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УБСКИ ЂАЦИ
НА „ЕкОлимпијади”

У ЛАЈКОВЦУ ПОЧЕЛА
ИЗГРАДЊА
ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА

2.страна

TADING

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

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

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

10 godina
sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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У ЛАЈКОВЦУ ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА
ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА

КУПАЊЕ ВЕЋ
НАРЕДНОГ ЛЕТА
Прошле среде у Лајковцу је започета дуго очекивана
изградња затвореног пливачког базена. Објекат површине
2.000 квадратних метара садржаће већи базен димензија 33
са 25 метара и дечји, димензија 25 пута осам метара, уз
пратеће садржаје. Вредност инвестиције је 235,4 милиона
динара, a извођач „Alex Enginering&Construction“ из
Београда. Рок за завршетак је 205 календарских дана,
односно јун 2017, што ће зависити и од временских
прилика. Прва фаза изградње подразумева земљане
радове, изградњу објекта и прилазних путева. Камен
темељац поставио је председник Општине Андрија
Живковић, уз подршку заменика Ненада Џајевића,
председника Скупштине Живорада Бојичићa, представника Дирекције за уређење и изградњу општине Лајковац
и извођача радова. О значају тренутно највеће инвестиције
у председник Живковић је рекао:
- Моје задовољство је велико, надам се и грађана
општине Лајковац, јер дуго смо чекали на ово. Подсетићу
да све општине у Колубарском округу имају базене, али
ћемо се издвојити по томе што ћемо први имати затворени
базен. Објекат ће имати мултифункционалну улогу, моћи
ће да се користи преко целе године, што је велика
предност. Очекујем да ће га користити и становници
околних општина. Битно је и да је базен на локацији која
спада у спортско-рекреативну зону која полако добија
своје контуре, где имамо Халу спортова, фудбалски
стадион са помоћним теренима, тениске терене, мале
терене за кошарку и одбојку, мини-пич терен и теретану на
отвореном.

Ненад Џајевић, Живорад Бојичић,
Љиљана Обрадовић и Андрија Живковић
Представник београдске фирме „Alex Enginering
&Construction“ Љиљана Обрадовић представила је
детаље пројекта, указујући да ће објекат бити типа хале, да
ће садржати гардеробе, санитарне чворове, амбуланту за
лекара и административне просторије, док ће галеријски
део моћи да послужи за кафић или ресторан.
Б.П.
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ДА СЕ ТРАМПИМО?

