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’’УБСКИ ГРАФИТИ 2017’’

НЕЗАБОРАВНО ВЕЧЕ
Пети ’’Убски Графити’’ одржани су у ‘’Окну’’,
у суботу, 13.маја. Све места била су попуњена.
Убљани још једном одушевљени програмом

Влада Тадић, Аца Тадић, Мате и Ћела, Снежана
Јовановић, Жикица Милошевић и Воја Раонић
-Ово нема ни један град у Србији, нагласио је Проф.
др Милан Недељковић, који је, по традицији, са Радованом
Пулетићем, био гост ‘’Убских графита 2017’’. Посебно је
поздрављен и Доктор Мирослав Перишић, а програм је
измамио многе аплаузе, као и музичке нумере Ћеле и Мата.

Традиција се наставља
Глумци Аматерског позоришта ‘’Раша Плаовић’’ су
били стандардно квалитетни, а овог пута су наступили: Аца
Тадић, Снежана Јовановић, Влада Тадић, Воја Раонић и
Жикица Милошевић.

Перишић и Недељковић
у челу стола

Спонори су били, поред Мотела ‘’Окно’’ (сала
без накнаде), Стева Леонтијевић (’’Сточар ЛСБ),
Живојин Јованоивић (ЗЗ’’Трлић’’) и Зоран Божић
(’’Убска пивара’’), као и РТВ „City” и ‘’Глас Тамнаве’’.
CIP- Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
ГЛАС Тамнаве
ISSN 1820-7324
COBISS.SR-ID 47581191
Основан 1992.године, решењем

Министарства информисања РС бр.632-66/92-01
Регистарски број у Регистру јавних гласила: NV000295
Двонедељни информатор за подручја општина Уб, Лајковац
Коцељева, Владимирци и Мионица.
Издавач: Новинско издавачка агенција "Глас Тамнаве" Уб
Главни и одговорни уредник: Милован Миловановић.

ВЕРТИКАЛЕ МЛАДОСТИ

А

ко ниси Убљанин - није страшно.
Нико није савршен. Али, ако си рођен ту, на том плацу који је Бог,
својевремено, резервисао за себе, а онда га уступио људима са тамном косом и
дубоким црним или смеђим очима, Тамнавцима на реци са тамном водом, Тамнавом,
рођен си на правом месту, а још, ако живиш на Убу,
месту које је издубио и уб(ацио) још мању реку
Уб(ачу), имаш све услове да се осећаш делом једне
велике породице чији потомци, где год да се нађу,
носе у срцу и тај убски дух са собом.
Где год да се нађе код нас и у свету бива примљен
са великим почастима - Убљанин Професор Доктор
Милан Недељковић, на овогодишњим ‘’Убским
графитима’’ је рекао да је у сваком делу света где је
боравио у мислима био са Убом и Убљанима. Он је
остварио своју вертикалу живота, ону невидљиву
нит, везу са детињством, првим сазнањима и
стеченим вредностима, чистим младалачким
емоцијама и ентузијазмом, оним временом када је
једини разлог за дружење био то што смо из исте
зграде, улице, вароши...
Е, сад! Они који остваре ту вертикалу, који схвате
значење те нити која нас повезује са детињством и
чини да увек будемо млади духом и шта то значи
кад осећаш да негде припадаш само зато што си то
ти, а не зато што си стекао неки иметак, диплому
или,чак, знање, научне титуле и слично...
Идеја ‘’Убских графита’’, од почетка, 2007. године,
била је да подсети на прошлост и људе коју су живели у тим временима, као и на оне који су оставили
неизбрисиве трагове. Аутор је желео да истакне
своје виђење минулих времена и ликова који су се
’’преселили у звездано јато племенитих душа’’.
Желео је да, попут графита исписаних крупним
словима и симболима на зидовима и фасадама,
покаже потребу да се сви, понекад, сетимо
прошлости, да успоставимо те својеврсне вертикале са младим данима... Таква сећања нас
оплемењују и чине да, макар на трен, заборавимо
свакодневницу и проблеме које она неминовно
носи са собом. Неком мање, неком више. На овим
јединственом сусретима Убљана, уз програм, слике
на платну видео-бима и ‘’музику наше младости’’,
заискри понека суза, заболи сећање, уздахне се...
Пролете сати као један трен. Поноћ нас опомене да
је почео нови дан са новим обавезама и бригама,
лепотом живљења и задовољствима за које смо се
изборили и тугама којима смо (праведно или
неправедно - свеједно) кажњени.
Верујем да је она основна идеја успела. Током и
после овогодишењих ‘’Графита’’ (програма и
дружења у Мотелу ‘’Окно’’), примио сам много,
много честитки и захваљивања. Верујем да су сви
били искрени када су говорили да мени припада
највећа заслуга за ову јединствену манифестацију.
Искрено мислим да не припада само мени. Поред
спонзора, музичара, глумаца, менаџмента ‘’Окна’’,
ту су и Убљани, јединствени и увек непоновљиви...

Сарадници: Драгана Недељковић, Бранко Матић, Дуња
Капларевић, Радован Пулетић, Благоје Цонић, Љубица
Симановић, Верољуб Бабић (Коцељева), Александар
Ковачевић (Мионица), Милорад Радојчић,
Колумниста и сарадник редактор Милан Миловановић.
Редакција: "Глас ТАМНАВЕ", Иве Андрића бр.1, 14 210 Уб.
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Телефони: 014/411-071, 064/2180-588, 064/484-20-50.
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АКТУЕЛНО
РАДОВИ НА „ЗГРАДИ СОЛИДАРНОСТИ”

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
Објекат, који је прошле године адаптиран,
за четири месеца биће комплетно завршен
У току су завршни радови на некадашњој згради солидарности, где ће бити смештене све јавне службе општине Уб.
Прошле године, у првој фази, простор од 2.100 квадрата је
адаптиран и из стамбеног претворен у пословно-канцеларијски, док ће у наредна четири месеца извођач, убско предузеће „Лукс електро“, привести крају и све предвиђене послове
у унутрашњости овог објекта на Вашаришту. Радови у другој
фази коштају 45 милиона динара, а средства је обезбедила
Електропривреда Србије.
Зграда солидарности саграђена је пре две деценије и првобитно је била намењена становању, подсетио је председник
општине Уб Дарко Глишић приликом обиласка градилишта.
„Објекат је подигнут, али
ништа се даље на њему није радило, па је из године у годину све
више пропадао, постао велико
ругло нашег града и није имао никакву перспективу. Сада добија
неки свој живот, јер смо успели
да кренемо са његовом ревитализацијом. Имали смо јасну идеју
да ту преселимо све наше јавне
Некадашње ругло, службе, с обзиром да се и нова
зграда Општинске управе, која је
након адаптације, такође у завршној фази, налази у
постаће зграда у којој непосредној близини овог објеће бити смештене све кта, па смо желели да када наши
јавне службе општине Уб грађани дођу да обаве неки
административни посао, имају
све на једном месту, а не да иду са краја на крај града. У
питању је велика инвестиција, тако да нисмо могли одмах да
кренемо у њен завршетак, већ смо ишли постепено. Међутим,
посрећило нам се да у договору са људима из Електропривреде Србије обезбедимо комплетна средства за неопходне радове“, навео је Дарко Глишић.

Дарко Глишић у разговору
са извођачем радова Немањом Матићем
Шеф градилишта, Мирослав Јеленић појашњава да ће
током наредна четири месеца бити завршени сви електро
радови, малтерисање, подови, хидроизолација, термика,
фасада и уређење простора око зграде, где ће бити постављене бехатон плоче.
На Вашаришту, које ће постати нови административни
центар Уба, планиране су и друге инвестиције, које ће оплеменити и улепшати овај простор уз реку Уб. Глишић каже да ће
током лета почети и изградња хотела на тој локацији, а у
другој половини године и две улице.
„Уз пројекат парка, чију ћемо изградњу започети крајем
ове, а завршити у првој половини наредне године, то ће бити
потпуно други простор, који ће омогућити и један нови
квалитет у животу свих грађана“, истиче председник убске
Д.Н.
општине Дарко Глишић.

18.мај 2017.г.
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ПОЧЕЛО УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ БРДА

ШЕПКОВАЦ
У НОВОМ РУХУ
До средине августа биће изграђен парковски
трг са трибинама, пешачке стазе и још један
прилаз, вршиће се постављање новог
мобилијара, а цео простор ће бити
осветљен. – Радове са 7,6 милиона динара
финансира ЕПС
Убски видиковац и некада омиљено излетиште
домаћег становништва, општинско брдо Шепковац, ускоро
ће попримити нов и лепши изглед. Прошле недеље започели су дуго очекивани радови на његовом уређењу, који
обухватају изградњу парковског трга са једанаест метара
дугим бетонским трибинама и три пешачке стазе укупне
дужине пола километра и ширине 1,2 метра, које ће бити
поплочане струганичким каменом. Такође, вршиће се и
постављање клупа, канти за отпатке, нове расвете са 26
светиљки, а планирана је и обнова прилазног степеништа.
Пројектом је, такође, предвиђена и изградња још једног
прилаза од стадиона ФК Јединство. Рок за завршетак
радова, које са преко 7,6 милиона динара финансира
Електропривреда Србије, је средина августа, а послови су
поверени ваљевском предузећу „ГМ градња“.

Дарко Глишић током обиласка
првог дана радова на општинском брду
У Шепковац деценијама није улагано. Сем кошења,
није ни одржавана ова оаза зеленила, нити је икада тај
простор у потпуности искоришћен и осмишљен, премда је
давно био популаран као излетиште. Председник општине
Уб Дарко Глишић напомиње да је идеја за уређење
Шепковца увек било, али ништа конкретно није
предузимано. Сада ће добити ново рухо и представљаће
пријатан и функционалан кутак за шетњу, одмор и
рекреацију у амбијенту окруженом четинарима.
„Решили смо да ова, као и многе друге ствари, не буде
само мртво слово на папиру и пусто обећање, већ да уђемо
у реализацију пројекта уређења општинског брда и од,
рекао бих, скривеног потенцијала, који се није користио
претходних деценија, за наше суграђане направимо леп
простор у срцу града, где ће моћи квалитетно да проводе
своје слободно време. Када се радови заврше, уколико буде
потребно, додатно ћемо га оплеменити и допунити и другим
садржајима, јер желимо да на Убу направимо мали Кошутњак. У нашој општини се време не губи, радимо и трудимо
се да оправдамо поверење које смо добили и тако ће бити
док смо ту“, рекао је Глишић о пројекту уређења брда
Шепковац.
Чињеница је,
додаје, да Уб расте као
средина и има све више становника, због
чега, како истиче, и
понуда треба да буде
већа, а избор места
где ће квалитетно проводити време шири.
Уз Спортско-рекреативни центар „ШколаКренули радови
рац“ и Градски трг,
Шепковац ће бити још један леп и оплемењен простор за
рекреативце свих узраста, љубитеље природе и излетнике.
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КРОС РТС-а НА УБУ

Предшколци

Предшколци

I разред

III разред

VII разред

III разред

II разред

IV разред

VI разред

УБСКЕ ТЕМЕ
ДВАДЕСЕТ СЕДМИ КРОС РТС-а НА УБУ

ТРЧАЛО ПРЕКО
ХИЉАДУ УЧЕНИКА
Такимчила су се деца предшколског, школског и
средњошколског узраста. Најбржим ученицима
додељене дипломе. За болесну девојчицу
Теодору, ученици прикупили 36.290 динара.
Крос РТС-а “Кроз Србију“, 27. по реду, одржан је у петак.
12. маја, у организацији ОШ „Милан Муњас“, на атлетској
стази Спортског центра „Школарац“. Трчало је преко 1.100
деце предшколског, школског и средњошколског узраста. У
току одржавања Кроса, учесници трка и посетиоци,
добровољно су остављали прилоге за помоћ болесној
девојчици Теодори Врањешевић из Крагујевца, прикупивши
36.290 динара.
Упркос кишном времену, које је пратило учеснике
широм градова Србије, убски ученици, имали су срећу да их
киша не омета у току 25 одржаних трка. Крос је отворила
Верка Лукић, помоћник председника општине, која је победницима трка уручивала дипломе. Генерални покровитељ
ове најмасовније атлетске манифестације било је Министарство просвете, чији је министар Младен Шарчевић, тачно
у десет часова, из студија РТС-а, дао знак за почетак. Крос је
на Убу реализовао је Актив наставника физичког васпитања,
а помогли су: Установа за културу и спорт, Дом здравља и
Полицијска станица.
За Предшколску установу „Уб“ трчале су две групе
предшколаца. У првој, прва три места заузели су ученици
Никола Ђукић, Урош Ђурђевић и Душан Милошевић, док су у
другој групи најбрже трчали Лазар Петровић, Алекса
Максимовић и Богдан Драгићевић. Од девојчица предшколског узраста, у првој групи најбрже су биле: Сара Поповић,
Николина Станојевић, Јелена Симеуновић, док су у другог
групи прва три места заузеле: Анђела Прокић, Мина Поповић
и Софија Марковић.
За ОШ „Милан Муњас“ трчало је преко 1.000 ученика, а
и ове године се показало, да су најбржи такмичари били
ученици који активно тренирају неки спорт. У првом разреду,
најбржи дечаци су били Јован Нешић, Лука Бојић и Тома
Кузељевић, а најбрже девојчице Лена Стефановић, Елена
Крстић и Леа Пуача. У другом разреду, прва три места заузели
су дечаци Никола Леонтијевић, Иван Васић и Марко Ђорђевић, а од девојчица Теодора Марјановић, Анастасија Гаврић
и Ана Михаиловић. У трећем разреду најбрже су трчали:
Никола Симић, Радомир Лазић и Марко Живановић, као и
Лена Јевтић, Јана Марковић и Мирка Петровић. У четвртом
разреду су се истакли Младен Киселчић и Урош Живковић, а
треће место поделили су Вук Костић и Александар Илић. Од
девојчица прва је стигла Мартина Радосављевић, а следе је
Ана Ристивојчевић и Сара Палић.
Једна од најмасовнијих трка, била је трка дечака петог
разреда, која је подељена у две групе, па су победници трка
били, у првој групи: Ђорђе Симић, Александар Пантелић и
Лука Кандић, а у другој групи Страхиња Ракић, Андреј Давидовић и Матеја Ненадовић. Најбрже петакиње биле су:
Тамара Мандић, Сара Јечменица и Анастасија Леповић.
Најбржи дечаци у шестом разреду били су Марко Киселчић,
Огњен Кузмановић и Ђорђе Мушкатировић, а најбрже девојчице Ања Стаменковић, Наталија Исић и Марина Костић. У
седмом разреду, најуспешније су трку завршили: Давид
Пајовић, Срђан Урошевић и Стефан Срећковић, а од девојчица Анђела Матић и Тијана Гардиновачки, док су треће
место поделиле Николина Ђурђевић и Јана Влајковић.
Најбржи осмаци били су: Ђорђе Илић, Немања Петрић и
Јанко Хаџић, а осмакиње Драгана Тадић, Нађа Мијатовић и
Ива Милинковић.
У трци средњошколаца, учествовало је нешто мање
ученика, највише из Техничке школе „Уб“. Најбржи дечаци у
првој години, били су: Александар Ранковић, Никола Ђурић и
Никола Ђорђевић. Девојчице су подељене у две групе, од
којих су најбрже трчале: у првој групи Александра Јечменица,
Невена Ковачевић и Сања Стефановић, а у другој Оливера
Марковић, Сања Бојић и Марина Милев. Због мањег броја
учесника у другој, трећој и четвртој години, ове трке су
спојене у једну, а најбржи средњошколци били су: Лазар
Ристовски (III година), Стефан Ненадовић (III година) и Саша
Цветојевић (IV година).
Д.Капларевић
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НА УБУ ОДРЖАН САСТАНАК СТРУЧНООПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

ДОДАТНА ЗАШТИТА
ЗА НАСЕЉЕ ТАЛОВИ
Разматрана идејна решења за реконструкцију
канализационе мреже за одводњавање
атмосферских вода
Радна група Стручно-оперативног тима за одбрану од
поплава општине Уб одржала је, 11.маја, састанак на којем су
разматрана понуђена идејна решење за реконструкцију
система за одвођење вишка атмосферских вода у насељу
Талови. У питању су први кораци ка проналаску најбољег
начина за заштиту од такозваних „унутрашњих вода“, које су
у неколико наврата плавиле домаћинства у Таловима. Након
изградње заштитног зида и регулације реке Уб, који су урађени током 2016. године, појавила се и неопходност решавања проблема воде која путем канализационе мреже остаје
у заштићеном подручју .
- Током прошле године Општинска управа Уб наручила је
од „Хидромреже“ Зајечар израду пројекта идејног решења за
реконструкцију мреже одводњавања површинских вода у
зони између улица Краља Петра, Мајерове и Дринских
дивизија. У тој зони града суочавамо се са вишком атмосферских вода, које се повремено јављају. Посебан проблем је
конфигурација терена, па нам вода која се слива са брда
после сваке кише остаје у брањеном подручју. Капацитет
кишне канализације у насељеном месту Уб није довољног

Стручно-оперативни тим
за одбрану од поплава општине Уб
пречника, и нема довољно капацитета, да прими сву ту воду.
Стручно оперативни тим је разматрао са представницима
уређивача овог плана четири понуђена начина за решавање
овог проблема, а након избора идејног решења приступићемо и утврђивању могућих опција за његово финансирање- истиче Саша Спасић, члан Општинског већа задужен
за ванредне ситуације, подсетивши да се ових дана навршава три године од великог поплавног таласа који је погодио убску општину и да је прошлонедељни састанак, од тада
до данас, шеснаеста активност локалне самоуправе на
превенцији и смањењу ризика од поплава за територију
општине Уб.
Милован Миловановић

Услужно
бушење и
чишћење
бунара
014/463-213
064/160-71-60

Мија Ранковић,
Брезовица
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НЕЗАПАМЋЕНА ТРАГЕДИЈА У МУРГАШУ

ОКО НАС / ЦРНА ХРОНИКА
НОВИ КОНЦЕПТ РАДА ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

ДЕВОЈЧИЦА ПОГИНУЛА
НА СЛАВИ

ПОЛИЦАЈАЦ
МОЈ ПРВИ КОМШИЈА

У несрећи у селу Мургаш, надомак Уба,
настрадала седмогодишња Маријана Јанковић
из Чајетине, након што је на њу налетео
четвороточкаш „квад“ на којем су се налазили
њен стриц и рођени брат.