П

рипадницима ‘’народности’’ из
јужне покрајине, покојни ‘’највећи
југословенски син’’, својевремено
је, практично, дао уставно право на,
касније, отцепљење... Наравно, у његово време није
смело да буде ни помена о нарушавању братства и
јединства народа и народности... Тада је из Србије
одвлачено жито за Тирану, улагало се у развој Трепче,
изградњу Газивода и свега осталог. Улагала је богата
Србија и у изградњу много тога по свим братским
републикама. Било је земљотреса... Скопље, Бањалука... Градили су се аутопутеви и железничке пруге...
Сећају се запослени како су се у то време уплаћивале,
‘’добровољно’’, све те помоћи. Делило се све, братски.
Поштовао се кључ, сузбијао српски национализам,
склањани су из политике (неки, чак, и из живота) они
који су се упорно залагали за српске интересе...
Е, сад! Опет нам неки важни ликови из ЕУ поручују да
се ‘’плаше национализма уочи следећих избора,
председничких, у Србији’’. Нешто се мислим, можда би
они волели (а можда испадне да то буде и један од
услова за отварање неке нове тачке о ‘’придруживању’’) да изаберемо великог сина наших народности,
вечитог члана владајућих коалција Расима Љајића?
Свака част том човеку, али нешто се сетих да је најавио
своју кандидатуру, а могао би да представља неку
врсту соломонског решења. Чини ми се да је довољно
кооперативан, да је безопаснији од Томислава
Николића, да је упорнији од Вука Драшковића...
Шешеља и Сашу Радуловића, ипак, да не помињем.
Није ова прогноза без везе. Молим читаоце да запамте
овај текст, или, бар овај његов део. Не ради се, овде, о
Расиму Љајићу. Човек има искуство. већ 16 година је у
врху власти, сигурно има и добре везе у свету, скроман
је, одмерен, не замера се... Једноставно, мало је оних
који имају нешто против тог човека...
Али, аман, људи! Нећемо ваљда поверовати и у ту
причу чије сервирање нам се припрема? Коштуница се
није, баш, пуно мешао у свој посао, чланови његове
странке су се добро позиционирали, искористили и,
после, окренули му леђа... А има пуно и других
странака које су прихватиле прелетаче чији једини
мотив је био инетерес и каријеризам. Бојим се да
нисмо ништа научили од Милошевићевог ‘’мрачног
периода’’, када смо били силе мрака и хаоса за оне који
су тврдили да земља није у рату, а имали смо зону
ратних дејстава на подручју Војводине (лично сам
боравио давне 1992.године) и слали наше ‘’добровољце’’ да гину у одбрани нечег што је већ било
изгубљено...
Сада, опет, неко са стране покушава да манипулише на
Балкану. Да се плаши српског национализма!
И зато, нека нама нашег Томе. Од њега знамо шта може
да се очекује. Основао је нову странку, али са новом
држаавом би то било много тоже. Нека нам и Трампа,
заједно са Меланијом и бившом дадиљом (обе добро
говоре српски). Нека нам и Путина. Он није нешто
издашан, али нема ни неке захтеве. Неће нашаиталијанска аута, али не поставља услове, негде је
процурило да је одлучио да нас уведе и на евроазијско
тржиште... Нека нас оваквих какви смо, што дуже, све
док буде могуће.
А њима нека остану њихови Клинтонови. Од њих,
убудуће, могу да добију само први део имена, па нека
кувају чорбу коју су давно приставили на ватру.
Отимали су доста. Нека се сада окрену себи и својима.
А Расим? Није сметао. Бар не у јавности. Нека и њега.
Може да буде и кандидат... Али, да водимо рачуна. Те
поруке оних који се плаше српског национализна, а
никада им није сметао ни хрватски, ни албански, ни
онај по Војводини... Те поруке не треба да схватимо
озбиљно. Наравно биће, можда уцена. Али...

АКТУЕЛНО
НАСТАВАК СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА
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ДЕВЕТ МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ВЕЛИКЕ АКЦИЈЕ

ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ НА УБУ
90 ХИЉАДА ЕВРА

БОРБА СЕ
НАСТАВЉА

Помоћ у појединачном износу од 9.000 евра у
грађевинском материјалу добиће десет избегличких
домаћинстава за завршетак започете градње или
адаптацију неусловних стамбених објеката

Леонтијевићи се захваљују свима који су
помогли и који даље помажу. Пре пет месеци,
тумор се вратио. Немања и његова породица
се и даље боре за пристојан живот.

Кроз Регионални стамбени програм у Републици
Србији (РСП), општина Уб обезбедила је десет пакета
грађевинског материјала у укупној вредности од 90.000 евра,
који ће бити додељени стамбено незбринутим избеглицама
са њене територије. Помоћ у појединачном износу од 9.000
евра у грађевинском материјалу добиће десет избегличких
домаћинстава за завршетак започете градње или адаптацију
неусловних стамбених објеката. То је прецизирано уговором
у оквиру петог и проширења четвртог таласа Регионалног
стамбеног програма, који спроводи општина Уб, заједно са
још 52 локалне самоуправе у Србији. Церемонија доделе
уговора изабраним градовима и општинама одржана је
прошле недеље у Клубу посланика у Београду, где је испред
убске општине документ уручен Александру Јовановићу
Џајићу, заменику председника општине.
Уз подсећање да је Уб и
прошле године био обухваћен РСП, те да је кроз овај
програм стамбено збринуто
неколико избегличких породица, Јовановић Џајић је
изразио задовољство што ће
се наставити са решавањем
њихових стамнених потреба.
„Општина Уб је поносна
што се поново нашла у регионалном пројекту стамбеног
збрињавања избеглих лица и
што ћемо помоћи нашим ноАлександар Јовановић вим суграђанима да коначно
Џајић (десно) реше егзистенцијално питање. То је велики подстицај и
велика ствар за све људе који су, на жалост, остали без крова
над главом. Захваљујући средствима која су обезбедили
Влада Републике Србије, Комесаријат за избеглице,
Европска унија и други донатори, као и убској општини која је
испунила све услове и критеријуме за учешће у пројекту, још
десет избегличких породица имаће квалитетније услове
становања, а самим тим и бољи живот у нашој средини”,
изјавио је Александар Јовановић Џајић након церемоније у
Клубу посланика у Београду.
Уговорима који су уручени представницима 53 града и
општине, обезбеђују су стамбена решења за 899 избегличких
породица из БиХ и Хрватске и то кроз куповину 567 сеоских
кућа, сваке у вредности 11.000 евра, и доделу 332 пакета грађевинског материјала за завршетак објеката, чија је појединачна вредност 9.000 евра. Укупан износ средстава опредељен за ове намене је око 9,5 милиона евра, док би програм
требало да се реализује до новембра 2017. године.
Д.Н.
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Потресна прича, коју су дневне новине „Блиц“ објавиле
пре девет месеци, о тринаестогодишњем дечаку Немањи
Леонтијевићу из Кожуара, који је једно време путовао сам на
терапије у Београд и који живи у веома лошим материјалним
условима, никога није оставила равнодушним. Пре две
године Немањи је откривен остеосарком, тумор костију, који
је захватио вилицу, после чега је оперисан и послат на хемотерапију. Сазнавши за Немањину потресну животну причу,
која је узбуркала јавност, многи су помогли, па је Немањина
породица коначно добила кухињу и купатило о којем је маштао. Донацијом Драгане Протић из Београда, убског репрезентативца Раће Петровића и његових саиграча, завршено је
купатило. Али, потребно је још много тога.

Немања са братом и сестром
Ивана Станојловић, члан Националног удружења родитеља деце оболеле од рака, прихватила је велику улогу
на себе, да се Немањи, што пре, помогне и
обезбеде нормали услови за пристојан
живот. У томе су јој помогле учитељица
Милица Пушоња, као и васпитачица Жељка Станојевић. Немањина учитељица
Милена Лукић, успела је да обезбеди
санитет којим је превожен до Београда.
После објављене приче, један таксиста из
Обреновца, понудио се да Немању вози
бесплатно за Београд, кад год има прегледе и терапије.
Ново
Међутим, баш када се чинило да све
купатило
иде како треба, када су добри људи помогли да се Немања, његов брат, сестра и родитељи коначно
окупају у купатилу, а не у просторији у којој су спавали, када
су коначно добили веш машину, телевизор, шпорет, па чак и
компјутер који, до тада, није ни видео, Немањи се у вилици
појавио рецидив (повратак тумора на истом месту), па је опет
оперисан. Постоперативну фазу, лекари држе под контролом,
лековима, а даља прогноза се не зна. Хемиотерапија, за сада,
није опција.
Помогли су многи. Појединци, установе, фирме, удружење пензионера, школе. Највише из Уба, али и из Србије.
Стизали су гардероба, храна, хемија, играчке, техника, новчана помоћ. Већина уплаћеног износа, стигла је на наменски
рачун и његови родитељи не желе да га подижу, јер планирају
да Немањи обезбеде мању кућицу, или бар собицу, у којој би
имао свој простор да се осами, слуша музику, машта, као и
сваки тинејџер. Али, то је тек нешто мало новца, који није
довољан да се обезбеди кров над главом, а родитељи нису
запослени. Било је, како наводи Ивана, уплата, које нису
стигле, а послате су. Немањина мајка Слађана је, у знак захвалности, људима бесплатно помагала, како би им се одужила.
Немања је одличан ђак, ученик осмог разреда. Жели да
упише Техничку школу на Убу, да стекне вештине као кувар.
Можда баш зато што, због тумора у вилици и немаштине, није
могао да једе, а можда зато, да би својој породици обезбедио
што квалитетнији топли оброк.
После животних недаћа, које га прати, он се и даље
Д.Капларевић
бори...
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„ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ”
ОШ „Милан Муњас” Уб

ОПШТИНА УБ

Црвена Јабука

Гвозденовић

Јошева

Совљак

Врховине

Трлић

Руклада

ОБРАЗОВАЊЕ
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ДРУГА ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА ЗИМНИЦЕ
У ОШ „МИЛАН МУЊАС“ УБ