До хиљаду полицајаца широм Србије биће током ове
године распоређено на локалу и свакодневно на услузи
грађанима за све безбедносне потребе и проблеме који их
муче – у згради, улици, кварту, блоку, месној заједници или
општини у којој живе. Број ових полицајаца у полицијским
испоставама зависиће од безбедносне процене. Чувари
реда биће регрутовани из постојећег редовног састава, а
проћи ће и одговарајућу обуку.
Реч је о концепту полиције у заједници, прецизно
дефинисаном у Приручнику за рад полиције у заједници
МУП-а Србије, који је усвојен и ускоро ће бити одштампан у
тиражу од око 1.000 примерака. Успостављање радног
места полицајац у заједници предвиђено је у оквиру
реформе у МУП-у, која је у току.
Симбол полицајца у заједници је позорник. Суштина је
да он свакодневно буде на улици, упознаје се и разговара с
људима, саветује их. Циљ овог концепта је да полицијска
услуга буде видљивија и доступнија. С друге стране, грађани ће том полицајцу моћи да се пожале уколико се,
рецимо, у њиховом крају скупља проблематична група, ако
их је страх да шетају делом кварта јер је недовољно
осветљен, а позорник ће их информисати о честим обијањима станова или разбојништвима, као и како могу да се
заштите и избегну да постану жртве кривичних дела.
Осим тога, полицајци у заједници ће посећивати
школе, разговарати с младима, обилазити верске заједнице
и кроз састанке с грађанима у локалним заједницама упознаваће се са њиховим свакодневним проблемима.
У општини Уб, у септембру 2015. године, формиран је
Савет за безбедност, којим председава председник
општине. Чланови савета су представници полиције,
основног суда, тужилаштва, локалне здравствене и
просветне институције, Центра за социјални рад и
инспекцијске службе локалне самоуправе.

Шок, неверица, туга... Ђурђевданско славље у породици
Кузељевић претворило се у трагедију. У убском селу Мургаш
погинула је седмогодишња девојчица М.Ј. са Златибора, која
је настрадала у дворишту својих рођака. На њу је четвороточкашем „квадом“ налетео њен нерођени стриц Владан
Кузељевић (40), а према првим резултатима истраге, до несреће је дошло јер је рођени брат настраделе девојчице,
једанаестогодишњи М.Ј, из незнања, повукао ручицу за гас.
Несрећа се догодила на други дан Ђурђевдана, када је
настрадала девојчица са родитељима и браћом дошла у госте
код рођака у околини Уба.
„Владан је скоро купио квад. У једном тренутку кренуо је
да провоза сина његовог брата од тетке са Златибора. За то
време девојчица је стајала уз ограду и посматрала вожњу
стрица и брата. У једном тренутку дечак је повукао ручицу од
гаса, вероватно из незнања или радозналости. Тада је Владан
изгубио контролу над четвороточкашем и у пуној брзини прво
ударио у девојчицу, а потом у дворишну ограду. Девојчица је
погинула на лицу места, дечак је неповређен, док је возач
квада задобио тешке повреде“, наводе извори блиски
истрази.

ЗАМЕНА СТАРИХ ВОЗАЧКИХ ДОЗВОЛА

НОВИ РОК 10.ЈУН
Кобна вожња четвороточкашем
Како кажу комшије, у једном тренутку чули су се јауци и
кукњава, који су одзвањали засеоком у којем живе
Кузељевићи.
„У двориште је истрчала сва родбина и сви гости, чули
су се јауци и плач. Девојчици није било помоћи, а Владан је
успео да сачува живу главу. Страшна трагедија за ту
породицу. Они су врло имућни. Владан ради годинама у
Аустрији, где је до скоро радио и његов отац Брана, који је
отишао у пензију. Владан је у Србију дошао да прослави
славу, али уместо весеља, догодила се трагедија“, испричале
су комшије Кузељевића.
Како сазнајемо, возач квада је задобио тешке повреде,
али није животно угрожен. Он има прелом бутне кости и након
збрињавања у ваљевској болници је пребачен на даље
лечење у Београд.
Извор: www.telegraf.rs

Рок за замену старих (розе папирних) возачких
дозвола, продужен је до 10. јуна. Нова возачка дозвола
кошта 1.572 динара и може да се извади на два начина: у
станици полиције – уз стару дозволу и биометријска
документа потребно је попунити образац и дозвола ће бити
израђена за седам дана или онлајн, путем Е-управе, за шта
је потребна чипована лична карта.
Претпоставља се да у Србији има 300.000 људи који
нису заменили своју возачку дозволу. Многи од њих и не
возе аутомобиле, али су за оне који активно возе
предвиђене високе новчане казне – уколико немају нови
документ, а управљају возилом.
Казне ће зависити од тога колико се касни са заменом
документа. Предвиђене казне су од 6.000 до 20.000 динара
и два казнена поена, ако је возачка дозвола истекла пре
мање од шест месеци, а од 15.000 до 30.000 динара, плус
пет казнених поена и три месеца забране управљања, ако
је дозвола истекла пре више од шест месеци.

ПОЉОПРИВРЕДА / ЛОВ
АПРИЛСКЕ НЕПОГОДЕ

МРАЗ ОШТЕТИО ВОЋЕ
Тамнавски воћари прошли знатно боље од остатка
Колубарског округа
Ни ове године пољопривреднике
нису заобишле временске неприлике.
Касни априлски снег и ниске температуре, које су се негде кретале и до минус
пет степени ноћу, нанели су велику
штету тек процветалим и прецветалим
воћарским културама, пре свега јагоди,
малини, купини и шљиви.
„Убски крај, посебно нижи рејони
поред Тамнаве и Убаче претрпели су
знатна оштећења од мраза, првенствено повртари, где се род појединих
култура преполовио, док су воћари
прошли знатно боље од остатка Колубарског округа, с обзиром да се озбиљнији воћарски засади, ако изузмемо
сталнорађајућу малину, углавном налазе у брдовитијим деловима општине“,
каже о последицама пролећног мраза
дип. инг. Срђан Станојловић, саветодавац у Пољопривредно-саветодавној
и стручној служби Ваљево.
Упитан шта учинити да се овакве и
сличне штете предупреде и барем мало
смање, одговара:
„Нашим воћарима преостаје да
своје засаде осигуравају од позних пролећних мразева и да користе субвенцију државе од 40 посто на име тршкова
осигурања, уз наду да ће убудуће и
осигу-равајуће куће имати више слуха
за осигуравање засада од снежних
падавина, тако да и тај ризик сведемо на
минимум“.
Што се тиче штете настале од мраза
на поменутим воћарским културама,
Станојловић објашњава да је она
највећа на јагоди, која се у том тренутку
налазила у пуном цвету првог кола, које
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Шљивик у Памбуковици
доноси најбољи и најисплативији род.
Штета је на тим цветовима била стопостотна, а укупан принос и доходак код
јагодара пао је за 30 посто. Због тешког
снега, који је поломио биљке, штета на
појединим засадима малине процењује
се и до 50 посто, а једино нису настрадали засади под ремонтантном малином (Полка, Херитиџ и Химбо топ). Купина је такође страдала, али у знатно мањој мери, док се шљива у том тренутку
налазила у осетљивој фази требљења
плода, тако да поједини рејони Колубарског краја ове године неће имати
бербу. Оштећења су, у мањем обиму,
примећена и на осталим коштичавим
културама, сем код познијих сорти
кајсије. У долинама река и низинама, где
је дошло до формирања „мразишта“
масовно су настрадали ораси и лешник,
док су у вишим крајевима ове воћне
културе прошле без оштећења. Виногради су релативно добро прошли, сем
код појединих раних стоних сорти, где
су примећена оштећења на тек формираним цвастима.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

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

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

цене

130, 140, 150
60, 80
40, 50, 60
600,650,700
60, 70
20, 60
50, 60
50, 60
30, 40
30, 40
100, 120
40, 60, 70
300
20, 25
40
80, 100
40
30
500
220
8, 10, 12
80, 100
150
80
40
25, 35, 40
20, 25
40
35, 40
50, 70, 80
250
150
140, 150
800,900,1000
250,300,350
150
300
300
150

Приредила: Љ.Симановић, 28.априла 2017.

ПОЧЕЛА СЕЗОНА НА СРНЕЋУ ДИВЉАЧ

ФРАНЦУЗИ ГОСТИ
УБСКЕ ФАЗАНЕРИЈЕ
Ловачко удружење „Тамнава“,
15.априла, започело је ловну сезону на
срнећу дивљач, која је предвиђена да
траје до краја септембра. Током прошле
недеље, у оквиру ловног туризма, општину Уб посетило је пет ловаца из Француске, који су четири дана били смештени у Ловачкој кући, репрезетативном
здању на убској фазанерији. Да и ове
сезоне постоји велико интересовање
иностраних гостију за лов на срндаћа
потврђује нам и Зоран Марковић, председник ЛУ „Тамнава“.
- Наши гости из Француске су
одстрелили укупно 14 срндаћа, који нису
били неке велике трофејне вредности,
јер су они тако хтели. Ипак, финансијски
ефекат који смо том приликом остварили
је близу 250.000 динара. Свакодневно
имамо ловце из различитих земаља, а
већином су то наши људи који живе и
раде у иностранству - Аустрији и Швајцарској. Такође, посећује нас и велики
број наших ловаца из околине. Све у
свему, огромно је интересовање за лов
срндаћа на почетку ове ловне сезонеистиче Марковић, уз нагласак да је
годишњи план одстрела срнеће дивљачи
око 100 грла, и да се ланад не одстрељује.

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

CERADA - TENDI - ŠATRI
Obeležavamo vozila
REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po novim
odredbama Zakona
Одстрељени
срндаћ
Ловце из иностранства подједнако интересују све врсте дивљачи.
Према ловном календару, након срндаћа, наступиће сезоне лова на препелице, а затим на фазана и зеца. М.М.М.
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НАСТАВЉЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ СЕОСКИХ ПУТЕВА

НОВИХ ДЕВЕТ КИЛОМЕТАРА АСФАЛТА
У претходне две недеље, завршени радови на деоницама
у Трлићу, Лончанику, Памбуковици и Радуши
У оквиру програма изградње и уређења 22 сеоска путна
правца на подручју убске општине, који се реализује средствима Путева Србије, нову асфалтну подлогу, у претходне
две недеље, добила су још четири села: Трлић, Лончаник,
Памбуковица и Радуша.
Од средине марта, када су започели радови на локалној
путној мрежи, до сада је асфалтирано 16 деоница, укупне
дужине око девет километара, а преосталих шест биће изграђено до лета. Након реализације овог програма, општина ће
имати између 12 и 15 нових километара асфалта у локалној
путној мрежи.

ТРЛИЋ
У Трлићу је асфалтирана деоница од 532 метра на делу
пута према Памбуковици, који је био у веома лошем стању.
Председник Месне заједнице Саша Новаковић каже да је тај
потез за мештане био „немогућа мисија“ и да су на асфалт
чекали више од три деценије.

„Самим тим, он је од великог значаја за мештане, јер у
овом делу села имамо десетак деце, којима пут треба да би
нормално ишли у школу. ТакођеЛончаник има доста момака
нежења, па се надамо да они неће отићи из села, сада када
имају боље услове за живот“, рекао је Стаменко Павловић,
потпредседник МЗ, истакавши веома добру сарадњу са
локалном самоуправом и по питању решавања проблема са
нисконапонском мрежом, која је готово у потпуности
реконструисана у Лончанику.

ПАМБУКОВИЦА И РАДУША
Прошле године започети радови на уређењу путева до
сеоских гробаља, настављени су овог пролећа асфалтирањем по 500 метара у Радуши, као и Памбуковици, где ова
деоница води и до манастира Меркшинац. Председник
општине Уб Дарко Глишић каже да ће у току грађевинске сезоне уредити прилазне путеве ка гробљима у још неколико
села и на тај начин решити вишедеценијске проблеме
мештана.
„Наставићемо оно што смо почели прошле године у
Трлићу и Стубленици, а ових дана у Радуши и Памбуковици и
у актуелној сезони направићемо путну инфраструктуру ка
гробљима и у другим селима. Трудићемо се да у овом мандатном периоду што више путева до месних гробаља средимо
и упристојимо, како би људи несметано долазили и имали
нормалну комуникацију. Желим да тај посао доведемо до
краја, јер сматрам да је то оно због чега ће наши грађани моћи
да кажу да општина мисли буквално о свему“, нагласио је
Глишић, уз обећање да ће и преосталих 380 метара пута
према гробљу у Памбуковици бити стављено под асфалт.

Трлић
- Овде има четрдесетак домаћинстава и доста деце, која
иду или тек треба да крену у школу. Сваки дан их родитељи
возе до школе, а пут је био катастрофа, то аутомобили најбоље
осећају, још ако пада киша проблем је већи. Има још путних
праваца које треба хитно решавати у селу, понајпре ка Сувој
Јарузи, и надамо да ће нам општинско руководство помоћи да
и њих, у што скорије време, изградимо како бисмо олакшали
живот мештанима“, истакао је Новаковић.

ЛОНЧАНИК
Асфалтом су пресвучена и два крака од по 250 метара
локалног пута у Лончанику који, са једне стране, село спаја са
Јошевом и Трстеницом на обреновачкој територији, а са друге
води до места Јасењак и повезује са другим крајем Лончаника.

Памбуковица
Председник МЗ Памбуковица Драгомир Лукић рекао је
да је овај путни правац од великог значаја и за мештане
околних села, који често посећују манастир Меркшинац.
„Раније смо се давили на превојима, где су пропусти. Ту се
једва пролазило преко бара током кишних дана, а након
асфалтирања олакшан нам је приступ месном гробљу и
манастиру. Ово је пун погодак“, напоменуо је Лукић.

Радуша

Лончаник

Друга деоница према сеоском гробљу асфалтирана је
у Радуши. Како смо сазнали од Слободана Петровића,
председника МЗ, прошле године је, такође, урађен један део
пута ка гробљу, тако да је остало још 500 метара на том
правцу .
Д.Н.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
СЕЛУ У ПОХОДЕ - ГВОЗДЕНОВИЋ

ПУНО ЈЕ РАДА
У СТОЧАРСТВУ
Савићи живе у лепо уређеном домаћинству
у Гвозденовићу. Нашли су рачуницу у сточарству
Живота и Милена, са сином Мирославом и снахом
Јеленом, а уз викенд подршку ћерке Маријане, зета и троје
унучића, одржавају домаћинство од 15 хактара земље.
Определили су се за сточарство. У тову им је, тренунто,
осам бикова и пет јуница. Држе и 17 уматичених крава,
предају млеко по цени од 30 динара за литар, уз премију од
седам динара. Укупно им је у шталама око 33 грла, а кажу,
било би и више кад би им држава вратила земљиште које
је, својевремено, одузето неправедном конфискацијом
(деда је у међувремену рехабилитован).
- Документацију смо предали још одавно, али још
чекамо на праведно решење, каже Живота, глава породице. - Имамо и 40 ари под малином и 24 кошнице. Под
сеном је шест до седам хектара, око 12 хекатара засејали
смо кукурузом, три хекрара је под сојом, зоб је на пет као и
пшеница.
- Запиње се пуно, устајемо у пет ујутру и ради се до
самог мрака, додаје домаћица Милена. - Увек има нешто
што треба да се обави у пољопривреди.
Савићи имају и солидан воћњак. Највише је шљиве
коју, кад је цена задовољавајућа, продају као конзумну, за
сушење или за даљу обраду - фабрикама. А кад је цена
ниска - све иде у ракију, која се складишти и, како кажу, због
квалитета, увек може да се пласира на тржишту.

18.мај 2017.г.
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УБСКЕ ФИРМЕ НЕКАД - Д.П.П. ’’СВЕТА ПОПОВИЋ’’

МОЋНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Почетком деведесетих било је
596 запослених у седам радних јединица
Живота Живановић чека пензију, а мајстор је - за све.
Нема шта не зна да ради. Што кажу, ништа му се није отело...
По струци је пољопривредни техничар, један од руководилаца у некадашњим погонима моћног убског предузетћа
’’Света Поповић’’. радио је на разним местима, а највише на
рибњаку у Докмиру.
- Рибњак се простирао на 185, са воденом површином
од око 150 хектара, а капацитет му је био 19 вагона конзумне
рибе, сећа се Живановић. - Радна јединица ‘’Ратарство’’ је

Живота Живановић (десно)
са колегом Миланом Симићем
била највећа, четири погона: Уб, Радљево, Бањани и
Памбуковица. Располагало се са око 4.200 хектара ораница,
а сејало се, поред пшенице у кукуруза, још и јечам, сунцокрет, соја, шећерна репа, уљана репица. Поседовали смо
сву потребну савремену механизацију.
Велико пољопривредно предузеће је имало и фарму
свиња у Бањанима са производњом приплодног материјала и товљеника, капацитета 13,000 свиња... Фарма музних
крава у Чучугама са расним грлима и савременом производњом...
- Дирекција је била у вили на Алексића имању, да би
се, касније, нашли, заједно са ‘’Тамнавцом’’ у новој згради
код силоса. Али, нажалост, почетком деведесетих дошао је
повраћај одузетог земљишта, што је резултирало распродајом механизације и коначним стечајем 2003.године,-пребира по сећању Живота Живановић.- Последњи директор
је био Драган Миловановић, а пре њега Ајдуковић, Мика
Јанковић, Влаховић, Миша Пантовић.

Породична успомена - Живота са својима
У пространом, уредно покошеном дворишту, играју
се унучићи, ћерка и зет су дошли у госте, из кухиње се шири
мирис пржених крофни... Разговор под тремом, кафа,
ракија да се испере грло, па, на посао...
Син Мирослав је завршио за аутомеханичара. Његово посебно задужење су пољопривредне машине које
задовољавају све потребе овог газдинства.
- Набавили смо сву потребну машинерију, само још
да се ради и заради. Некад више, некад мање - под
отвореним небом никад се не зна, додаје Мирослав
обављајући ситне поправке у дворишту.
И само, још, да се врати земља која је неправедно,
једном давно, одузета. Савићи су живели и били домаћини
и без те земље. Али, правда је - правда.
Деда је био домаћин и сматрали су га, онда, кулаком.
Сада је, заиста, време да се то исправи. А у овом случају,
где су три генерације на имању које очигледно напредује,
заиста би била неправда да још дуго чекају.
Сточарство је тешко и није довољно исплативо.
Ипак, Савићи не одустају. Навикли су на тежак рад и, уз
споредне приходе - напредују. Уз жељу да тако и наставе,
поздрављамо се и излазимо на нови асфалтни пут.
- Скоро је прошао и асфалт па се лакше живи, кажу
пољопривредници у Гвозденовићу.- Некад је овуда било
тешко проћи. Теже се живело. Зато су људи, просто, бежали са села. Сада, од како је асфалтом премрежена општина
и од како су људи схватили да асфалтирање путева нису
празна обећања - оптимизам се враћа...
М.М.