НАЈМЛАЂИ
ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ
Успешна продаја зимнице 14 издвојених одељења
ОШ „Милан Муњас“. Зарађеним средствима биће
купљена потребна наставна средства или ће новац
бити дат у хуманитарне сврхе
После успешне прошлогодишње продајне изложбе
зимнице издвојених одељења ОШ „Милан Муњас“ организовала је, у духу предузетништва, другу продајну изложбу
„Чувари традиције“, у четвртак, 10. новембра, у фискултурној
сали матичне школе на Убу.
Учитељи, ученици и њихови родитељи, радо су се
одазвали поновном окупљању свих 14 издвојених одељења,
у циљу неговања традиције и правих вредности, где су имали
прилику, осим креативности и талента, да покажу и емпатију и
солидарност, наменивши зарађен новац у хуманитарне сврхе
или за куповину потребних наставних средстава. Излагала су
деца и учитељи ИО: Црвена Јабука, Совљак, Тврдојевац,
Руклада, Стубленица, Јошева, Новаци, Трлић, Паљуви,
Звиздар, Мургаш, Гвозденовић, Лончаник и Врховине.
На штандовима, богато украшеним ћилимима и столњацима, препуним домаћих производа, свеже припремљеним
или термички обрађеним, нашле су се тегле туршије, домаћи
сокови, џемови, слатка, лепо украшене корпице препуне
поврћа, свеже млевена кафа, ручно хеклани и штрикани
миљеји, украсне икебане, као и проја, домаће погаче, пите од
сира и јабука, штрудле, кифлице и колачи. Свако издвојено
одељење имало је истакнуте цене, али било је и оних, који су
пружили могућност посетиоцима да сами одлуче који ће износ
дати за купљене производе, па су сви били задовољни. Један
сат пред крај изложбе, најмлађи предузетници спустили су
цену својих производа.
Свака школа je приказала особености свог краја и
оригиналност у презентацији штанда. Ученици ИО Совљак
продавали су намирнице које се највише производе у
њиховом селу, ИО Трлић је своје производе паковала у кесе
које су добили у продавници ЗЗ „Трлић“, ИО Црвена Јабука
исказала је своје умеће у прављену пита и штрудли које су се
могле купити по цени од десет динара, а своје место на столу
нашле су и бундеве из Звиздара и Мургаша чији је штанд
носио име „Мурга“, мушмуле из Гвозденовића и много још
чега другог. На сваком столу, све намирнице и тегле, биле су
увијене у украсне целофане разних боја. Дечаци и девојчице
из Рукладе, били су обучени у народне ношње и препознатљиве српске капе, а на њиховом штанду млела се кафа
ручним млином. Мајке су преле и хеклале. Девојчице из
Звиздара у кикице су ставиле зелене цветиће, а било је и оних
обучених у беле мантиле и капе, какве имају професионални
кувари.
Директорка највеће школе у убској општини, Живана
Баратовић, била је поносна на сва издвојена одељења,
њихову ангажованост и даровитост за презентовање правих
вредности и квалитета:
- Захваљујемо се родитељима и ученицима из
издвојених одељења, наравно и учитељима, који су „Чуваре
традиције“ подстакли прошле године. Ово је резултат жеље да
се, на јасан начин, представе ученици који похађају наставу, у
14 четвороразредних школа, у селима наше општине, а њих
ове године има укупно 185. Наслањамо се на традицију, али
настојимо да је негујемо, потпуно у складу са временом у
којем живимо и, управо, ова манифестација говори о томе. На
тај начин желимо да подстакнемо предузетнички дух код деце,
што је једна од основних тенденција у савременом
образовању.
Д.Капларевић
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ОДЛУКОМ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ЈЕДИНСТВЕНЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Општинска управа ће у име и за рачун
индиректних буџетских корисника
спроводити поступак јавних набавки
Чланови Општинског већа, на седници одржаној средином новембра, усвојили су измењен и допуњен Закључак
о обавези расписивања јавних набавки преко Општинске
управе у уме и за рачун индиректних корисника средстава
буџета. Обавеза расписивања јединствених јавних набавки
односи се на све тамнавске школе, Вртић, Градску библиотеку и Установу за културу и спорт у следећим областима:
осигурање имаовине и лица, телекомуникационе услуге,
превоз ученика, канцеларијски материјал, угаљ и превоз
угља, мазут, пелет, моторна горива и елекетрична енергија.
Образлажући одлуку, председник општине Уб Дарко Глишић
је рекао да су досадашња искуства показала да су јединствене јавне набавке за читав јавни сектор јефтиније по буџет.
„Када сваки буџетски корисник појединачно расписује
јавну набавку, оне у збиру представљају већи износ и зато
смо донели одлуку да набавке за поменуте области буду
јединствене и расписиваће се преко управе. Ми ћемо само
плаћати јединствену јавну набавку, јер је у оптицају 50
милиона динара и морамо да водимо рачуна на који начин
ћемо их трошити. Раније је била пракса да општина да паре,
па како се ко погоди, баш га брига пошто не плаћа он, тако да
смо сада мало увели ред у ову област“, рекао је Глишић.

НА САНДИЋА ИМАЊУ

БЛИЖИ СЕ
КРАЈ РАДОВИМА
У току уређење улице 13. јула, чија је
дужина са краковима 250 метара
Годину дана након отпочињања радова на изградњи
три улице у градском насељу Сандића имање, пројекат је
ушао у завршну фазу. За асфалтирање се припрема и
последња преостала улица, 13. јула, где је урађена кишна
канализација, а ближи се и крај радовима на изградњи доњег
строја саобраћајнице ширине шест метара и једностраних
тротоара са десне стране. Укупна дужина улице са краковима према новој згради социјалног становања и кућама за
избеглице је 250 метара. Председник општине Уб Дарко
Глишић подсећа да је пројекат био веома компликован, не

Дарко Глишић током обиласка
радова на Сандића имању

Детаљ са седнице Општинског већа општине Уб
На седници је прихваћен и предлог Комисије за
послове прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом о давању у закуп два полигона за обуку
возача. Начелница службе за имовинско-правне односе
Марија Новаковић објаснила је да су четири ауто школе у
прописаном року поднеле захтеве да им се продуже уговори
о закупу у 2017. години, а пошто су за текућу измириле обавезе, Комисија је предложила да им се захтеви усвоје.
„Шампион“ и „Ауто-старт“ платиће годишњу закупнину у
износу од по 384 евра за коришћење старе сточне пијаце као
полигона, док ће ауто школе „Стоп – спид“ и „Болид“, које
обуку обављају на „Шепковцу“, издвојити по 497 евра.
Годишња цена закупнине утврђена је на основу налаза
вештака грађевинске струке.
Д.Недељковић

НОВА ТРАФО-СТАНИЦА
Већници су дали сагласност и општинском правобраниоцу за закључење судског поравнања са Јавним
предузећем ЕПС Дистрибуција, које је пре 16 година
изградило трафо станицу од 35 киловолти на парцели
код Ватрогасног дома и где је планиран још један електроенергетски објекат. О разлозима овакве одлуке,
председник општине Дарко Глишић је рекао:
„Судско поравнање има за циљ да убрза решавање
имовинско - правних односа на парцели на којој треба да
буде изграђена трафостаница од 110 киловолти, како
бисмо могли да издамо грађевинску и све друге дозволе
које су предуслов да би градња могла да почне на пролеће. Пројекат за централу је готово урађен и обезбеђена
су новчана средства од стране ЕПС-а. У питању је врло
вредна инвестиција, око два милиона евра, која ће у
потпуности решити питање снабдевања електричном
енергијом на територији наше општине“.

само због обимног посла, већ и сложене процедуре и нерешених имовинско-правних односа, те је морао да се реализује у више фаза, што је знатно одужило радове.
„Да је било лако решиво,
вероватно би неко пре нас то
решио и не би се чекало више
од четврт века да се у овом
градском насељу изграде први
метри асфалта. Велики труд и
енергију смо уложили да пројекат покренемо и захваљујући
средствима Електропривреде
Србије, коначно приводимо
крају радове на Сандића имању, које ће целокупно бити под
модерном инфраструктуром и
веома лепо уређено. Због
нерешених имовинско-правДарко Глишић: „Решен
них односа, на почетку насеља
вишедеценијски проблем”
остало је неасфалтирано једно
парче улице од тридесетак метара, али оно нема утицаја на
кретање ка осталим улицама и стамбеним објектима. Ја сам
тражио да се то парче избаци из пројекта, јер да смо чекали
да се тај проблем реши, никада не бисмо урадили инфраструктуру на Сандића имању“, закљује председник убске
општине Дарко Глишић.
Д.Н.
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ИНФРАСТРУКТУРА- ОПШТИНА УБ
ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У КОЖУАРУ