Комбанјни ‘’Свете Поповића’’ у жетви
И, као што је ред, сећање на галерију ликова који су
обележили пољопривредну делатност у овом друштвеном
предџузећу:
- Један од највећих стручњака тог времена у ‘’Свети
Поповићу’’ био је Раша Митровић, а у сточарству Спасоје
Готовчевић За њима су многи, покушаћу да се сетим бар
једног мањег дела: Милан Лукић, Миладин Николић
(Пројић), Милијан Поповић, Љуба Пеатовић, Добривој Рашић, Милутин Сарић, Анђић, Миодраг Ашковић, Мирослав
Ђунисијевић, Мића Матић, Мојсиловић, Драган Чолић,
Мина Минић, Милан Драгутиновић, Радован Буљубашић,
Никола Латиновић, Милојко Иванковић, Петар Ђурђевић
Јеге, Зоран Живковић, Тика Станојевић, Лазар Орловић,
Зоран Ракић, Радмило Милинковић, Милојко Обрадовић,
Филип Ранковић, Дојчило Продановић, Влада Јеремић,
Милорад Јовановић, Раде Петковић...
-Имали смо јак Синдикат, касу узајамне помоћи, набаљали посеке, зимницу, испоручивали својим радницима
рибу за славе... Било је то време ‘’омраженог’’ социјализма
и радничког самоуправљања...
М.М.
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НА ГРАДСКОМ И СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ

ВЕЛИКО ПРОЛЕЋНО СПРЕМАЊЕ
Радници „Ђуниса“ уређују зелене и цветне површине.
- Почупано цвеће са Градског трга и расвета на мосту преко Убаче
Увелико трају интензивни и обимни послови на
редовном пролећном одржавању и уређењу града, које je
службa Зеленила КЈП „Ђунис“ започелa крајем априла.
Активности се спроводе широм Уба, где се сређују све зелене
површине, сади ново цвеће у градским лејама и жардињерама, а старо уклања, обликују крошње дрвореда и
декоративног жбуња. Из „Ђуниса“ апелују на суграђане да
чувају зелене и цветне површине, јер се велики труд и
средства улажу у њихово уређење, уз подсећање на
вандализам на самом почетку пролећних радова, када је
према речима Јелене Матовић Маринковић, ПР-а у овом
јавном предузећу, нестао знатан део расаде.
„Крајем априла, у току једне ноћи из леја на Градском
тргу почупано је и покрадено око 30 посто цвећа, које су наши
радници непосредно пре тога посадили. У том периоду, на
удару се нашла и расвета на мосту преко Убаче, која је
почупана и уништена. Ми из „Ђуниса“ не знамо да ли неко
само жели да наштети нашем граду и наруши његов изглед,
или жели неку корист од тога, али ја их овом приликом молим
да подрже наше ангажовање, као и рад наших радника и
служби и покушају да, заједно са нама ,очувају зелене и све
друге јавне површине и добра, а самим тим учине да наш
град буде лепши и сређенији“, истиче Јелена Матовић
Маринковић.
У склопу пролећног уређења, највећи посао је кошење,
пошто су кише честе, па трава брже расте. Осим јавних површина на Убу, запослени у „Ђунису“ траву и друго растиње
косе и по селима, где сређују и обале, у чему им помажу радници ангажовани преко јавних радова.
„Службе Зеленила и Комуналне хигијене ове године су
увећане за 45 новоангажованих радника, а један део њих
укључен је и у реализацију нашег програма уређења. Они су,
пре свега, ангажовани на кошењу траве и сређивању месних
гробаља, крћењу и чишћењу обала другог реда, док у граду
уређују корито реке Уб, помажу у садњи цвећа и другим
актуелним радовима“, рекла је великом пролећном спремању Јелена Матовић Маринковић, ПР у КЈП „Ђунис“.
Д.Н.

ОО ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ УБ

ПРОСЛАВЉЕН
ЂУРЂЕВДАН

Почупано цвеће на Градском тргу

Коме смета расвета на мосту?

КЈП „ЂУНИС“ ДОНИРАЛО ШКОЛУ У СОВЉАКУ

НОВИ ГОЛОВИ
Комунално јавно предузеће „Ђунис“, често се труди да,
у складу са својим могућностима, помогне развој средине у
којој послује. Још једна у низу донација усмерена је у
образовне установе. Овога пута испуњена је жеља

Дарко Глишић у Совљаку

И ове, као и претходних година, Општински одбор
Демократске странке Србије обележио је Ђурђевдан, страначку крсну славу. Обред резања славског колача и освећења славског жита обављен је у страначким просторијама, у
присуству функционера и чланова убског ДСС-а. Честитајући
славу својим страначким колегама и грађанима, председница ОО ДСС Маријана Марјановић пожелела је да „сви
опет станемо на ноге и кренемо из почетка, јер су у времену
које долази потребни крупни резови“.

Постављање голова на фудбалском игралишту у Совљаку

Резање славског колача у убском ДСС-у
Празник Светог великомученика Георгија, Ђурђевдан,
као своју крсну славу, прославио је и Општински одбор
Демократске странке Уб.

малишана који похађају школу у Совљаку, па је њихово
фудбалско игралиште добило нове голове. Постављању
нових спортских реквизита у школском дворишту
присуствовали су, поред председника општине Уб Дарка
Глишића, директор комуналног предузећа Саше
Милићевића и председник Савета МЗ Совљак Продан
Милосављевић.
Игралиште у овом убском селу важи за једно од
најопремљенијих у општини. Поред фудбалског, недавно
су уређени терени за кошарку и одбојку, као и дечије
игралиште са тобоганом и клацкалицама, а у плану је и
постављање новог летњковца на месту постојећег, који
није одолео „зубу времена“.
М.М.М.

ОКО НАС
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СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ УБИВА АЖДАХУ
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ПОД „РАЗНО“
До конкретних сазнања о броју чавки у Тамнави нисам
дошао. Добио сам пар предлога у вези технике фарбања истих и
понеку претпоставку о лошим странама тог заната. Има и оних које
је сама идеја рада на животињама подстакла да бизнис планове
усмере на кућне љубимце и то не само њихово шишање већ и
прање. Дефинитивно одустајем, имају ти створови зубе, кљунове,
канџе, сикћу, фркћу, далеко било ако неко дође па захтева
сапуњање мачора. Срећа те су ми се јавили и стари школски
другови, подсећају да је мај, време годишњица матура и прилике
да се једе, пије, помало и дружи.
Двадесет пет година од завршетка убске средње машинске.
Једна просечна ратна генерација која је избегла Вуковар, а понеки
су фол добровољно скокнули до Босне. Тешко да нас неко поново
окупи, системски неорганизоване и незаинтересоване. Логичан
наставак приче започете не одласком на матурску екскурзију, без
опроштајног поклона за разредног старешину, без таблоа и
заједничке фотографије на крају школовања. Такве су убске
генерације, или су сви ко један па се и без посебног повода виђају
ил' сведу књигу на пар слова па се друже славски и рођендански.
Ипак, ако је неком до дружења нек' се јави, ја сам за. Одкулучило се
доста тога па што да не и још једно вече у „Школарцу“.
А можда је свему томе био крив рат, Тито и југословенски
свемирски програм. Једна од новијих верзија приче о распаду
СФРЈ испричана у документарном филму „Хјустоне, имамо
проблем“ ( тврдим да је сто пута бољи трилер од најновијих
холивудских растурача благајни) каже да је све почело тако што је
Стари 'ладно продао Америма нашу фалш верзију лета у Космос за
2,5 милијарди долара. Прича делује потпуно уверљиво из најмање
једног разлога: у тростепену ракету „Триглав 1“ супертајни научни
тим је спаковао ни мање ни више него прасе које се живо и здраво
након лансирања „приземљило“ у близини италијанске обале.
Брод Југословенске ратне морнарице је уз сарадњу италијанских
власти покупио прасе за које интервјуисани инжењер НАСЕ тврди
да је завршило на ражњу. Док је шездесетих на конто те
трансакције нама растао стандард и широка потрошња Насини
стручњаци су чупали косу и псовали Кенедија и његов посао века.
После је вољени син наших народа обећао компензацију нараслог
дуга извозом луксузних аутомобила за америчко тржиште ал' су
дизгини били попуштени, конструктори у Крагујевцу необавештени а наше шумадијско чедо по америчкој оцени најгори аутомобил који је јездио њиховим континетом. Остало смо осетили на
својој кожи: да би наплатили дуг разбуцали су нам државу по
националној основи а пошто се ствар из Цијиног угла превише
распламсала морали су да је зауставе бомбардовањем '99.
Деца рођена те '99 ових дана постају пунолетна. Њихови
вршњаци из већих градова последњи дан средњошколског
школовања обележавају купањем у градским фонтанама. Судбина
се убској фонтани коначно насмешила: општина Уб је буџетом за
2017. годину планирала одговарајућа средства и расписала тендер
па се почетком јуна очекује избор најповољнијег понуђача. Новој
фонтани, која ће се градити по пројекту наше архитекте Мирјане
Тодоровић, желим брзу изградњу, дуг век и бољу судбину од
својих предходница: „Балерине“ из Занатског центра и „Апостолке“ код Матичне службе. Прву су вандали више пута ломили те
је нетрагом на крају нестала. Друга је, и поред реконструкције 2011.
убрзо престала да жубори па данас служи као XXL жардињера.

НИШКИ ЗАТВОР УНУТРА
Да ли ће проћи без одговорности они који су,
после 5. октобра, пустили велики број
албанских терориста баш из нишког затвора?
Зло је у историји увек, пре или касније, бивало
поражено. Међутим, остајао би некакав реп којим се
продужавало трајање, а касније се зло обнављало
доносећи нове недаће, погроме, неправду, ратове...
Фашизам је, као идеологија, коју су прихватиле
неколике (ондашње - а и садашње) велике светске силе,
изазвао Други светских рат, али све више историчара
долази до чињеница да је он, заправо, био наставак
Великог рата иза којег је остало пуно недовршених
обрачуна са злом, односно, много тих репова који су
успели да се обнове.
Када је, својевремено, Дан победе над фашизмом у
Европској унији преиначен у Дан Европе и када су
почеле да се повампирују идеологије са ничеовском
суштином, када су почеле светском политиком, из сенке,
да вршљају Трилатерала, Билдерберг група и неке од
масонских ложа, јасно је било да зло није уништено
детаљним бомбардовањем Немачке и поделом на
Западну и Источну. Рушење Берлинског зида је, уз сва
народна славља и зарицање Немаца у своју пацифистичку политику, било дефинитивна победа сна о
Великој Немачкој, а све под плаштом ширења тржишта,
нових технологија и политичких идеја. Враћање Немачкој њених старих граница, пробудило је снове свих
њених некадашњих сателита, који су, уз помоћ капиталистичког блока и, посебно Америке, успели да поново
разједине Југославију и Совјетски савез.
Над светом се надвила нова нуклеарна опасност.
Бојевим главама располажу, директно или посредно,
многи који још дуго нису смели да се нађу међу светским
нуклеарним силама. А, ето, моћна банкарска машинерија, неконтролисана производња оружја, недовољан
ауторитет (и очигледне неправде Савета безбедности у
УН), довеле су свет на ивицу нуклеарне катастрофе. У
том, све већем вртлогу политичких превирања у свету,
једна мала земља - Албанија, вратила се свом старом
сну о Великој Албанији...
И ту долазимо до питања на које - знамо одговор.
Ко стоји иза Албаније (чланице НАТО алијансе)? Али, и
до низа одговора на многа друга питања. Једно је и оно о
томе зашто је из српских затвота, после 5.октобра,
пуштено, ако се не варамо, преко 2.000 албанских терориста? Шта се добило за узврат? Неко је, можда, добио
нешто, али, како је могуће да се и даље слободно шета
(и ровари) по Србији.
Па, ето, ту су они репови зла који нису искорењени
и који, кад-тад, поново створе, још веће, проблеме. Ако
не можемо ништа злочинцима које, очигледно, штите
неке светске силе, могли би, бар, да похапсимо оне који
су, под плаштом демократије, извели велеиздају. Ако се
то не учини што пре - нови догађаји ће затрпати старе, па
ће неки будући историчари, истражујући ово време,
бити у неверици - како то Срби нису препознали највеће
зло - пету колону која се, у једном периоду, нашла и на
челу државе?
М.М.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА УБСКИХ УЧЕНИКА

ПОМОЋ ЗА ТЕОДОРУ
Позиву да се помогне деветогодишњој Теодори Врањешевић одазвали су се многи грађани Србије, прикупивши
путем СМС порука, преко 300.000 евра, како би што пре отишла
у Франкфурт на трансплатацију коштане сржи. Девојчица из
Крагујевца се бори против акутне мијелоидне леукемије и за
лечење у Немачкој потребно је око 350.000 евра.
Ивана Станојловић, уз помоћ својих пријатеља, чланова
убског НУРДОР - а, Милице Пушоње, Жељке Станојевић и
Милана Чубре, успешно је организовала прикупљање новчане
помоћи за ову девојчицу, на 27. Кросу РТС-а на Убу, под
слоганом „Трчимо за Теодору“.
Учесници су у провидну кутију добровољно остављали
прилог. Прикупљено је 36.290 динара, чиме су посетиоци
Кроса, а посебно убски ученици, још једном показали да имају
велико срце.

Убска деца хуманог срца
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Пише: Радован Пулетић

ЛАФ
Мозак је најнеистраженији људски орган.
У њему постоје кривине иза којих не
знаш шта се налази. А постоје и неке за
које не знаш да постоје
Био једном један Лаф. Страшан
лаф. Волео све што воле млади: мини
сукње, хладно пиво, живу музику, мали
фудбал и друштво из краја. У том
друштву, додуше, никада није био
главни, никада није одлучивао када се
седа или када се устаје, када се бежи у
гард или када се иде у контранапад,
према ком мору се стопира и који
факултет се колективно уписује. Био је
онај део инвентара без ког се може, али
са којим је живот неупоредиво лакши и
сигурнији. Био је нешто као сланик, као
ручна кочница, као карта за градски
превоз, био је као футрола за пиштољ,
као постава за ветровку... Био је такав да
заборавља туђе дугове, позајмљује своју
најбољу гардеробу, мажњава ћалетов
ауто кад год се хитно морало до
Београда, онај ком увек западне да у
кафанским тучама брани одступницу...
Такав, да га нису звали онако како се
звао, него онако какав је био – Лаф.
Међутим, колико год је био занимљив на делима, Лаф је био досадан на
речима. Једноставно, није спадао у
вербалне типове. Свакој његовој реченици, чим почне, знао се крај – толико су
изгледале једносмерно и једнобојно, а
његови вицеви завршавали су се пре
завршетка, изазивајући уместо смеха,
запитаност ''шта је песник хтео да каже''.
Једноставно, кад Лаф узме реч ил` се
смрачи, ил` се наоблачи.Зато је, убедљиво најбоље, знао да ћути. И – ћутао је.
Све док се, изненада, потпуно опречне
вијуге његовог мозга нису преспојиле
замршеним неуронским сокацима, стварајући дотад незнане пречице после
којих бљесну нови хоризонти... Тако да је
одједном, баш одједном, Лаф почео да
прича глупости. На пример, да му је
Тарзан брат од рођене тетке која је умрла
на порођају па га је одгајила мајмуница
Кала када га је теча заборавио у лову...
Или, седи се ујутро на кафи, чита се
дневна штампа, а Лаф из чиста мира
каже да је, док је играо за Звезду, највише
голова дао на Пижонове центаршутеве
јер је Џаја стално гађао Дулета Савића
пошто су земљаци... Онда, на пецању,
мртав озбиљан рече да је на мередов
ухватио јато златних рибица и да их држи
у акваријуму док не одлучи које жеље да
му испуне... И, како ће да пусти бар
половину јер нема толико жеља колико
има рибица... А после биоскопа, када су
гледали „ Људи мачке” , повремено је
говорио како, не само да лично познаје
Пола Шредера и Настасју Кински, него и
да се ноћу претвара у црног пантера који
јури зечеве по расаднику... Људи су
остајали згранути. А мало после, свака
Лафова будаласта прича бивала је
затрпавана салвама смеха све док он,
љут као пушка што му се не верује, не би
залупио врата и одјурио кући. И тако,
колико год је постајао забавнији у
друштву, колико год је његова прича
моментално прекидала све остале а
људи око њега тискали да шта не

пропусте, толико је ствар са Лафом
постајала озбиљнија. Поблесавио је.
Трочлана делегација, састављена
од оних који су му се најмање смејали,
посетила је Лафове маторце и старију
сестру како би им указали на девијантно понашање њиховог малишана,
мислећи да они немају појма о акутној
упали главе сина и брата. Кад, тамо,
имали су шта да чују: оцу Велимиру
Лаф је рекао да је, Велимир, остао тако
неваспитан зато што га није више
воштио док је био мали и да ће,
Велимиру, укинути џепарац ако само
још једном узме ауто без питања. Мајци
– домаћици обећао да ће је једно
поподне научити како се праве урмашице и лења пита а сестри, веома запосленој, срећно удатој и са двоје одрасле деце, да за њу има једног страшног
ортака за кога би могла да се уда чим јој
досади да база. Тако да је конзилијум
од најближе родбине и најбољих пријатеља једногласно одлучио да га хитно
одведу на озбиљан преглед.
Психијатра су представили као
трговца половним аутомобилима када
се једно поподне, као случајно, појавио
за шанком домицилног кафића. И,
после колективне приче о ценама у
Бубањ Потоку ортаци су, један по један,
опет као случајно, одлазили којекуда
док Лаф и психијатар нису остали
сами. Овај им се после јавио телефоном и рекао да није у питању ништа
страшно, да је Лаф само мало ``презупчио``, да се то понекад дешава
ћутолозима и немуштим типовима и да
ће ускоро све бити у реду. С` тим да је
важно да му се нико не смеје када
говори те бесмислене ствари. Међутим, то несмејање, то ужасно суздржавање да се не експлодира после
минхаузеновских прича у које аутор
безрезервно верује, било је много већа
мука него што се мислило када је
стигла дијагноза психијатра. Зато су,
чим Лафа ухвати ``презупчење``, кафе
излазиле на нос, било је самоповређивања чачкалицом или трчања у ВЦ,
као, на малу нужду. Шта год, али нико
више није реаговао на машту откинуту
са ланца која дивља по објекту. Ко зна,
можда је то учинило да се момак
одједном, баш одједном, опорави.
Само је ућутао, сео у свој ћошак и
поново постао оно што заборављаш
ако нагло кренеш, али по шта се враћаш
са пола пута. Е, а пре тога, памти се
његова последња прича.

Био ја у Аушвицу. Тамо к`о у војсци
– устајање, постројавање, занимање...
Мени најтеже устајање. У пола шест...
Ал` навикнеш се, јбг. Кад, једно јутро,
буде нас у пола пет. Питам Швабу о
чему се ради, он каже – пожури на писту,
Хитлеров рођендан. Е, баш ме заболе,
мислим се. Одем да се умијем, оно нема
топле воде. Ја тек тад попиздео, не
знам где сам. Ајд` изађем на ту писту,
на писти
дуваааа, к`о на мотору.
Мирно!!! На де-сно ра-внај се!!! Мир-но!!!
На ме-сту во-љно!!! Тад наиђе неки мали
с` брчићима и некаквом капитенском
траком преко униформе. Дере се к`о
магарац, те нешто Мајн кампф, те
Дојчланд ибер алес, и то све мени на
уво, уби ме човек. Ја трпео, трпео, ал`
пуче ми филм – слушај бре мајмуне, па и
другима је бивао рођендан ал` се нико
није драо к`о ти, ако те боли нешто иди
се лечи, шта овде урличеш, будало
једна...? Јаоооо, само што заврших
мисао скопаше ме четворица и правац
самица. Испред мртва стража – метак
у цеви... Седим ја, седим, нико да се
појави да ми објасни о чему се ради.
Пола девет, пола десет, дванаест, три
поподне, прође радно време, никог. И
кажем ја оном стражару – шта је ово
буразеру, заробише ме као да сам богу
теле убио? Јбг, заср`о си да не може
црње, одговара стражар, каже -извређао си Адолфа Хитлера само тако... Па
ако сам му нешто и рекао, нисам бацио
бомбу на њега, шта се одма` цвеља... Не
знам брате, каже стражар, знам само да
си најеб`о, да горе не може. Жалићу се
управнику, запамти, заоштрим ја! Лепо
пресавијем табак, написмено објасним
шта је било, па да видимо јесам ли крив
или нисам. Е, мој пријатељу, приђе
стражар, већ сутра ујутро добијаш
ногу у дупе! Летиш из логора к`о задња
слина, да знаш, а ти се жали кол`ко
`оћеш! И тако, истерају ме из Аушвица
ни кривог ни дужног, ` бем ти правду...
Била је то, као што рекох, задња
Лафова прича. Последњи бљесак пре
него што се угасио као комета. Пре него је
поново постао сланик, ручна кочница и
постава за ветровку. Онај који прашта
дугове и брани одступницу. После тога,
икада више није поблесавио ни за
тренутак.
Штета.

КУЛТУРА
ПРОГРАМ УСТАНОВЕ
ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
Четвртак, 25. мај у 20 h,
Сала Дома културе

МЕТАР И ПО
ДО ЦЕЗАРА
Урнебесна хит комедија на
сцену доноси необичну причу о
типичној породици с почетка српске
транзиције. Мужу, који је без посла,
једина нада за велико богатство је
копање по археолошким ископинама
римског Виминацијума, док његова
жена разбија свакодневну рутину
праћењем бројних серија на телевизији.
Српски Индијана Џонс, уместо
Цезаровог блага, које му „стално бежи
за метар и по“, наилази на лепу Римљанку. Ту почиње заплет у који су уплетене две жене, час супротстављене
једна другој - час савезнице у решавању
њихове свакодневнице. У представи о
нашој стварности, нашим бригама и
наравима улоге тумаче Јасмина Стоиљковић, Лепомир Ивковић и Весна
Станковић. Цена улазнице 300 динара.

18.мај 2017.г.
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ПОЗОРИШТЕ „РАША ПЛАОВИЋ“

ПРЕМИЈЕРА КОМАДА
„ТУЂ ЖИВОТ“
Нова представа убског ансамбла пред домаћом публиком 31. маја
Представе „Туђ живот“ убског
позоришта „Раша Плаовић“, у
продукцији Установе за културу и
спорт, премијерно ће бити одиграна у
среду, 31. маја на сцени Дома културе,
са почетком у 20 часова. Реч је о
савременој комедији Новосађанина
Милана Миловановића, док режију,
сценографију и костимографију
заједнички потписују Александар
Тадић, доајен убског позоришта и
Д у ш ко А ш ко в и ћ и з б е о г р а дс ко г
Атељеа 212. У новој представи
Позоришта „Раша Плаовић“ играју
искусни глумци: Влада Тадић, Мира
Симић, Славица Малетић, Воја
Раонић, Зоран Аврамовић, Жикица
М и ло ш е в и ћ , Д р а г а н а Ј а н ко в и ћ ,
Снежана Јовановић, Милан Марковић,
Александар Петровић и Мишел
Капларевић. Улазница за премијеру
кошта 300 динара.

У ГАЛЕРИЈИ „СВЕТИ ЛУКА”

ПУТОВАЊА ТРИ ОБЈЕКТИВА
У оквиру пројекта „Путовања три
објектива“, у Галерији „Свети Лука“
гостовала је истоимена изложба мајстора
свог заната Томислава Петернека, Горана
Кукића и Игора Мандића, коју чини 60
одабраних колор и црно-белих фотографија из најразличитијих крајева широм света. Фотографије су настале на
њиховим путовањима по метрополама,
престоницама, провинцијама и забитима,
где су због посла, задовољства или авантуризма боравили и забележили догађаје, непоновљиве призоре, свакодневни
живот, људске емоције, снагу тренутка и
детаља. Премда различитих година,
стилова, сензибилитета и естетика,
заједничка особина им је мајсторство,
које нас је још једном уверило да добра
фотографија вреди више од хиљаду
речи.

Од тројице аутора, најстарији,
свакако и најславнији је доајен српске
и југословенске новинске фотографије и уметник међународне репутације Томислав Петернек (84). За
изложбу је одабрао фотографије
снимљене у периоду од више деценија, које бележе занимљиве и неочекиване ситуације из свакодневног
живота. На фотографијама припадника средње генерације у овом каравану, Горана Кукића (61), приказани су
рефлекси у различитим излозима
широм Европе, док је најмлађи међу
„три објектива”, Игор Мандић (44)
овековечио тренутке са три континената – од тоталне пустиње до најнасељенијих места на планети.
Основни циљ путујућег пројекта
„Путовања три објектива“ је промо-

Са отварања изложбе
ција фотографије, њене лепоте и моћи,
као и допринос културном оживљавању
мањих места у Србији кроз фотографску
изложбу, трибине и дружење са ауторима. Са својим одабраним радовима,
еминентни уметници путовање су започели новембра 2015. године, а Уб је 15
место у коме су приредили изложбу. Д.Н.

У ЗНАК СЕЋАЊА

ОБЕЛЕЖЕН
ДАН ПОБЕДЕ
Полагањем венаца на споменике
палим борцима и херојима Народноослободилачке борбе на Градском тргу,
на Убу је 9. маја обележена 72. годишњица
Дана победе над фашизмом. Тога дана
1945. године, нацистичка Немачка је
потписала капитаулацију, чиме је формално завршен Други светски рат, у коме је
живот за слободу дало и 982 родољуба из
Тамнаве. Венце су положили заменик
председника општине Уб Александар
Јовановић Џајић, делегације СУБНОР-а и
Црвеног крста, одајући пошту и почаст
палим војницима и жртвама. Осим као
Дан победе, 9. мај се обележава и као Дан
Европе и то од 1950. године, када је покренута иницијатива за стварање данашње
ЕУ.

Полагање венаца на убском Градском тргу
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ПЛЕСНИ КЛУБ „АТЕНА“

У ОШ „МИЛАН МУЊАС“ УБ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УБСКИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА

УСПЕШНИ НАСТУПИ

Техничку школу „Уб“ моћи ће да упише 240 ученика. У понуди нови образовни профил – месар.
У убској гимназији има места за 60 ученика.

У Риму: три друге и две треће награде.
На „Belgrade dance open 2017”, кореографија
„Радиоактив“ добила специјалну награду
за најбољу формацију.

У протеклој недељи, Зоран Бабић
директор Техничке школе „Уб“, педагог
Синиша Милак и Милка Михаиловић,
психолог Гимназије „Бранислав Петронијевић“, заједно са неколико ученика друге,
треће и четврте године, представили су
образовне профиле ученицима осмог
разреда у свим основним школама убске
општине.
Будући средњошколци, у разговору
с а директором Бабићем, добили су
неопходне информације о упису, броју
бодова, општим и стручним предметима,
као и препоруку да наредне три или четири
године остану на Убу и заврше неку од
презентованих школа. Након излагања,
ученици су износили своје одлуке о упису
у средње школе, постављали питања и
давали коментаре. Као део презентације,
сваки осмак добио је по блокчић и хемијску
оловку.
Већина ученика изразила је жељу да
упише четворогодишњу средњу школу на
Убу. Судећи по броју деце која уписују неку
од средњих школа у Београду, Обреновцу,
Ваљеву и ове године ће бити довољно
места при упису. Укупно 246 осмака, колико

Зоран Бабић у разговору са ученицима ОШ „Милан Муњас“ Уб
их има на територији општине Уб ове
године, конкурисаће после завршног
испита за 240 места (Техничка школа 180,
Гимназија 60 места).
У корак са дуалним образовањем,
које ће ученицима омогућавати да
научено и практично покажу, а уз то и
зараде хонорар, као и да после завршене
средње школе, нађу запослење у фирми
у којој су стицали практично знање, од
ове године планирано је да се отвори
нови образовни профил – месар (30

ученика). Од трогодишњих профила и даље ће будући средњошколци у Техничкој
школи моћи да уписују смерове машинбравар и аутомеханичар (15+15), као и
кувар и конобар (15+15). Од четворогодишњих образовних профила, у понуди је техничар мехатронике (30 ученика),
финансијски техничар (30) и трговински
техничар (30). Гимназија „Бранислав
Петронијевић“, која је општег типа, ће
уписивати два одељења, а понуђено је 60
места.
Д.К.

У ТОКУ АКЦИЈА ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА У УБСКОЈ ОПШТИНИ

ФУДБАЛ У СРЦУ
На идеју тренера ЖФК АС 07 из
Каленића Бобана Петровића, осмишљена
је акција за популаризацију женског
фудбала која окупља девојчице из четири
највеће школе у општини. Под именом
"Фудбал у срцу", организовани су турнири
у Докмиру, Радљеву и Врелу, а финално
издање планирано је за среду 17. мај када
ће се девојчице узраста од 5. до 8. разреда
такмичити у школском дворишту ОШ
"Милан Муњас" на Убу.

Табела
1. ОШ "Милан Муњас"
8
2. ОШ "Свети Сава"
7
3. ОШ "Душан Даниловић" 3
4. ОШ "Рајко Михаиловић" 0

0
0
0
0

1 24
2 21
6 9
9 0

ЛИСТА СТРЕЛАЦА: 17- Кристина
Живановић (Уб), 8- Јелена Стаменић
(Радљево), 7- Светлана Јовић (Памбуковица)
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Према очекивањима, највећу
обученост и квалитет показале су
девојчице из убске основне школе, али су
после стопостотног учинка у Докмиру и
Радљеву доживеле и први пораз на
реновираном врељанском игралишту.
Минималним резултатом надиграле су их
девојчице из ОШ "Свети Сава" из
Памбуковице, па ће њихов дуел на Убу
решити победника овог лепог такмичења
чији је исход потпуно у другом плану.
Треће место обезбедила је екипа ОШ
"Душан Даниловић" из Радљева, а својој
првој победи на завршном турниру
надају се и девојчице из бањанске школе
"Рајко Михаиловић".
На сваком турниру, наставници
физичког васпитања су окупљали близу
50 девојчица које разбијају предрасуде да
је фудбал спорт мушкараца, а осим
играчица АС-а 07, неколико њих је

Плесни клуб „Атена“ још једном је доказао да има сјајне
балетске играче који су убску балетску сцену сврстали у сам
врх плесних такмичења. Оригиналне кореографије, успешно су
изнеле све балетске групе, освојивши неколико награда на
„Roma dance open 2017“, одржаном од 4. до 7. маја у Риму, као и
на отвореном међународном такмичењу у Србији „Belgrade
dance open 2017”, одржаном у суботу 13. маја, у Дому синдиката
у Београду.
На такмичењу у Риму, највише плесних клубова било је из
Србије, али то није умањило конкуренцију, коју су чинили
играчи многих других земаља у категоријама класичног, арт и
модерног балета. Плесни клуб „Атена“ публици у Риму се
представио са пет кореографија, које је спремала Јасмина
Станчић Костић, дугогодишњи „Атенин“ кореограф и балетски
педагог. Због Јасминине спречености да иде у Италију,
деветоро балетских играча (осам девојчица и један дечак),
водила је асистент плесног клуба Јелена Благојевић.
- Имали смо један соло наступ, један дуо и три трија. Било
је учесника из Македоније, Бугарске и Србије. Освојили смо три
друге и две треће награде. Упркос мањку времена и припремама за наступ, успели смо да обиђемо Рим, Напуљ, Кастел
Гандолфо, папску резиденцију, вулканско језеро, Ватикан и
фонтану у Тиволију – каже Јелена Благојевић, асистент ПК
„Атена“.
У Риму је наступало деветоро играча: Андреа Илић,
Милица Миловановић, Дуња Мартић, Уна Ковачевић, Анђелка
Продановић, Сандра Грмуша, Валентина Митровић, Анђела
Ракић и једини дечак у клубу Лука Мијатовић.

Поздрав из Рима: Убске балерине
Београдски наступ донео је изузетне резултате. Најмлађе
балерине, тзв. „Пчелице“, освојиле су четврто место, кореографија „Дивљи запад“ – прво место, „Олимпијски сан“ – четврто место, „Увек ћемо имати Париз“ – пето место, „Жртвовање“ –
треће место, а најзапаженији наступ је кореографија старијих
балерина „Радиоактив“ Луке Живковића, која је освојила прво
место, односно специјалну награду за најбољу формацију. Као
награду, добили су бесплатно учешће на такмичењу следеће
године. Андреа Илић је са плесном тачком „Умиљато маче“
освојила треће место.
Д.Капларевић

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “УБ“

ИЗБОР ЗАНИМАЊА

ТРИБИНА О ЗДРАВОЈ ХРАНИ
Присуствовало преко 100 ученика. Ученици упознати са правилима здраве
исхране, али су утврдили да их ретко ко примењује. Пожељно отварање
ученичке кантине и кухиње, у којој би се припремале здраве намирнице.

Јелена Тадић у акцији
показало изузетан таленат, попут Светлане Јовић и Јелене Тадић, па је на
тренеру Петровићу да их убеди да би
фудбал могао да буде њихово опредељење. Вреди истаћи да је најбоља играчица АС-а Јелена Стаменић (2002.) која од
јесени наставља школовање у Београду,
привукла пажњу Црвене звезде и наставиће каријеру у црвено-белом дресу. Б.М.

Заједничка фотографија са фудбалског турнира у Врелу

Поводом Светског дана хране, ученици Техничке школе „Уб“, одржали су
почетком маја занимљиву трибину, у
сарадњи са Домом здравља Уб, о правилном начину исхране, као једном од
најважнијих сегмената здравствене културе.
Једночасовну трибину осмислили
су и држали ученици прве године одељења I/3 (финансијски техничар) и I/5
(конобар-кувар): Ивана Танасијевић,
Сузана Јеврић, Јована Димитријевић,
Ана Бабић, Невена Михаиловић, Никола
Стојнов и Клаудија Идић, руководећи се
предавањима и сугестијама њихове
професорке биологије и здравствене
културе Иване Марковић, професора
Владимира Веселиновића, као и присутне докторке Дома здравља „Уб“
Данијеле Лукић. Осим видео презентације и усменог излагања о правилном
начину исхране, грешкама које најчешће
праве млади при конзумирању намирница, последицама које носи погрешан
начин исхране, ученици смера куварство,
применили су практично знање, спремивши неколико здравих намирница које
су послужили присутним ученицима на
трибини. На менију је био колач са вишњама, пита са копривама, кикирики путер
и напитак од црвеног, цеђеног воћа. Предавање је било веома посећено, па је
салу школе попунило преко 100 ученика,
праћено својим одељењским старешинама и предметним наставницима.

Ученици предавачи
Осим разговора о правилној исхрани и здравом оброку, младима, који су
сада у развоју, указано је на поремећаје у
исхрани као што су анорексија и булимија, односу према храни и многим дијетама којима ученици најчешће прибегавају. Ученице I/3 одељења спровеле су
анкетно истраживање у оквиру школе,

УСКОРО САЈАМ
ЗА ОСНОВЦЕ
Трећу годину за редом, у уторак 23.
маја, с почетком у 17,30 часова, у холу
ОШ „Милан Муњас“, биће одржан
Сајам занимања, који ће ученицима
завршних разреда омогућити да се, у
комуникацији са представницима разних занимања, упознају са главним
карактеристикама одређених образовних профила.
За све заинтересоване ученике, а
посебно оне који нису још сигурни која
професија би им највише одговарала,
ово је прилика да се упознају са разним
подручјима рада, путем презентација и
личног контакта. У организацији Тима
за професионалну оријентацију, којим
руководи дефектолог школе Љиљана
Поповић, Сајму занимања присуствоваће убски стручњаци из неколико
установа, предузећа и приватних фирми, са којима ће ученици осмог разреда
разговарати.
које је показало да су млади довољно
информисани о здравом начину исхране,
али га не примењују јер више сати бораве
у школи, па им је једина опција куповина
пљескавице, пице или неког пецива из
пекаре, најчешће уз газирани сок.
Општи став ученика и наставника је,
да би било практично и сврсисходно, када
би средње школе имале своју кантину, у
којој би се деца правилно хранила, а
намирнице би могли да праве ученици
куварског смера, уз минималну продајну
цену, како је то већ осмишљено у неким
Д.К.
београдским школама.
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ДОНАЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И ФОНДА Б92 ШКОЛИ У РАЈКОВИЋУ

СТИГЛЕ ФИСКУЛТУРНЕ СПРАВЕ И РОБОТИ
Основна школа ''Војвода Живојин Мишић'' Рајковић , која
је недавно обновљена посредством Канцеларије за управљање јавним улагањима Републике Србије, ових дана је добила две вредне донације. Наиме, Министарство просвете, науке
и технолошког развоја је у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава за 2017. годину одобрило рајковачкој
образовној установи нешто више од 535 хиљада динара за
реализацију пројекта опремања сале за физичко васпитање у
матичној школи, док је Фонд Б92 у оквиру акције ''Битка за
знање'' донирао пет ем-бот робота који ће се користити у
настави информатике за учење основа програмирања и
кодирања.
- Ове године смо код Министарства просвете, науке и
технолошког развоја конкурисали са три пројекта, од којих је
одобрен пројекат опремања фискултурне сале. Као и приликом реализације обнове школске зграде и овог пута смо имали
велику подршку од стране локалне самоуправе на челу са
председником општине Мионица Бобаном Јанковићем. Сада
први пут располажемо комплетном опремом за извођење
наставе физичког васпитања и више неће бити потребе за
импровизовањем. Следећи корак је да у овом простору урадимо конструкцију за позоришну сцену, пошто је фискултурна
сала мултифункционалног типа и у њој се могу одржавати и
приредбе и друге школске свечаности – нагласила је директорка ОШ ''Војвода Живојин Мишић'' Рајковић Олга Петровић.

ОШ ''Војвода Живојин Мишић'' Рајковић

ОДЛУКОМ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА ЈАНКОВИЋА

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ
ЗА ПРВАЧИЋЕ
Родитеље свих ђака првака који ће од првог септембра сести у клупе Основних школа ''Милан Ракић''
Мионица и ''Војвода Живојин Мишић'' Рајковић, обрадоваће
вест да је општина Мионица одлучила да за њих обезбеди
бесплатне уџбенике за школску 2017/18 годину. Одлука о
набавци бесплатних уџбеника је донета на предлог председника општине Мионица Бобана Јанковића на недавно
одржаној седници Општинског већа.