СТИГАО АСФАЛТ
У БУТРАКОВАЦ
Путеви Србије обезбедили средства
за деоницу од пола километра
Кроз Бутраковац, заселак са стотинак кућа у Кожуару,
асфалтиран је део локалног пута у дужини од 510 метара, који
је био у веома лошем стању. Председник месне заједнице
Владан Лукић каже да је након сваке кише вода односила
камен са макадамске подлоге, тако да асфалтом решавају
проблем за дужи период. Додаје да је неопходно наставити
радове истим правцем још 700 метара, од подножја до врха
брда, пошто је вода знатно оштетила и ту деоницу. Захваљује
се председнику убске општине Дарку Глишићу што је једини
испунио обећање и истиче да за 11 година, колико је председник МЗ, нико из претходних власти није хтео да им помогне и
асфалтира најугроженији део пута кроз село.
Мештанин Зоран Станојевић нема дилему да ће им
дугоочекивани асфалт много олакашати живот, јер „било је
страшно кад киша падне и вода удари. Ни бициклом није могло да се прође, трактор је једино био спас“, наводи он уз
констатацију да први пут јесење кише и зиму дочекују безбрижни.
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НА КРАЈУ ГРАЂЕВИНСКЕ СЕЗОНЕ

НОВИ ПУТ У СЛАТИНИ
Кроз заселак Орнице биће асфалтирана
траса дужине 610 метара
Још једно село које je добиlo нову деоницу пута на
самом крају овогодишње грађевинске сезоне је Слатина, где
је асфалтирана траса дужине 610 метара од шабачког пута
према засеоку Орнице. Тај део пута, осим што је стрм и пролази кроз усеке, пре радова био је изрован и избраздан
вододеринама, па је по лошим временским условима, често,

Глишић у разговору са мештанима Слатине

Нова асфлатна подлога у Кожуару
Председник општине Уб Дарко Глишић се током обиласка новоасфалтиране деонице сложио са Кожуарцима да
се о инфраструктури није бринуло претходних година, али и
обећао да ће се то променити, уз најаву даље модернизације
локалних путева у селу. Почетком пролећа биће настављени
радови на поменутом делу пута од 700 метара, рекао је Глишић, а „за годину, две надам се да ћемо успети све путеве да
обновимо. Посао који смо започели у Кожуару у наредном
периоду имаће апсолутни приоритет, јер мештани су то
заслужили“.
Радове на асфалтирању деонице од 510 метара финансирали су Путеви Србије.
Д.Н.

био непроходан. Због тога су припремни радови трајали мало дуже. Током прошле недеље ПЗП Ваљево поставило је
асфалт на деоници уз коју се налази тридесетак домаћинстава.
„Због усека и великих вододерина, било је зима када се
путем није могло проћи по неколико дана. Овим асфалтирањем коначно је тај проблем решен. Надам се да ће нам
општина изаћи у сусрет и урадити и наставак пута у дужини
од још два километра, колико је потребно да се асфалтом
повежемо до раскрнице, и даље са ваљевском општином, јер
један излаз је веза за Бранковину, а други за Голу Главу“,
рекао је председник Месне заједнице Слатина Александар
Ковачевић.
Председник убске општине Дарко Глишић обишао је
радове у два наврата, током припреме али и самог асфалтирања, и том приликом изјавио да мештани Орнице на асфалт
чекају десетинама година.
„Село Слатина је, можда, удаљено од вароши, али
припада убској општини, а ми желимо равномерно да
развијамо сваки део општине и да решавамо проблеме свих
наших грађана. Моје обећање је да ћемо се и наредне године
видети на овом путу и да ћемо покушати читаву деоницу до
раскрснице да завршимо“, навео је Глишић уз напомену да
је на себе узео и обавезу да нађе решење за сеоску школу,
која је пре две године затворена, јер је инспекција проценила
да је небезбедна. Према његовим речима, Канцеларија за јавна улагања је обећала помоћ и током наредне године требало би да буду обезбеђена средства за санацију објекта. Д.Н.

УРЕЂЕЊЕ УСТАНИЧКЕ УЛИЦА

КОМПЛАТИРАЊЕ РАДОВА
У „СВИЊЦИМА”
Уређењем Устаничке улице у насељу Свињци
завршава се овогодишња сезона асфлатирања градских
улица на Убу. Због нерешених имовинско-правних питања
радови су каснили али ће, по речима председника општине
Уб Дарка Глишића, бити завршени до краја календарске
године. Вредност посла је девет милиона динара, а
финансира се из уговора који је општина Уб потписала са
Електропривредом Србије.
- Ми смо људима у Свињцима обећали уређење попречне улице пре неких пола године и овде смо да то обећање и испунимо. Нешто дуже смо чекали на отпочињање
радова, али ћемо сасвим сигурно ускоро завршити и
Устаничку улицу, чиме ћемо ово насеље спојити са улицом
Милана Муњаса, која води даље ка граду- истакао је Глишић
током обиласка радова, најавивши за наредну годину још
интензивније уређење градских улица и сеоских путева .