Опрема за фискултурну салу
вредна преко 500.000 динара
У школу је већ стигла и опрема коју чине сто за стони
тенис, по један мали и велики козлић, шведски сандуци,
ниска и висока греда, 10 рипстола са оковима, конструкција
за скок увис са сунђерастим доскочиштем, одскочна даска,
констру-кција са морнарским мердевинама, конструкција са
конопцима за пењање, два конопца за надвлачење, пет
струњача, 10 вијача, по две лопте медицинке од два и три
килограма, комплет опреме за полигон спретности и ормар за
реквизите.
Са друге стране, роботи које је рајковачка школа добила
имају неколико уграђених функција као што су избегавање
препрека, кретање по линији и даљинска контрола, али
омогућавају и програмирање напреднијих функција. Мали
роботи имају практично неограничене могућности, што даје
простор за испољавање маштовитости и креативности
ученика. ОШ ''Војвода Живојин Мишић'' Рајковић је међу
првих 50 школа које су добиле ем-ботове у овој акцији Фонда
Б92 ''Битка за знање'' подржаној и од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
пошто се уклапа у програм основног образовања у којем
информатика од септембра постаје обавезан предмет.
- Могу слободно рећи да је Школа сада опремљена по
највишим стандардима, што ће ђацима и образовном кадру
олакшати извођење наставе и омогућити им много пријатнији боравак. Изузетно је важно што су стигле гимнастичке
справе тако да су створени услови да се на часовима физичког васпитања значајно утиче на правилно тржање тела код
ђака. Такође, време је и да наши ученици уђу у свет информатике и програмирања равноправно са децом њиховог
узраста из великих градова. Информатичка писменост наше
деце је слаба, и да би се изборили за њихову бољу будућност
потребно је да им обезбедимо адекватно информатичко
образовање. Овим пројектом је у великој мери побољшан
квалитет наставе, тако да сада наши ђаци не само да уче
информатику и програмирање, већ уче и да мисле, буду
креативни и самопоуздани- истакао је први човек мионичке
општине Бобан Јанковић.
А.Ковачевић

У ВРУЈЦИМА ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА
ФРАНЦУСКЕ КОМПАНИЈЕ ''MISSLER SOFTVER''

ПРЕДСТАВЉЕН
‘'TOPSOLID 7''
Детаљ са седнице Општинског већа општине Мионица
- Наши ђаци прваци добиће комплете уџбеника који
садрже све потребне књиге и радне свеске за извођење
наставе и то ће им бити поклон општине Мионица за полазак у школу. На овој начин смо изашли у сусрет родитељима
првака, којима је набавка књига за школу велика ставка у
буџету. Поред набавке уџбеника за прваке, што ће постати
пракса, обезбеђивања бесплатног превоза ученика и наградних путовања за одликаше, Општина ће и низом других
активности наставити да спроводи пројекат унапређења
услова образовања – истакао је председник општине Мионица Бобан Јанковић.
А.К.

У организацији Центра за образовање и развој ''Мионица'' у Хотелу ''Врујци'' је одржана презентација софтверског програма ''TopSolid 7'', француске компаније ''Missler
Softver''. Софтверски програм који се претежно користи у
металској, дрвној индустрији и у производњи калупа промовисао је представник ове компаније за подручје Србије,
Аустрије и БиХ Ервин Корб, а презентацији су између осталих
присуствовали и стручњаци из крагујевачког ''Застава оружја'' и мионичке фабрике ''EMKA Feinguss''.
Приређивањем овог скупа, недавно основани Центар за
образовање и развој ''Мионица'' је поред спровођења обука
за пољопривреднике, раднике локалне самоуправе, курсева
страних језика и других активности започео и пројекат организовања презентација и обука и у ИТ сектору, а све у циљу
да постане лидер у пружању обука у различитим областима
А.К.
неформалног образовања.
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„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

Продајем
2
ТРОСОБАН СТАН од 70 м
на првом спрату
и два ЈЕДНОИПОСОБНА
2
стана од по 45м ,
један на другом спрату а
један на трећем.
Станови се налазе у
згради преко пута
УНИКРЕДИТ банке.
Цена по договору.
Тел за информације:
069/2434-666

ДА ЛИ ТРЕБА ТОЛЕРИСАТИ УЛИЧНУ
ПРОДАЈУ ИЛИ ЈЕ ТРЕБА САНКЦИОНИСАТИ ?
Душанка Симић, пензионер из Уба:
- Мени лично ни мало не смета што неки незапослени
продавац изложи робу на улици, а не на пијаци. Знамо сви
како изгледа живот човека који нема посао, нити примања у
Србији, а треба од нечега да живи. Докле год поштено ради и
својој породици обезбеђује средства за живот, а не краде,
увек ћу га толерисати. Посла нема и нико не води рачуна о
незапосленим људима којих је у овом граду много, а и у целој
држави је сваким даном стање све лошије. Нико не би изашао
на улицу, најчешће по лошем времену, и угрожавао своје
здравље, да то не мора и још да због тога буде кажњен.

Зоран Андрић, пољопривредник из Калиновца:
- Свакако треба санкционисати такву продају робе, јер
просто зна се где је пијац и где се регуларно плаћа порез на ту
врсту делатности. Апеловао бих на све власнике продавница
да се побуне против таквог вида богаћења. Није у реду да
једни редовно плаћају намет држави а други не, то су дупли
аршини. Замислите када би сви продавали робу по улици, на
шта би то личило. Овим проблемом би требало да се позабаве инспекцијске службе, а да ли оне раде свој посао како
треба или не, то је питање за неке друге људе у овој држави.

Јелена Ћургуз, трговински техничар из Уба:

ПРОДАЈЕМ КУЋУ
НА ВУЧИЈАКУ
Улица ЈНА бр.136, Уб
Плац 6 ари, кућа 180 m²
са свим папирима и
комплатном инфраструктуром.
Цена: 95.000 еура.

064/2737-198

- Моје мишљење је да слободни продавци не ремете
никога својим радом, нису навалентни и не угрожавају
никога, нити пролазнике, нити друге продавце. То су
углавном људи са села који поштено раде и боре се за своју
егзистенцију и логично је да треба од нечега да живе. Мислим
да треба да буду лоцирани на једном, за то тачно предвиђеном месту а не да буду раштркани дуж целе улице. То је
моја једина замерка. Не би било у реду да своју робу изложе
испред нечије радње, која се бави том или сличном врстом
робе, јер би онда угрозили продају трговца који редовно
плаћа дажбине држави.

Милован Васиљевић, бравар из Шарбана:
- Људе свакако треба пустити да раде и од свог рада живе
а да ли је то њихова роба или не, то је за нас у овом моменту
најмање битно. Како било да било, кошта то њих прилично а
од нечега се мора живети. Знам људе у овој држави који су
нас ојадили, ником порез нису плаћали а били су власници
огромних гиганата, покрали све што се покрасти може и данас
мирно шетају Србијом. Да ли се неко пита да ли је то реално и
поштено? Улични продавци су ситни да би нас угрозили.
Уосталом и највећи предузетници на Убу у својим радњама
продају препродату робу.

Ружица Стефановић, продавац из Уба:

ПРОДАЈЕМ
ДВОИПОСОБАН СТАН
52 m² У БЕОГРАДУ
(Насеље Браће Јерковић)
Ул. Војводе Влаховића
Новоградња, први спрат
Цена: 1.050 еура по m²

064/2737-198
ПРОДАЈЕМ 3 хектара
обрадиве земље
са помоћним зградама
(струја и вода),
преко пута бивше „Фабрике
Обуће“.
Тел за информације:
014/411-520

- Ја сам један од многих уличних продаваца која живи
искључиво од овог посла и могу вам рећи из прве руке, да је
ово јако тешко зарађен динар. Ако ме питате како оправдавам
то што не плаћамо порез држави, па нисмо ми једини који то
раде. Много већи предузетници не плаћају дажбине, нити
пријављују раднике, а раде током целе године. За разлику од
њих, наш посао је сезонски и продајем робу само месец дана
у години, када је сезона јагода. Нико се не пита у овој држави
од чега живим осталих 11 месеци. То би требало да буде
питање за надлежне- Шта са људима који су не својом
кривицом изгубили посао а држава пред њима остаје нема?
Немам ништа против да надлежни одреде неку локацију где
ћемо продавати робу ван пијаце.

Светислав Сибиновић, пензионер из Уба:
- Народ је јако сиромашан и никако му не треба бранити
било какав вид зараде за живот. Опште је познато да држава
ни на који начин не може да помогне, посла нема ни за људе
са средњом и вишом школом а ово су углавном људи мањег
образовања. А што се пореза тиче, па познато је да велке
фирме не плаћају дажбине држави а зашто би онда проблем
били ситни трговци који муком зарађују за живот на улици.
Мишковић је упропастио државу са својих 4000 радника на
које није плаћао доприносе ништа. Све је ово јако ситно да би
се дизала толика прашина око тих уличних продаваца.

Живко Адамовић, возач из Стубленице:
- Уопште немам примедбу на рад уличних продаваца и
никако не мислим да их треба санкционисати. Довољно су
они кажњени када на овакав начин и под оваквим околностима зарађују за голи живот. Па не мислите ваљда да ће се
овим радом обогатити? Било шта да продају, они су то
произвели или крваво палтили. Роба из продавница је исто
из препродаје, све је то из увоза и сумњивог порекла. Зашто
би их улични продавци ометали.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

18.мај 2017.г.
СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР
ЈОВАНОВИЋ
(1995 - 2015)
из Калиновца
Две године како ниси са
нама. Судбину не можемо
да променимо, али ћемо
вечно да те носимо у својим
срцима и сећању, да памтимо
твој лик и дело, твоју велику
доброту, енергију, лепоту.
Владо, много нам недостајеш.
Твој отац Драган, мајка
Слађана и сестра Јелена
С Е Ћ А Њ Е
(2015 - 2017)

ВОЈА ФРАНЦУЗ

МИХА - МИЛАН
Ветерани Стубленице

Најповољнија комплетна опрема- 12.500 дин.
и бесплатан превоз до 30 километара

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
30.маја.2017. г. навршава се
година дана од смрти нашeг
супруга, деде и оца

МИЛАНА СИМИЋА
ЗИНГЕТА
(1951 – 2016)
Много нам недостајеш и никада
те нећемо предати забораву.
Вечно захвални:
супруга Зорица, кћи Ивана
и син Срба са породицама
27.05.2012 – 27.05.2017.

18.мај 2017.г.

СЕЋАЊЕ НА НАШЕ ДРАГЕ РОДИТЕЉЕ
(1980 - 2017)

Прошло је пет тужних година
од када ниси са нама. Чувамо у
сећању твој драги лик.
Твоји: син Ненад, ћерка Биљана,
супруга Славка, унуци
Александар, Стефан и Андреј,
унука Неда, снаха Марија
и зет Божидар

(2004-2017)

и
ЗАГОРКУ
РАДОМИРА
НИКОЛИЋА
из Докмира
Чувамо вас у срцима
Ћерке Бранка, и Милена са породицама
21. 05.2017.г. навршава се
година од смрти нашег оца

БОГОЉУБ
КУСУРОВИЋ
убски кафеџија
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30.05.2017.г. навршава се пет
година од смрти наше мајке

САВИЋ
ЈОВАНА

МИЛЕНЕ

(1931- 2012)

(1931-2016)

С љубављу ћемо вас се сећати,
по добру памтити и у срцу носити...
Синови Драган и Љубиша са породицама

С Е Ћ А Њ Е

МИЛОМИР Д.
ЖИВАНОВИЋ
(1923 - 1984)
из Бајевца
Навршиће се, 28.маја,
33 године од како ниси
са нама. Али, ми чувамо
успомену на твој
драги лик.

Син Живота
са породицом
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СПОРТ
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ПОЧЕЛЕ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

„ЗИМПА“ И ЗЗ „ТРЛИЋ“
НАЈВИШЕ ПОКАЗАЛИ
У организацији Већа Савеза
самосталних синдиката Општине Уб, 8.
маја почеле су и традиционалне Радничке спортске игре. За сада су стартовали
само фудбалери, учествује девет тимова који су подељени у две групе, а
осам најбољих наставили су такмичење
у четвртфиналу које је играно у понедељак 15. маја
Прошлогодишњи победник КЈП
Ђунис није бриљирао у групном делу
такмичења, па је тек у последњем колу
обезбедио пласман у осам, самим тим
елиминисао Дом здравља из даљег
такмичења. У тој групи највише је показала Зимпа предвођена Симићем и
Ђурићем, али врло квалитетне екипе
имају и Полицијска станица Уб и ОШ
"Рајко Михаиловић" чије су ударне игле
Никола Симеуновић и Дејан Младеновић.
У другој групи из које су прошле
све четири екипе, Трлић је са три победе
по 2:0 био доминантан, док су Копови
стигли до друге позиције победивши
Геометре. Најмање шанси у четвртфиналу има Дунав осигурање које ће
укрстити са Зимпом, а остали парови
четвртфинала су ПС Уб- Геометри,
Копови- ОШ "Рајко Михаиловић" и
Трлић- Ђунис.

Због поклапања финалних борби
са штампањем овог броја „Гласа
Тамнаве“, комплетне резултате
доносимо у наредном издању

ПОЧЕЛА СЕЗОНА И ЗА
ПЛЕМЕНИТЕ ЧЕТВОРОНОШЦЕ

СОКО ТРЛИЋ
КРАТАК ЗА "ЊУШКУ”
На хиподрому у Богатићу, победи на премијери сезоне радовала се
Патриција Голд са Драганом Лазаревићем у седлу. За скоро две дужине
победила је Емануелу у трци "Велетрговина ТТ" и свом власнику Александри Трајковској донела 70.000 динара. У најузбудљивој трци дана Меморијал "Жића Пантелић", Соко Трлић је
завршио на другом месту, а Тика
Вујковић је стигао до циља са само
"њушком" заостатка иза победника
Топаза. У наградама су завршили још
Фантом власника Дражена Дунђера у
трци "Благовести", као и Перидот
(исти власник) у трци "Цвети", оба су
стигли на циљ као трећепласирани.

Финале турнира предвиђено је за
среду 17. мај (цео фудбалски турнир
игра се у хали), а дељење правде
поверено је убским арбитрима Марку
Поповићу и Ивану Ковачевићу. Осим
фудбала, 17. маја ће се одржати и
завршно такмичење у надвлачењу
конопца (мушкарци) и пикаду (жене), као
и атлетска надметања на Школарцу у
обе конкуренције.
Б.М.

Са отварања фудбалског турнира: Екипе ЗЗ „Трлић“ и Катастар

Седам дана касније у Шапцу,
Саншајн Грл са џокејом Драганом
Лазаревићем стигла је трећа у трци
"Голубарско друштво- Цер", а Соко
Трлић је још једном завршио на другом
месту иза Рода Лејвера. Фантом и
Перидот су своје трке окончали на 4.
позицији, а вреди истаћи и деби џокеја
Дарка Љубомировића на леђима
Езенштајна. Прошлог викенда, одличан наступ имао је Далас власника
Владе Ранковића који је стигао други
иза Принстон Боја и најавио добру
форму пред Меморијал "Срећко Марић" у Шапцу 21. маја. Перидот још
једном потврдио стабилност трећим
местом у трци "Вилаџер", Огон и Торино Хил се полако захуктавају пред
напорну сезону...
Б.М.

ПИОНИРИ И ПИОНИРКЕ МЛАДОСТИ "ГОСТОВАЛИ" У ДРЕСУ МИОНИЦЕ

ДВА МВП ПРИЗНАЊА
НА УБСКОЈ АДРЕСИ
На молбу колегинице Славице
Илић из Мионице, тренер Младости
Владимир Урошевић уступио је четири
своја играча (да пионира плус две
пионирке) и тренера Ђорђа Васиљевића за међународни Рода Куп који се
одржава у Бечеју. Дрес комшијског
ривала обукли су Анђела Матић и Ања
Стаменковић, а старији Васиљевић
предводио је са клупе мионичке
пионире за које је играо његов млађи
брат Урош и Иван Милошевић.
Мионичани су у обе конкуренције
освојили победнички пехар, а Анђела
Матић и Урош Васиљевић су кући
понели признања за најкорисније играче

турнира. Пионирке су у финалу
савладале домаће Јединство из Бечеја,
док су под палицом Ђорђа Васиљевића
пионири у финалу надиграли Сежану.
Ово је још једна потврда одличног рада
у кошаркашкој школи Младости, а с
обзиром на интересовање за убске
"МВП- близанце" - велико је питање
колико дуго ћемо их још гледати на
убским паркетима...
Младост 014 се већ увелико
спрема за организацију турнира за
пионире Уб 2017, термин је 3-4. јун у
убској Хали спортова, а уз домаћина ће
учествовати бранилац пехара Металац,
Б.М.
Колубара и Црвена звезда.

Анђела Матић
и Урош Васиљевић

ФУДБАЛ

18.мај 2017.г.
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Општинска лига Уба "Запад", 13. коло

Омладинац (Калиновац) ОФК Таково 2:1 (0:1)
12.коло (6/7.мај 2017):
Мургаш – Звиздар
Шарбане – Докмир
Памбуковица – Слога (В)
Слободне: Чучуге

4:5
1:1
10:1

13.коло (13/14.мај 2017):
Слога (В) – Шарбане
Докмир – Мургаш
Звиздар – Чучуге
Слободна: Памбуковица

1:7
4:0
2:5

1.^u~uge
2.[arbane
3.Dokmir
4.Pambukovica
5.Zvizdar
6.Sloga (V)
7.Murga{

8
6
6
6
3
1
1

3
4
4
2
2
1
0

0 28 : 9
1 30 :12
1 22 :10
3 27 :13
7 20 :33
10 17 :47
9 14 :34

27
22
22
20
11
4
3

12.коло (6/7.мај 2017):
ОФК Таково – Бргуле
3:3
Врело – Вукона
4:0
Омладинац - Колубара (ЛП) 5:1
Слободно: Јединство (М)
13.коло (13/14.мај 2017):
Омладинац - ОФК Таково
2:1
Колубара (ЛП) – Врело
0:1
Вукона - Јединство (М)
1:5
Слободне: Бргуле
1.Vrelo
2.Omladinac
3.Brgule
4.OFK Takovo
5.Jedinstvo M
6.Kolubara LP
7.Vukona

8
7
4
3
3
3
1

2
3
4
6
3
0
2

1
1
3
3
5
8
8

25 : 12
29 : 15
25 : 21
19 : 17
25 : 32
20 : 29
12 : 30

26
24
16
15
12
9
5

Стрелац (К) иступио из лиге

Последње 14.коло (20-21.мај):
Чучуге – Докмир
Мургаш – Слога (В)
Шарбане – Памбуковица
Слободан: Звиздар
Општинска лига Уба "Исток", 13. коло

Звиздар- Чучуге
2:5 (1:2)
Стадион СРЦ "Рудник" у Звиздару.
Гледалаца: 30. Судија: Марко Поповић
(Уб). Стрелци: Живковић у 22. и Давидовић у 90. из пенала за Звиздар, Станојевић у 8. из пенала, Ђуричић у 38. и
Веселиновић у 56., 68. и 71. минуту за
Чучуге. Жути картони: М.Ђурђевић (З),
Ковачевић (Ч).
ЗВИЗДАР: Јевтић 6, Игњатовић 6,
Симић 6, М.Ђурђевић 6, Д.Ђурђевић 6,
Радовановић 6, Лукић 6, Живковић 7,
Урошевић 6 (Јовановић -), Перић 6,5,
Давидовић 6,5
ЧУЧУГЕ: Петровић 7, Попов 7,5
(Миливојевић -), Иванић 7, Новаковић 7
(Радовановић -), Божиновић 7, Ковачевић 7, Веселиновић 8 (Васиљевић -),
Тешић 7 (Степановић -), Марковић 7,5
(Костић -), Станојевић 7,5, Ђуричић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Веселиновић (Чучуге)
Чучуге су, потпуно заслужено, нови
члан Међуопштинске лиге "Колубара"!
Титула је и математички обезбеђена у
Звиздару, Попов је изнудио једанаестерац за вођство који је реализовао
капитен Станојевић. Звиздар се није
предавао, Живковић је уз мало среће
изједначио, али више од тога домаћин
није могао.
Милан Веселиновић је унаставку
стигао до хет-трика. један гол је
постигао после лепог удараца, а два
тако што је само поставио ногу након
течних и тачних акција првака општинског "Истока".

Последње 14.коло (20/21.мај):
Бргуле – Вукона
Јединство (М) - Колубара (ЛП)
Врело - Омладинац
Слободан: ОФК Таково
Општинска лига Уба "Запад", 12. коло

Врело- Вукона
4:0 (2:0)
Стадион у Врелу. Гледалаца: 50. Судија:
Миломир Мирковић (Тврдојевац).
Стрелци: Јокић у 5. и 60. и Панић у 33. и
68. минуту. Није било картона.
ВРЕЛО: Станчић -, Јанковић 7, Добросављевић 7,5 (Младеновић -), Срећковић
7, Новаковић 7,5, Радојичић 7, Брдаревић
7, Панић 8 (М.Илић -), Јокић 8, Мирковић 7
(Вићентић -), Н.Илић 7,5
ВУКОНА: Лукић 6, Димитријевић 6,
Ранковић 6, Филиповић 6,5, Ђ.Антонић 6,
Гајић 6, Срећковић 6, Пуцаревић 6,
Пантелић 6, М.Антонић 6,5, Јовановић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Панић (Врело)
Лагана победа лидера против
скромног ривала, сва је прилика да ће
дерби између Врела и Омладинца
решити путника у виши ранг. Домаћин је
повео након продора Добросављевића
по левој страни и спретне реакције
Јокића. Отпор гостију трајао је до другог
гола, Лукић је кратко одбио шут Небојше
Илића, али је Панић вратио одбитак у
мрежу.

Без посла против Вуконе:
Иван Станчић, голман Врела
И у наставку је играо само један
тим, Небојша Илић је још једном
асистирао Панићу за погодак главом, а
Јокић демонстрирао своју брзину за
убедљиву победу домаћих.

Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 80.
Судија: Владимир Благојевић (Уб).
Стрелци: Ивановић у 62. из пенала и
М.Тимотић у 90. за Омладинац, а
Максимовић у 43. минуту за ОФК
Таково. Жути картони: Срећковић,
М.Тимотић, Чобић, Чолић (О),
Живановић, Илић, Велимировић (Т).
ОМЛАДИНАЦ: Јовановић 6,5, И.Тимотић 6,5, Тадић 7, М.Тимотић 7,5, Д.Савић 7,5, И.Савић 7, Чобић 6,5, Д.Стефановић 7, С.Стефановић 6,5 (Максимовић -), Срећковић 6,5 (Чолић -),
Ивановић 7
ОФК ТАКОВО: Ивановић 6,5, Живановић 6,5, Савић 7, Илић 6,5, Максимовић 7,5, Танасић 7,5, Павловић 7,
Глишић 7, Стефановић 6,5 (Кевић -),
Велимировић 6,5, Петковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Тимотић (Омладинац)
Велики број прилика промашио је
домаћин у првом делу, а казна је
стигла у финишу- Петковић је извео
корнер, а Максимовић погодио
главом са "петерца". Пре тога су
Саша Стефановић, Срећковић и
Чобић пропустили идеалне прилике
за Омладинац.
Илић је оборио Чобића указненом
простору, Ивановић је погодио са 11
метара, а лопта је прошла поред ноге
Ивановића. Поново је уследио
фестивал промашаја Калиновчана,
али је Милан Тимотић у последњем
минуту регуларног тока искористио
корнер Тадића и главом омогућио
својој екипи да се у последњем колу
бори за 1. место у Врелу.
Општинска лига Уба "Исток", 12. коло

Шарбане- Докмир
1:1 (0:0)
Стадион у Шарбанама. Гледалаца: 50.
Судија: Владимир Благојевић (Уб).
Стрелци: Лукић у 52. за Шарбане, а
Ашковић у 61. за Докмир. Није било
картона.
ШАРБАНЕ: Новаковић 6, Радовановић 6,5, Миловановић 6,5, Н.Рашић
7,5, Шишовић 7,5, Мирковић 7,5,
Савић 6,5 (Аврамовић -), Тодоровић
6,5, С.Рашић 7, Симић 6,5, Лукић 7
ДОКМИР: Обрадовић 8, Влајковић 6,5,
Б.Јовић 7, Поповић 6,5, Пејић 7,5,
Спасојевић 7,5, Симић 7, Миливојевић 7 (Ђорђевић -), Ашковић 7,5,
Тодоровић 6,5 (М.Јовић -), Нешковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Обрадовић (Докмир)
Гости могу бити задовољнији
бодом, с обзиром да су Шарбанци у
финишу имали неколико добрих
прилика. Ипак, Зоран Обрадовић је
зауставио шутеве Лукића и Радовановића и приграбио епитет најзаслужнијег за бод Докмира.
Домаћи су иницијативу материјализовали након убачене лопте
Шишовића и добре реакције ветерана
Лукића, али је брзо изједначио
Ашковић након смушене реакције
голмана Новаковића.

ИМАТЕ ТЕМУ
ЗА НАС ?
Јавите нам на:
064/2180-588 и 064/484-20-50
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ФУДБАЛ

18.мај 2017.г.
21. коло

20. коло

Рубрибреза- Полет (Таково)
3:3 (0:1)
20.коло (06/07.05.2017):
Младост – Гуњевац
2:1
Полет Д.Л. - Ц. Јабука
3:6
Каленић – Паљуви
1:1
Рубрибреза - Полет T.
3:3
Врело Спорт – Пролетер
11:0
Д. Туцовић – Стубленица
7:3
Слободан: Рудар (Радљево)
21.коло (13/14.05.2017):
Д. Туцовић – Младост (Д)
Рудар - Врело Спорт
Пролетер - Рубрибреза
Полет Т. – Каленић
Паљуви - Полет Д.Л.
Ц. Јабука – Гуњевац
Слободна: Стубленица

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

0
6
8
7
5
7
7
10
8
11
13
13
13

72 :15
48 :36
38 :39
44 :34
39 :29
36 :30
45 :40
42 :46
43 :38
30 :52
39 :58
20 :45
18 :52

1.Vrelo Sport 20
2.D.Tucovi}
11
3.Guwevac
11
4.Rubribreza 9
5.OFK Paquvi 8
6.Rudar (R)
9
7.Polet (T)
9
8.Kaleni}
8
9.Polet (DL) 7
10.Stublenica 6
11.C.Jabuka
4
12.Mladost(V) 3
13.Proleter
3

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

22.коло (20/21.05.2017):
Младост - Ц. Јабука
Гуњевац – Паљуви
Полет Д.Л. - Полет Т.
Каленић – Пролетер
Рубрибреза – Рудар
Врело Спорт – Стубленица
Колубара - Д. Туцовић
23.коло (27/28.05.2017- 17.00 ч):
Колубара – Младост
Д. Туцовић - Врело Спорт
Стубленица – Рубрибреза
Рудар – Каленић
Пролетер - Полет Д.Л.
Полет Т. – Гуњевац
Паљуви - Ц. Јабука

Пратите нас на:
facebook.com/
glastamnave

Стадион у Рубрибрези. Гледалаца: 50.
Судија: И.Ковачевић (Уб). Стрелци: Стефановић у 51., Тодоровић у 55. и Шепељ
у 90+2. за Рубрибрезу, а С.Илић у 39. и 90.
и М.Илић у 88. минуту за Полет. Жути
картони: Живковић (Р), М.Павловић (П).
РУБРИБРЕЗА: Радованчевић 7, Јанковић
7, Тодоровић 8, Шепељ 7, Јоковић 7,5,
Антић 8, Живковић 7,5, Ивановић 6,5
(М.Стефановић -), Лакић 6,5, Лекић 7,
С.Стефановић 7
ПОЛЕТ: Петровић 6,5, С.Илић 8,5, Радовановић 7, Максимовић 7,5, Бранковић
6,5, Стефановић 7, Ненадовић 7, М.Илић
8, Крстић 7,5, Живановић 7, Г.Павловић 7
(М.Павловић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срећко Илић (Полет)
Отворена и ефикасна утакмица два
ривала који су пребринули бриге, а
обележио ју је неухватљиви Срећко
Илић. Добио је офанзивнију улогу од
тренера Петровића и два пута искористио дубинске лопте да побегне одбрани
домаћих и матира Радованчевића. У
листу стрелаца се уписао и његов брат
Мирко, већ трећи пут овог пролећа
искористио је корнр Крстића да главом
погоди са "петерца".
Рубрибреза већ неколико сезона игра
допадљив фудбал, имали су и они
неколико одличних прилика, а ефектан
гол из "слободњака" дело је Тодоровића.
На крају, три гола у самом финишу и
реалан исход приказаног...

60
36
33
31
30
30
30
26
25
20
14
13
12 20. коло

Каленић- Паљуви 1:1 (1:0)

Стадион у Каленићу. Гледалаца: 50.
Судија: Д.Тодоровић (Доњи Лајковац).
Стрелци: А.Ранковић у 27. за Каленић, а
Веселиновић у 81. минуту за Паљуве.
Жути картони: Мијатовић (К), Ђурић,
Илић, Станојловић (П).
КАЛЕНИЋ: Иванковић 6,5, Марковић 7,
Мијатовић 7, М.Ранковић 6,5, Допуђ 7,
Томић 7,5, Михајловић 6,5, Вучковић 7,
Новаковић 6,5, Радовановић 7, А.Ранковић 7
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Мијатовић 7, Веселиновић 7,5, Ђорђевић 7, Живковић 6,5,
Илић 7, Ђурић 7 (Станојловић -), Јовић 7,
Гајић 7,5, Пантелић 7, Филиповић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Михаило Гајић (П)
Повреде и одсуства су прилично
"ишарале" саставе обеју екипа, а гости су
за нијансу били ближи победи. Већ у 1.
минуту, Гајић је матирао Иванковића, али
је штопер Иван Томић стигао лопту на
гол-линији и спасао мрежу. Домаћин је
дошао до вођства након добре повратне
лопте за Александра Ранковића који је из
близине савладао Ћургуза, а заслужени
бод гостима донео Веселиновић прецизним приземним ударцем са 25 метара.

ФК Гуњевац

Рудар 1945 (Радљево)Врело Спорт 2:3 (1:2)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 100.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Радовић у 26. и Аћимовић у 68. за Рудар
1945, а Симеуновић у 30. и Маринковић
у 35. и 45. минуту за Врело Спорт. Жути
картон: Ђорђевић (Р), Симић, Симеуновић (В). Црвени картон: М.Теодосијевић
(Рудар 1945) у 84. минуту.
РУДАР 1945: З. Теодосијевић 6, Радић 7,
М.Теодосијевић 6,5, Ракић 7,5, Ненад
Павловић 6,5, Пантелић 7, Небојша
Павловић 6,5 (Ивковић 7), Аћимовић
7,5, Радовић 7,5, Јанковић - (Ђорђевић
6,5), Љ.Павловић 7 (Давидовић -)
ВРЕЛО СПОРТ: Ђурђевић 7, Симић 7,
Леонтијевић 7,5, Обрадовић 6,5, Ђорђевић 7, Матић 6,5 (Шаиновић -), Новаковић 7, Маринковић 8, Симеуновић 7
(Јевтић -), Ристовски 7,5, Илић 6,5
(Арамбашић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Миле Маринковић (Врело Спорт)
Врељани су уписали 38. узастопну
"рецку", мада домаћин није био далеко
од "ремија". Милош Радовић је уз
помоћ "живог зида" надмудрио Ђурђевића, а изједначио је Симеуновић који
је одбитак од пречке послао из близине
у мрежу.
Одсуство два голмана натерало је на
гол Зорана Теодосијевића који се није
најбоље снашао након две незгодне,
али не и неукротиве лопте Маринковића. Аћимовић је вратио наду домаћима искористивши неспоразум Симића и Ђурђевића, али није имао снаге за
више. Одсуство голмана Пејаковића,
Страхињића и Симића са једне, као и
Јолачића, Дарка Матића и Анђића са
друге сигурно је осиромашило дерби,
али су тренери Симанић и Гаврић
имали разлога за задовољство након
меча...
21. коло

Црвена Јабука- Гуњевац
1:2 (1:1)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
100. Судија: Владимир Милић (Лајковац). Стрелци: Максимовић у 22. из
пенала за Црвену Јабуку, а Митровић у
16. и Ристић у 90+2. минуту за Гуњевац.
Жути картони: Ранковић (ЦЈ), Стојановић, Спасојевић, Продановић (Г)
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Г.Вујић 6,5, Кузмановић 6,5 (Мирковић -), Тешић 5,5,
Матић 6,5, З.Вујић 6, Петровић 6,5,
Ранковић 6, Васиљевић 5,5 (Дамњановић 6), Максимовић 7, Јовићевић 6,
Вукић 6 (Берановић 6,5)
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 7, Јоксимовић
7,5, Митровић 7, Душан Марковић 6,5,
Дарко Марковић 6,5, Продановић 7,
Кузмановић 7, Миливојевић 7, Спасојевић 6,5, Ристић 7,5, Стојановић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Јоксимовић (Гуњевац)
Домаћи су додатно смањили своје
шансе за опстанак, а Гуњевац је и без
Србе Милошевића, Вујковића и Симића
стигао до бодова. Митровић је упутио
незгодан центаршут са леве стране, а
лопта је била нерешива енигма за
голмана Вујића и одбрану Јабучана.
Тихомир Петровић је потом из близине
погодио пречку, лопта се одбила до
Вукића чији је шут изблокиран руком.
Сигуран са 11 метара био је Дарко
Максимовић, а меч је решен у надокнади другог дела- погрешио је Тешић,
Миливојевић је "спојио" са голом
Ристића, а бивши капитен Јединства
рутински решио ситуацију "један на
један".

ФУДБАЛ

18.мај 2017.г.
25. коло

24. коло

24.коло (06/07.05.2017):
Јуниор НН – Тврдојевац
Совљак – ЗСК
Трлић – Јошева
Тешњар – Радник
Качер - ОФК Јабучје
Тулари – Искра
Младост (Д) – Пепељевац
Брезовица – Бањани

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

25.коло (13/14.05.2017):
Брезовица - Јуниор НН
Бањани – Младост
Пепељевац – Тулари
Искра – Качер
ОФК Јабучје – Тешњар
Радник – Трлић
Јошева – Совљак
ЗСК – Тврдојевац

4:0
3:4
8:0
3:0
2:1
1:2
1:2
5:0

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

16
13
13
12
11
13
12
11
10
11
11
8
9
6
3
0

7
6
4
6
9
3
5
5
6
2
2
10
5
7
4
1

2 59 : 23
6 57 : 25
8 49 : 33
7 54 : 40
5 36 : 26
9 47 : 43
8 39 : 31
9 41 : 39
9 37 : 31
12 52 : 49
12 38 : 38
7 41 : 38
11 31 : 34
12 27 : 35
18 20 : 67
24 17 : 93

26.коло (20/21.05.2017- 17.00 ч):
Јуниор НН – ЗСК
Тврдојевац – Јошева
Совљак – Радник
Трлић - ОФК Јабучје
Тешњар – Искра
Качер – Пепељевац
Тулари – Бањани
Младост (Д) – Брезовица
27.коло (27/28.05.2017- 17.00 ч):
Младост (Д)- Јуниор НН
Брезовица – Тулари
Бањани - Качер
Пепељевац – Тешњар
Искра – Трлић
ОФК Јабучје – Совљак
Радник – Тврдојевац
Јошева – ЗСК

55
45
43
42
42
42
41
38
36
35
35
34
32
25
13
1
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Совљак- ЗСК
1:0 (1:0)

Јошева- Совљак
1:2 (1:1)

Стадион у Совљаку. Гледалаца: 50.
Судија: Александар Николић (Стрмово). Стрелац: Обрадовић у 13.
минуту. Није било картона.
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 7,
Стефановић 6,5, Вукадиновић 6,5
(Митровић 6,5), Ракић 7, Јанковић 6,5,
Миленковић 6,5, Рамадани 7, Стојковић 7,5, Сиљановски 6,5, Маринковић
6,5, Обрадовић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Обрадовић (Совљак)
Совљак је везао и пету узастопну
победу, овога пута без голеаде, али
подједнако вредну за великих +10 на
врху табеле. Поново је убојита
"левица" Обрадовића преломила меч,
распуцани Ваљевац је после солопродора погодио горњи десни угао
некада суперлигашког голмана Пимића.

Стадион у Јошеви. Гледалаца: 80.
Судија: Небојша Ђуровић (Ваљево).
Стрелци: Живановић у 30. за Јошеву, а
Прља у 21. и Рамадани у 61. минуту за
Совљак. Жути картони: Милановић,
Живановић (Ј), Милошевић-Јанузи,
Ракић, Стојковић (С).
ЈОШЕВА: Веселиновић 6,5, Кузмановић
6,5 (Н.Тешић -), Б.Тешић 6,5, Стојанов 7,
В.Тешић 6,5, Васиљевић 7, Милановић
6,5 (Вујић -), Милијановић 6,5, Лесић 7
(Богуновић -), Јовановић 7, Живановић
7,5
СОВЉАК: Милошевић-Јанузи 7, Стефановић 6,5 (Вукадиновић -), Сиљановски
6, Маслаковић 6,5, Филиповић 6,5,
Миленковић 6,5, Прља 7,5, Стојковић 7,
Ракић 6,5, Рамадани 7 (Јанковић -),
Обрадовић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ђорђе Прља (С)
На терену се није могло закључити да
играју први и последњепласирани тим
лиге! Јошевљани заслужују комплименте за приказано, погодили су два
пута оквир гола и имали још неколико
иделаних прилика за гол.
Додуше, тресао се два пута и оквир
гола Веселиновића, а начео га је Прља
након проигравања Обрадовића. Живановић је спретном реакцијом између два
штопера поравнао резултат, да би
коначан резултат поставио Рамадани из
близине након шута из даљине и кратко
одбијене лопте голмана Јошеве. рој
игри два квалитетна тима...

25. коло

Радник- Трлић
1:2 (1:1)
Стадион СРЦ "Школарац" на Убу.
Гледалаца: 70. Судија: Илија Ковачевић (Ваљево). Стрелци: Јоцић у 45. за
Радник, а Савић у 37. и Поповић у 88.
минуту за Трлић. Жути картони: Вујић, Стевић (Р), Поповић, Ђурић (Т).
РАДНИК: Јечменица 7, Живковић 7,5,
Јовић 7, Ђурђевић 6,5 (Вујић -), Јоцић
7, Ђукић 6,5, Стевић 6,5, М.Луковић
6,5, Хаџић 6,5, Ф.Луковић 6,5, Новаковић 6,5
ТРЛИЋ: Милосављевић 7,5, Новаковић 7,5 (Радивојевић -), Марковић 7,
Танасијевић 7, Ђурић 7, Симић 7,
Савић 7,5, Поповић 7,5, Грујић 7,
Стевановић 7 (Живановић -), Цвијић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Жељко Савић (Т)
Изгледало је да утакмица иде ка
подели плена, али је Трлић у финишу
стигао до три бода. Новаковић је
погодио пречку из слободног ударца,
а Поповић спретно сачекао "отпадак"
и вратио лопту у мрежу Јечменице.
Саша Новаковић је био асистент и
код првог гола, Савић је побегао
одбрани Радника и рутински матирао
Јечменицу. Убљани су изједначили
уз мало среће, Стевановић је у жељи
да отклони опасност погодио Јоцића
од кога се лопта одбила у гол.
Најбољу шансу за Радник у наставку
имао је Ђукић, Милосављевић је
врховима прстију спречио већ виђени погодак...

ФК Трлић

24. коло

Брезовица- Бањани
5:0 (2:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 200.
Судија: Владимир Стојановић (Ваљево).
Стрелци: Гошић у 20. из пенала, 68. и 71.,
Ашковић у 34. и Тешић у 70. минуту.
Жути картони: Вуканић, Танасијевић
(Бр), Симић, Лештарић, Милановић,
Петковић, Леонтијевић (Бњ). Црвени
картон: Руменић (Брезовица) у 24.
минуту.
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7, Марковић
7,5, Младеновић 7,5, Петковић 7, Симић
7, Ашковић 7, Тешић 7,5 (Вуканић -),
Павловић 7, Гошић 8,5 (Гајичић -),
Руменић -, Танасијевић 7,5
БАЊАНИ: Даниловић 6, Петковић 6,
Миловановић 6, Ненадовић 6 (Г.Симић ), Д.Симић 6, Лештарић 6, Милановић 6,
Ранитовић 6, Бабић 6,5, Леонтијевић 6,
Костадиновић 6,5
ИГРАЧ ТАКМИЦЕ:
Драган Гошић (Брезовица)
Вероватно би пут домаћина до победе
био тежи да је Костадиновић на старту
погодио мрежу уместо пречке, али је
убрзо Тешић изборио најстрожу казну
коју је лако реализовао Гошић. Бањанци
су који минут после стекли бројчану
предност због несмотрености Руменића,
али је Ашковић спретном реакцијом
између два штопера дуплирао предност.
Отпор Бањанаца трајао је до нове
мајсторије Гошића, а потом се игра
гостију распала што је домаћин искористио за убедљиву победу. Надахнути
Гошић је комплетирао хет-трик, при том
и омогућио Тешићу лаку реализацију за
четврти гол, а вреди истаћи и добру
партију Бојана Младеновића на новој
позицији у везном реду.
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РК УБ ОДЛИЧАН ОРГАНИЗАТОР ФАЈНАЛ-ФОРА ИНТЕР МК ЛИГЕ

ДОМИНАЦИЈА ЛОКОМОТИВЕ
Завршница међународне Интер МК лиге била је сјајна промоција и
фестивал рукометних талената Србије и Федерације БиХ, а Уб се по ко зна
који пут доказао као изузетан домаћин. Одржани су завршни турнири у
конкуренцијама дечака рођених 2000. и 2002., а оба победничка пехара
отишла су пут Брчког у витрине РК Локомотиве.
У млађој категорији, пласман на Ф4 изборили су и дечаци Уба под
командном палицом тренера Дејана Лукића, а меч у полуфиналу против
Бијељине био је вероватно и најзанимљивији на турниру. Већ пре месец
дана, повреда је из строја избацила голмана Петковића, а у току меча
надовезале су се још три повреде, од тога и "бонуса" Бојана Митровића
који је постигао четири гола до тог тренутка! Бијељина је играла оштро, у
неким тренуцима и грубо, што је утицало на игру убске екипе која је била
убедљиво најмлађа на турниру. На крају тесна победа Бијељине од 16:14,
а вреди стаћи одличну ролу другог "пивота" Тихомира Цонића који је са
две сјајне реакције на линији подигао публику на ноге.

Зона "Дрина", 25. коло

Јединство (Уб) - Задругар
(Лајковац) 2:1 (0:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 400. Судија:
Марко Мићић (Шабац). Стрелци: Н.Радојичић у
68. и Милановић у 82. за Јединство, а Симеуновић у 89. минуту из пенала за Задругар.
Жути картони: Панић, Сајић (Ј), Јеремић (З)
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, З.Радојичић 7,
Н.Радојичић 7,5, Стаменковић 7,5, Андрић 7,
Сајић 7,5, Крстић 7, Ристовски 7 (од 58.
Радовановић 7), Алемпијевић 7 (од 71.
Милановић 7,5), Д.Јовановић 7, Панић 7 (од 78.
Брадоњић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Радојичић (Јед)
Зона "Дрина", 24. коло

Јединство-Раднички Горење
(Ваљево) 1:0 (0:0)
УБ- Стадион Јединства. Гледалаца: 300.
Судија: Никола Павловић (Шабац). Стрелац:
Никола Радојичић у 89.минуту . Жути картони:
З.Радојичић, Гавриловић, Милошевић (Ј),
Ђукић, Петровић, Стевановић (Р).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, З.Радојичић 7,
Радовановић 6,5 (од 64. Андрић -), Стаменковић 7, Гавриловић 7, Сајић 7,5, Крстић 6,5, Н.Радојичић 8, Радивојевић 7 (Милошевић -), Д.Јовановић 7, Милановић 6,5 (од 62. Љубичић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Радојичић (Јед)

ZONA *DRINA*
Детаљ са утакмице Локомотива (Брчко) - Дрина (Мали Зворник)
У мечу за треће место, убски момци су убедљиво надиграли Дрину
из Зворника, а награда за најперспективнијег рукометаша у млађој
конкуренцији отишла је у руке капитена Уба Радосава Милановића:
- Од директора лиге Миодрага Сјеклоће добили смо похвале за
изузетну организацију, а задовољан сам издањем наше екипе с обзиром
на велики број пехова који нас је пратио. Седам дана раније играли смо у
Лазаревцу Првенство Србије за осам најбољих пионирских екипа,
Раковица нас је у тесној завршници добила у борби за полуфинале.
Прижељкивали смо финале и мегдан са убедљиво најјачом екипом из
Брчка, имају одличну школу што су потврдили у обе конкуренције
убедљивим тријумфима- рекао је тренер Дејан Лукић након турнира. Б.М.

ВЕТЕРАНИ СТУБЛЕНИЦЕ ОДАЛИ ПОШТУ
ПРЕМИНУЛИМ СПОРТСКИМ РАДНИЦИМА

У БОЈИНУ И МИХИНУ ЧАСТ
Пре тачно две године, малтене у истом дану, преминула су два
човека који су оставили снажан печат у историји фудбалског клуба из
Стубленице. Ако су лик и дело Милана Миловановића-Михе можда мање
познати убској фудбалској јавности, онда је Богосав-Боја Марковић неко
ко је уживао симпатије свих спортиста и спортских радника који су имали
част да га упознају. Небројено пута је помагао, не само своју Стубленицу,
него и многе клубове у убској општини, пленио манирима и културом стеченим током радног века у Паризу, а његова смрт маја 2015. била је велики губитак не само његове породице, већ и његових бројних пријатеља
које је стицао на сваком кораку свог племенитог животног пута.
Идеја ветерана Стубленица била је да се сваког 2. маја организује
спортско дружење ветерана Стубленице и Уба у знак сећања на двојицу
својих великана, а близу 40 играча је, овог пролећа, играло у част Боје и
Михе. Потпуно небитно, али вреди рећи да су Убљани головима Мирка
Теодосића и Милана Васиљевића победили са 3:2, а двоструки стрелац
за домаћина био је Игор Стаменковић. Уз присуство породица Марковић
и Миловановић, ветерани су за столом освежили сећање на Боју и Миху,
наравно заказали су и нови састанак за 2. мај 2018. године..
Б.М.

1.Provo
2.Jedinstvo (Ub)
3.Drina
4.Radni~ki (V)
5.Ra|evac (K)
6.Radni~ki Stob.
7.Polimqe (P)
8.Sloga 1940 (BB)
9.Zadrugar (L)
10.Spartak (Q)
11.Sloga (S)
12.Ribnica (M)
13.OFK Divci
14.Sevojno
15.OFK Ose~ina
16.Jedinstvo 1945

20
17
15
12
12
11
10
10
10
8
8
8
7
4
2
4

2
5
4
6
4
4
6
5
4
7
6
5
6
8
11
1

3
3
6
7
9
10
9
10
11
10
11
12
12
13
12
20

55 : 17
42 : 12
40 : 23
35 : 22
30 : 24
44 : 27
35 : 30
39 : 30
36 : 39
22 : 35
22 : 32
25 : 34
30 : 37
22 : 43
17 : 36
10 : 63

62
56
49
42
40
37
36
35
34
31
30
29
27
20
17
13

Распоред до краја првенства
ЈЕДИНСТВО (Уб) и ПРОВО
26.коло (среда, 17.мај- 16.30ч):
Рибница (Мионица) - ЈЕДИНСТВО (Уб)
ПРОВО - Севојно
27.коло (20/21.мај- 17.00ч):
ЈЕДИНСТВО (Уб) - Рађевац (К)- недеља
Раднички (В) - ПРОВО - субота
28.коло (27/28.мај- 17.00ч):
ПРОВО - ЈЕДИНСТВО (УБ)
29.коло (недеља, 4.јун- 17.30ч):
ЈЕДИНСТВО (Уб) - Јединство (В)
Рибница (Мионица) - ПРОВО
30.коло (недеља, 11.јун- 17.30ч):
Раднички Стобекс - ЈЕДИНСТВО (Уб)
ПРОВО - Рађевац (Крупањ)

Спортско дружење фудбалских ветерана из Стубленице и Уба у част Боје и Михе

ФУДБАЛ

18.мај 2017.г.
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НЕПРОМЕЊЕНО СТАЊЕ НА ВРХУ ЗОНЕ "ДРИНА”

НИКОЛА РАДОЈИЧИЋ У СЕРИЈИ
- Левоноги везиста стрелац на три везане утакмице, еврогол против Ваљеваца за ТВ шпице.
- Отпор Задругара сломљен у наставку, лидер и даље бежи шест бодова. - У среду
Јединство гостовало у ванредном колу у Мионици, у недељу под Шепковац стиже Рађевац.
Други пут за само осам дана, спасилац убске екипе био
је везиста Никола Радојичић. После фестивала промашаја у
комшијском дербију са Радничким из Ваљева, када је деловало да са Шепковца путују два бода и са њима последња
нада за шампионском титулом- "осмица" Јединства је са 25
метара испалио пројектил који је био неухватљив и за
фантастичног Владимира Драгићевића. Као и на гостовању у
Севојну, његова "левица" донела је Јединству победу у
финишу меча, па се Убљани и даље надају да у последњих
пет кола могу стићи предност лидера из Прова која је и даље
велика и непромењена- шест бодова.

ЈЕДИНСТВО (УБ) - ЗАДРУГАР (ЛАЈКОВАЦ)
Дуел против Задругара није био тако драматичан, мада су
се Лајковчани добро држали у првом делу. Отпор је сломљен
средином другог полувремена, Никола Радојичић је добио
употребљиву лопту од Крстића и прецизним ударцем десном
ногом "начео" одличног Марковића. Крстићу се није дало да
постигне гол, два пута је уздрмао пречку, али је одбитак од
оквира гола сачекао Милановић и решио све дилеме. Пенал за

ЈЕДИНСТВО (УБ) - РАДНИЧКИ ГОРЕЊЕ (ВАЉЕВО)
Раднички је под Шепковцем показао оно што се и
очекивало- да је писмена и квалитетна екипа вођена
препознатљивим стилом бившег тренера Јединства Срђана
Јовановића. Ипак, број стопостотних прилика говори који је
тим био ближи победи. Владимир Крстић 3 пута, Милановић,
Радовановић, Андрић, Стаменковић...пропуштали су шансе
да савладају бившег клупског друга Драгићевића, а када се
гост ослободио притиска, створио је идеалну прилику преко
Стевановића који је из близине погодио пречку. Истовремено, наду убских навијача подгрејала је вест да лидер губи
0:2 на свом терену, али је већ десет минута пред крај меча
стигла нова информација да је Прово преокренуло резултат.
Деловало је пред надокнаду да је шампионска трка готова,
али није тако мислио Никола Радојичић. Дуго је трајала
акција Јединства, лопта је са једног бока стигла на други, па
опет у средину до везисте црвено-белих, а његов потез је
нешто што је одлика само истинских мајстора ове игре. Букет
радости испред западне трибине, велика количина емоција
која је експлодирала након гола говори да се под Шепковцем
још верује у успешан исход на крају зонског такмичења...

ПОСТАВЉАЊЕ КРОВА
НА ЗАПАДНОЈ ТРИБИНИ
Стадион Јединства ће убрзо добити још модернији
изглед, извођач радова "Еурометал" започео је изградњу
крова изнад дела западне трибине до свлачионице. У току
је постављање металне конструкције које би требало да
траје 7-8 дана, а након тога ће она бити прекривена модерним лименим кровом који ће гледаоцима обезбедити
комфор и уживање у праћењу утакмица.

Други гол Јединства: Крстић погађа пречку,
а Милановић користи одбитак и решава све дилеме
Задругар у надокнади није озбиљније утицао на исход меча,
тренер Жарко Анђић и даље верује да трка још није завршена:
- Везали смо 12. меч без пораза, а лидер и даље има
значајну предност. Ипак, момци не помишљају на предају,
играју добро и дају све од себе, а показали смо на овим
мечевима да имамо и "дугачку" клупу. Сајић се одлично
вратио после повреде, тако да се није осетило одсуство
Марјановића и Гавриловића, а за финиш сезоне смо добили и
Панића који се враћа у препознатљиву форму. У игри је још 15
бодова, идемо да победимо све до краја, а верујем да би
Раднички из Ваљева, наравно уз нас, могао да надигра лидера
у преосталом делу првенства- најављује узбудљив финиш
тренер Јединства.
Б.Матић

BIO SPELTA
ZDRAVA HRANA

- Производи за дијабетичаре
- Хроно производи
- Безглутеински производи
- Тофу сиреви - Чајеви
- Интегрална брашна
- Природна козметика

UB

Ул. Школска бр.6 (поред "Убљанке") 064/33-60-858

86% UŠTEDA ENERGIJE

220014 412 304
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ УХВАТИЛИ ПРАВУ ФОРМУ У ФИНИШУ СЕЗОНЕ

ДВЕ ВЕЗАНЕ ПОБЕДЕ
Рад Душана Видића почео је да
даје плодове у финишу сезоне, убски
рукометаши делују као екипа са главом
и репом, а први пут у овом првенству
Убљани су везали две победе.
Фуриозно су убски рукометаши
почели меч са Баричанима, на половини
првог дела семафор је показаивао
фантастичних 11:2! Домаћи су били
надахнути, брзи и чврсти у одбрани, па
је деловало да трећа победа не може да
измакне. Срећом, то се и десило, али
много теже и драматичније него што је
деловало у први мах...
На крилима искусних Цветковића и бившег играча Уба Весића,
гости су "топили" предност и
одличним финишом првог дела
стигли на прихватљивих минус
два. У наставку су домаћи држали
пред-ност све до 45. минута када је
Прва искра први пут повела- 23:24,
а можда је кључни погодак дело
Вукосављевића који је након
промашеног "седмерца" Лачковића покупио "отпадак" и довео Уб
до вођства 27:25! Није ту био крај,
жилави гости поново поравнавају
резултат- 27:27, али су "левица"
Андрије Ранковића и добра
одбрана у последњих 20 секунди
пресудили да Видићеви пулени
упишу трећи тријумф у сезони.
За разлику од тог меча,
Убљани су против Лазаревца
диктирали темпо свих 60 минута,
гости су успевали повремено да се
приближе, али је фуриозним

финишом Видићева екипа отклонила
све дилеме око победника. Бриљирао
је поново Андрија Ранковић, показни
час игре на линији одржао је капитен
Стокић, а изузетан на голу био је и
Лазаревчанин Алекса Максимовић. За
крај, три везане одбране и младог
Стојана Матића, па је убска публика на
ногама дочекала крај утакмице. Прва је
штета што се првенство ближи крају, а
потврду добре форме и прилику за
нови скок на табели очекујемо већ на
следећем гостовању ту Смедеревској
Паланци.
Б.М.

ДРЛМ "Центар", 18. коло

Уб- Лазаревац
26:18 (13:11)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Милица Зарић, Теодора
Шантрић (Београд). Искључења: Уб 18,
Лазаревац 10 минута. Седмерци: Уб
2(2), Лазаревац 3(2).
УБ: Максимовић, Стокић 6, Вукосављевић 1, Латиновић, Лачковић 3(1),
Тадић 3, Драгишић 3, Вилотијевић,
Миловановић, Марковић, Дамњановић, Рајковић, Цветановић, Матић,
Ранковић 10 (1)
ДРЛМ "Центар", 17. коло

Уб- Прва искра (Барич)
28:27 (16:14)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Милица Дондић, Александра
Милошевић (Београд). Искључења: Уб
4, Прва искра 10 минута. Седмерци: Уб
4(2), Прва искра 1(1).
УБ: Максимовић (9 одбрана), Стокић 5,
Вукосављевић 6, Латиновић, Лачковић 5(2), Тадић 2, Драгишић 1, Вилотијевић, Миловановић, Митровић, Марковић (1 одбрана), Симић, Рајковић 1,

ДРУГА ЛИГА „ЦЕНТАР“

Одличне партије Убљана
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PRODAJA POLOVNIH VOZILA IZ UVOZA - IZ PONUDE IZDVAJAMO

N
O
V
O

2005 Renault Modus
2.650 €

2000 Audi A4 S line
3.000 €

2006 VW Polo 1.4 TDI
4.150 €

hečbek, 1.2 benzin, 188.000 km

karavan, 1.9 TDI, 192.255 km

hečbek, 1.4 TDI, 133.895 km

2004 BMW 320 Dizel
4.650 €

2005 Peugeot 307
3.550 €

2005 Opel Zafira
4.650 €

2003 VW Golf 4
3.100 €

limuzina, 1995 c³, 160.320 km

hečbek, 2.0 HDI, 169.500 km

karavan, 1.9 CDTI, 187.500 km

hečbek, 1.9 TDI, 188.350 km

KOMPLETNA
PONUDA
NA SAJTU
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Lajkova~ka panorama
Пројекат “Информисање јавности путем часописа Глас Тамнаве
о дешавањима и догађајима у раду локалне самоуправе Лајковац,
као и из других области живота и рада у општини Лајковац“
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ ЈАБУЧЈЕ

ОТВОРЕНА НОВА
ШКОЛСКА ЗГРАДА
Дуго очекиваним почетком рада у новом објекту обележен је
и велики јубилеј – 175 година постојања школе у овом селу,
која је једна од најстаријих у колубарском крају.
У Јабучју, највећем селу лајковачке
општине, свечано је отворена нова
зграда ОШ "Димитрије Туцовић". Нову
школски објекат, површине од око 1500
квадратних метара, заједнички су саградили и опремили општина Лајковац и ЈП
„ЕПС – Огранак РБ Колубара“. Дуго очекиваним почетком рада у новој згради
обележен је и велики јубилеј – 175 година постојања школе у овом селу, која је
једна од најстаријих у колубарском крају.
Директор школе Александар Лукић
оценио је улазак у нову школску зграду
као један од најблиставијих тренутака у
богатој историји јабучког школства.
- Осећам обавезу да, у име садашњих и будућих генерација наших ученика, изразим велику захвалност свим
људима који су допринели да наши ђаци
будуће школске дане проводе у прелепом амбијенту. Посебну захвалност
исказујем РБ "Колубара", општини Лајковац, али и месним заједницама Мали
Борак и Скобаљ, које су као друштвено
одговорне институције препознале да је
улагање у школство, заправо улагање у
будућност- истакао је Лукић, током прославе Дана школе и коначног усељаја у
нове просторије.
У име Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, отварању
нове школске зграде присуствовала је
начелница Школске управе Ваљево
Зорица Јоцић, која је истакла да ће
школа у Јабучју испунити највише
стандарде у погледу адекватности простора и материјално-техничке опремљености.

Врпцу је пресекао председник
Општине Лајковац Андрија Живковић,
који је у обраћању ученицима, наставницима, мештанима и гостима, између
осталог, рекао:
- Школа у Јабучју је пројекат који
је са бројним проблемима наслеђен из
претходних времена, пројекат чија је
реализација необјашњиво дуго трајала
и због тога је често коришћен као
синоним неуспеха и лажних обећања
општинских власти. Након завршетка
сличних пројеката као што су спортска
хала и вртић, почетка изградње базена
и уређења главне улице у Лајковцу, као

Андрија Живковић,
председник општине Лајковац

Богат програм поводом 175 година постојања школе у Јабучју

Дечији хор ОШ „Димитрије Туцовић“ Јабучје

и након свечаног отварања ове школе,
могу са сигурношћу да кажем да је
Лајковац изашао из периода стагнације и
општег сивила и да улази у период
напретка и светлије будућности у којој се
наши грађани неће стидети општине у
којој живе- казао је Живковић, уз поруку
„да само оружјем званом образовање,
можемо сачувати нашу децу од порока,
који подмукло вребају са свих страна на
улици, а од којих сви све више стрепимо”.
Ученици и наставници јабучке
школе на платоу испред нове зграде
одржали су пригодан програм уз наступ
хора, рецитатора, драмске и фолклорне
секције. Осмогодишња Основна школа
„Димитрије Туцовић“ у централној школи има 265 ученика у 15 одељења, у
издвојеном одељењу у Малом Борку 11,
у Скобаљу шест ђака. До сада су наставу
похађали у монтажном објекту којем је
одавно истекла употребна дозвола.
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ПОВОДОМ ОТВАРАЊА НОВЕ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

ИСТОРИЈА ШКОЛСТВА
У ЈАБУЧЈУ

КРЕНУЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА
ГЛАВНЕ УЛИЦЕ

Јабучје је највеће село у Ваљевском округу и једно од
највећих села у Србији. Са својом површином заузима готово
трећину површине целе општине Лајковац, а чини га шест засеока:
Старо село, Горњи крај, Шеринка, Виш, Доњи крај и Гај. Осим
површински, село Јабучје се може похвалити и богатом културном и
историјском баштином, а несумњиво да је школство и образовање
део ње.
Још пре службеног оснивања школе, село је имало писмених
људи. Неки од њих су Лазар Илић, члан породице Марка Грка,
сеоског спахије, као фрајкор имао је чин поручника у аустријској
војсци. Други описмењен човек из Јабучја био је Милован
Јовановић, сеоски кмет, који се школовао у Сремским Карловцима.
Такође, међу писменим Јабучанима тога времена треба споменути и
пароха јабучког Дамјана Радосављевића, као и Станоја Станковића,
кмета јабуцког и једног од потписника" Сретењског устава".
Први хроничар села Јабучје Владимир Бајић, записао је да је
прва школа у Јабучју започела са радом око 1825.године и била је
смештена у парохијском дому у центру села и по предању била је то
мала зграда од слабог материјала. Наиме, у то време црква је имала
кључну улогу у описмењавању становништва, тако да се верује да
су први учитељи у селу били управо свештеници.
Школа у Јабучју је 1842.године званично призната од Попечитељства просвете Кнежевине Србије, које је прихватило и бригу о
њој и од локалних власти примало извештаје. "Устројенијем" из
1844.године школа је дефинисана као образовна и васпитна
установа. Први учитељ јабучке школе био је Пауновић С. Милосав,
рођен 1820.године у породици Смиљанић у Јабучју.
Године 1870-те село је подигло нову школу на месту где је
раније била стара општинска зграда, а данас свештеницки дом.У
школу су ишла деца из Јабучја, Паљува и Лајковца и то искључиво
мушка деца. Девојчице су пошле у школу тек крајем века, тачније
1884. године, а прва је била Стана Пауновић, унука првог јабучког
учитеља Милосава Пауновића.
Пристојна плански сазидана школа у Јабучју отворена је
1900/01. године. Нова школска зграда имала је две учионице и
зборницу, док је средњи улаз зграде за становање учитеља која се
налазила у истом дворишту претворен у учионицу.
Ова школска зграда функционисала је само пола века, до
1950/51.године напуштена је зато што није била довољна за велики
број ученика, па је стотинак метара од школског дворишта подигнута
нова, модернија и функционалнија школа, која је имала довољно
учионица. Да би се олакшао долазак деце из удаљених крајева,
решено је да се озида помоћна школа у Доњем крају. На тај начин
Јабучје је стало у ред ретких села која имају и по две школе у време
када друга села гасе школе због недостатка ученика. Данас, поред
издвојеног одељење у Доњем крају, јабучка школа има и издвојено
одељење у Скобаљу.

Након седнице Општинског већа, председник општине Лајковац
најавио неколико значајних инфраструктурних подухвата

Андрија Живковић

- На јесен планирамо да коначно исконструишемо прилазни део општине. Биће расписан
конкурс за израду пројекта за уређење испред
општине, те се надам да ће Лајковчани до краја
године, осим реконструкције шеталишног дела
главне улице, добити и нови модеран изглед
самог улаза у градску кућу.
Председник лајковачке општине посебно
истиче актуелне радове који се тичу решавања
питања водоснабдевања.
- У току је завршетак радова на артерском
бунару у Врачевићу, а у каснијим фазама урадићемо и разводну мрежу за тај део села. Други
артерски бунар, који се, такође, приводи крају
налази се у насељу Горњи крај у Јабучју, где исто
тако планирамо да урадимо разводну мрежу. На
тај начин ће сви мештани који гравитирају ка тим
деловима Јабучја или Врачевића, имати воду.
Према његовим речима, током следеће
недеље биће постављена два стајалишта код
Победе, али и заштитна ограда за пешачку стазу
која је прошле године изграђена у Рубрибрези. У
наредном периоду очекује се и наставак радова
на асфалтирању улице Милене Павловић
Барили у самом Лајковцу, као и почетак радова
на асфалтирању улице у селу Ратковац, чиме се
заокружује прича о тренутним инфраструктурним подухватима у општини Лајковац.
Милован Миловановић

ПОПИС ЗАВРШЕН ПРЕ РОКА
Изградња новог и модерног здања јабучке школе почела је
давне 2009. године. Свих ових година ентузијазам мештана није
јењавао, те тако данас лета господњег 2017-те Јабучје доби школу
какву заслужује. У најтежим животним и историјским околностима
јабучка школа и народ су истрајавали, одолевали, борили се. Данас
увиђамо да свака борба за више духовне циљеве има вишеструку
корист и урађа плодом. Отворена су врата једног новог света, света
младости, знања, напретка.
Школско звоно одјекнуло је гласно! Дечија граја освештала је
учионице у којима ће мудри учитељи просветљавати јабучке
малишане, учећи их доброти и племенитости. Изградња и званично
отварање нове школе не би требало да буде крај новим изазовима и
напретку читавог јабучког краја.
(Део текста са приредбе поводом
отварања нове школске зграде и Дана школе у Јабучју)

МАЈСКИ СУСРЕТИ
Ревијалним фестивалом виолине
"Златно гудало", 3.маја, у свечаној сали
лајковачке Градске куће, завшени су
Мајски сусрети 2017, који су започети 30.
априла код риболовачког клуба "Шаран"
на обали реке Колубаре.
Девет виолиниста различитих узраста из разних градова Србије, предствило се пробраним репертоаром, који
је селектовао Неша Станковић, солиста
Народног оркестра РТС, а који је и сам
наступио. На затварању свечаности
говорили су здравичари, наступили вокални солисти, а приређена је и изложба
наивних уметника. Неши Станковићу
уручена је Златна плакета ТОО Лајковац.
И ове годинe Мајски сусрети су
окупили бројне, aфористичаре, међу
којима су били и Жића Петковић из
Шапца , Момчило Копривица из Бјељине

и други. Глумци Омладинског позоришта
Вожд Карађорђе из Мишара играли су
сценски приказ Поп Лука Лазаревић и
Прота Матеја Ненадовић, гуслао је Милутин Гвозденовић, говорили историчари,
туризмолози, песници, новинари међу
којима је била и Елена Натикина, уредница руског сајта „Лепоте Балкана“ и
дописница италијанског магазина „Долче
вита“.
Тамара Шарић, Буба Наумовић,
Мило Јаковљевић, Срећко Станковић и
Снежана Јовановић остварили су ликовну радионицу на обали реке Колубаре,
док је Милисав Стојановић поставио
изложбу својих скулптура.
На задовољство учесника програма
и публике, Милан Марковић Буца интерпретирао је пробрану забавну и народну
музику.

Улица Војводе Мишића у Лајковцу

НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКТИ У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ

Нова зграда ОШ „Димитрије Туцовић“ Јабучје
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

АКТУЕЛНО У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ

Двадесетдевета седница Општинског већа
општине Лајковац, која је одржана прошлог
петка, имала је осам тачака дневног реда,
углавном формално-правне природе. Једна од
одлука, која ће се наћи на седници Скупштине
општине крајем маја, је разматрање програма
постављања киоска и мањих монтажних објеката на територији општине Лајковац. Већници
су усвојили предлог по коме је утврђено осамнаест локација на целокупној територији општине, а новина је да сви киосци морају бити
типски, док ће о накнадама за закуп грађевинског земљишта одлучивати локални парламет.
Председник општине Лајковац Андрија
Живковић искористио је прилику, током
обраћања медијима након седнице Већа, да се
осврне на актуелне инфраструктурне радове у
овој општини, међу којима се посебно издваја
реконструкција шеталишног дела улице Војводе
Мишића у дужини од 700 метара. Радови у
центру Лајковца су започети пре неколико дана.
- Планирани завршетак реконструкције
главне улице је 90 календарских дана, па очекујемо да до градске славе Огњене Марије, она
буде комплетно завршена. Радиће се у неколико
фаза. Дакле, најпре нас очекује замена расвете,
затим поплочавање улице у дужини од 700 метара, а на крају, када дође време за то, радиће се
нови засади и озелењавање- казао је Живковић,
најављујући скорији ребаланс буџета како би се
наставило уређење ужег центра Лајковца.

18.мај 2017.г.

У складу са Законом о озакоњењу
објеката, попис незаконито изграђених објеката,
као први корак у поступку њиховог озакоњења,
завршен је на територији Општине Лајковац
половином новембра 2016. године, односно пре
рока које је ресорно министарство првобитно
одредило за завршетак овог посла.
Комисија за попис незаконито изграђених
објеката Општине Лајковац је евидентирала
укупно 2060 незаконито изграђених објеката, за
које су, попуњавањем пописног листа, поднети
захтеви за легализацију. До сада је донето 810
решења о рушењу поменутих објеката и тиме
покренут поступак за њихово озакоњење.

www.glastamnave.com

Богат програм „Мајских сусрета“

„ЛЕПТИРИЋИ“ НА КАРНЕВАЛИМА
Припремна предшколска група лајковачког вртића, предвођена васпитачицама
Споменком Миливојевић и Милком Спасић,
учествовала је на Ђурђевданском карневалу
у Крагујевцу. У карневалској поворци кретали
су се изводећи тачку “Миле и Лајковчани”, уз
уобичајено ефектне костиме и сценографију, у
којој се издвајао „ћира“.
Лајковачки предшколци ову тачку извели
су и на карневалу у Раковици, а 14. маја
наступили су и на Фестивалу оптимизма
„Бејби Егзит“ на Петроварадинској тврђави.

ЗБОГ ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА

НОВИ РЕЖИМ САОБРАЋАЈА У ПЕПЕЉЕВЦУ
До 23. маја важи нови режим саобраћаја на локалном општинском путу у
Пепељевцу, због изградње насипа за прилаз мосту преко аутопута Е – 763. Саобраћај
ће бити преусмерен “старом пругом”. Табле за преусмеравање биће постављене на
Пепељевачкој рампи (пружни прелаз, укрштање пруге Београд-Бар и државног пута
2Б број 361) и у центру Пепељевца – код школе. Остављена је могућност несметаног
прилаза грађанима из улице Лесе Мирковића до својих стамбених објеката, од
Пепељевачке рампе до навоза бетонског моста на Колубари. Такође је остављена
могућност несметаног прилаза становницима Пепељевца до поседа дуж локалног
пута Лајковац-Пепељевац (деоница: школа у Пепељевцу-предметно градилиште).

ОПРЕЗ НА ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМА
ИЗМЕЂУ СЛОВЦА И ДИВАЦА
Због радова у Железничкој станици Словац, који подразумевају комплетну
реконструкцију доњег колосечног строја, неће радити звучни и светлосни сигнали,
као и полубраници, на два пружна прелаза између станица Словац и Дивци до 16.
јуна 2017. године, обавештавају из Железничке станице Ваљево. Док трају радови
биће постављена привремена друмска сигнализација на ова два пружна прелаза
између станица Словац и Дивци. Неопходна је велика опрезност учесника у
саобраћају приликом преласка пруге на овим местима, све до 16. јуна 2017. године.

ЛАЈКОВАЦ - ВЛАДИМИРЦИ

18.мај 2017.г.

ВАЉЕВСКИ ТРЕНЕР ПРЕПОРОДИО "ДИЗЕЛКУ”

РАША МАРКОВИЋ
ВОДИ КА ОПСТАНКУ
Ако на крају српсколигашке
сезоне Железничар буде славио
опстанак- кључно место припашће
утакмици против Будућности-Крушика. Кандидат за Прву лигу Србије је
три пута водио у Лајковцу, али је тим
Раше Марковића показао изузетан
карактер и потпуно заслужено савладао једну од најбољих екипа у лиги.
Ваљевски тренер на клупи "дизелке"
је за кратко време направио велики
помак на терену, Железничар сада
делује као екипа са главом и репом
која зна да игра фудбал, па су од већ
виђеног зонаша Лајковчани поново у
озбиљној игри за српсколигашки
опстанак.
Ништа добро није наговештавао
почетак меча, Ристић је ефектно довео
Ваљевце у вођство, али је Ђукетић
вешто изнудио пенал и поравнање
Томића са 11 метара. Ипак, неопрезни
Жељко Павловић је узвратио истом
мером, па је гост на паузу отишао са
предношћу. Црвени картон Павловића

је усмерио меч на воденицу домаћих,
Поповић се сјајно снашао у новој
улози нападача, али је фудбалски
велемајстор Рашевић поново неумољив из "слободњака"- 2:3. Силовит
финиш "дизелке" најавио је Атић
голом главом на асистенцију Поповића, да би "резервиста" Пјевић уз
пуно среће, али заслужене, свирао
крај фудбалског ватромета у комшијском дербију.
Преподневни термин није много сметао Лајковчанима у Љубићу,
мада је домаћин уз доста среће
повео у раној фази меча. Жељко Павловић је изнудио казнени ударац који
је реализовао Ђукетић, а две колосалне прилике Плећића и једна
Марковића разлог су да Полет буде
задовољнији коначним исходом.
Лајковчани су наступили без Томића
и Обрадовића, обојица се враћају у
строј у наредном квалификационом
мечу- против Михајловца на стадиону крај пруге, среда 16.30 часова. Б.М.

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ У ПОСЕТИ ОПШТИНИ ВЛАДИМИРЦИ

НАЈАВЉЕНО ОПРЕМАЊЕ
ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Министар Просвете, науке и
технолошког развоја Младен Шарчевић је, у оквиру пројекта побољшање
услова рада у просвети, посетио посавотамнавску општину Владимирци.
После састанка са челницима локалне
самоуправе и изнетих потреба образовних установа у овом крају, министар
је посетио ОШ „Жика Поповић“ и Средњу посавотамнавску школу у Владимирцима. Шарчевић је у свом излагању, између осталог, обећао да ће
међу 200 школа у Србији и владимирачка имати електронски дневник.
- У средњој школи смо сагледали
оно што је план уписа и оно што је јако
важно да средине као што су Владимирци морају да комбинују и прате оно
што се дешава у привреди овог краја,
уз чињеницу да је јако велики проценат ђака основне школе који остаје
овде у средњем образовању, иако не
постоје смерови гимназијски и меде-

цински, па они које желе да их упишу
иду у Шабац. Средња школа већином успева да постави оне профиле
који одговарају интересима ученика,
а разговарали смо и о потребама,
када се та привредна зона буде развијала или постојећи сектор малих и
средњих предузећа, да полако преузимају неке дуелне профиле који су
већ понуђени - истакао је министар
Шарчевић током посете Владимирцима.
Основна и Средња пос авотамнавска школа у Владимирцима
имају око 1100 ученика и 190 наставника и учитеља. Поред потребе за IT
опремом и новом свлачионицом, ове
године је у плану и коначни завршетак Дома ученика, који је почет да
се гради 2006-те године.
- Тема нашег разговора било је
опремање наше основне и средње
школе. Пре свега, ради се о IT опреми,

Министар Шарчевић са представницима општине Владимирци
у посети основној и средњој школи
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Српска лига "Запад", 26. коло

Полет (Љ) - Железничар (Л)
1:1 (1:1)
Стадион у Љубићу. Гледалаца: 100.
Судија: Урош Вуковић (Крагујевац).
Стрелци: Ђоковић у 12. за Полет, а Ђукетић у 31. минуту за Железничар. Жути
картони: Матовић, Вучковић, Петровић,
Вељовић, Ђоковић (П), Вујовић,
Мијушковић (Ж). Црвени картон: Пјевић
(Железничар) по завршетку утакмице.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 7, Вујовић
6,5 (Мијушковић -), Ђукетић 7, Радивојевић 7, М.Павловић 7,5, Поповић 7,5,
Атић 7, Ж.Павловић 7 (Мустафи), Плећић 6,5 (Пјевић -), Марковић 7,5, Николић
7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Небојша Марковић
(Железничар)
Српска лига "Запад", 25. коло

Железничар (Л) - БудућностКрушик 2014 4:3 (1:2)
Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 500. Судија: Иван Вучићевић
(Краљево). Стрелци: Томић у 22. из
пенала, Поповић у 51., Атић у 77. и
Пјевић у 85. за Железничар, а Ристић у
14. и Рашевић у 45. из пенала и 53.
минуту за Будућност-Крушик 2014. Жути
картони: Радивојевић, Матић, Обрадовић (Ж), Кнежевић, Поповић (Б). Црвени
картони: Павловић у 46. и Кнежевић у 89.
минуту (обојица Будућност-Крушик
2014).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 7, Радивојевић 7, Ђукетић 7,5, Николић 7,5, Поповић 8, Матић 7 (М.Павловић -), Ж.Павловић 7 (Мијушковић -), Обрадовић 7,5,
Плећић 7 (Пјевић 7,5), Томић 7,5, Атић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Лазар Поповић (Железничар)

Најављен коначан завршетак
Дома ученика у Владимирцима
опреми школских свлачионица, игралишта
и осталог. Један део наше приче, који се
тиче саме општине Владимирци, односио
се на изградњу Дома ученика, који је започет још 2006-те године. Изградња је при
крају, све је завршено, а остало је само
инсталирање трафо-станице од 630 киловата. Мислим да ћемо то у неком скоријем
периоду, што уз помоћ Министарства, што
уз сопствена средства, успети да некако
завршимо- рекао је након посете министра,
председник општине Владимирци Милорад Милинковић.
После обиласка ове две школе, Министар Шарчевић је посетио и Дом ученика
који би требао да крене са радом у септембру ове године.
М.М.М.