Обилзак радова у Устаничкој улици
- Тренутно смо у послу планирања радова за наредну
годину, јер ћемо имати доста средстава која ћемо определити, како за улице, тако и за сеоске путеве. За петнаестак
дана тај план да завршимо, па ћемо људима рећи шта је све
планирано за 2017. годину. У сваком случају, новац смо обезбедили, а преостаје нам само да се добро припремимо са
пројектном документацијом- закључио је први човек
општине Уб.
М.М.М.
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ЗБОГ ПРОКИШЊАВАЊА ЗГРАДЕ У ЦЕНТРУ УБА

УГРОЖЕНА БЕЗБЕДНОСТ СТАНАРА
И поред одлуке да се уради коси лимени кров, која је донета на Скупштини станара, прикупљању
финансијских средства нису се одазвали сви власници станова. Радован Марковић страхује да,
због неслоге станара, може доћи до паљења зграде, која је фактички по напоном. На последњем
спрату ситуација је све алармантнија, јер су станови постали неусловни за становање.
Некадашња зграда „Беобанке”, како
су је Убљани некада звали, а данас
објекат у чијем се приземљу налази
пословница „Комерцијалне банке”, већ
годинама прокишњава и представља
значајну опасност по безбедност њених
станара. На горњим спратовима ове
зграде ситуација је све алармантнија, а на
последњем (четвртом), после сваке кише,
станари са већ добро натопљених плафона, сакупљају кишницу у лаворе и
кофе који су за њих постали готово свакодневица. Најдраматичнију ситуацију
забележили смо у стану пензионера
Љиљане и Љубише Маленовића, али и у
једном стану који је, срећом, тренутно
празан. У њему, ових дана, све изгледа
као да се припрема снимање неког хорор
филма.

- Још није донето коначно решење.
Већ шест месеци нас држе у неизвесности, једна одлука, па друга, и ново
заказивање за 6.јануар 2017.године. Ако
се овако настави, зграда ће се, до тада,
срушити. Наш главни проблем је што се
готово сви грејемо на струју, а влага
долази до првог спрата, само у мало
блажем облику него на трећем и четвртом спрату. Страхујемо да ће доћи до
паљења зграде. Ја имам двоје унучића
од шест и 18 месеци на трећем спрату,
па син и снаја на четвртом спрату, у
напуштеном стану, морају да држе
најлон пошто се подигао паркет, а сваки
пут кад падне киша принуђени су да
купе ту воду. Зграда је, фактички, под
напоном и у току ноћи може да се
з а п а л и - н а гл а ш а в а п р е д с е д н и к
Скупштине станара.
За поправку зграде, односно
постављање лименог крова, потребно
је око 30.000 еура.
- Од 16 станара, 13 је дало новац,
за око 50 посто вредности радова. По
једном стану, то је отприлике око 1.500
еура, што и није нека велика цифра, имајући у виду о каквом се проблему ради и
каква нам опасност прети. Договор је да
се плаћа по квадратури, што је најреалније. Мени, као председнику станара,
је јако непријатно, јер ме људи, који су
уплатили новац критикују зашто држим
новац, јер нисам ја банка, а ништа се не
решава. С друге стране, ових неколико
станара и даље не дају свој део, а ја не
могу да их на то натерам.
Због велике влаге, по Марковићевим речима, и спољашња фасада
зграде почела је да отпада, а комунална
инспекција прети казнама.

Радован Марковић
испред зграде
некадашње „Беобанке”
Председник Скупштине станара
зграде је Радован Марковић, који је већ
годинама посвећен решавању овог проблема али, како каже, у тој борби нема
подршку свих станара, што додатно
отежава тренутну ситуацију. И поред
одлуке да се уради коси лимени кров, која
је донета на Скупштини станара, прикупљању финансијских средства нису се
одазвали сви власници станова.
- Урадили смо пројекат, добили
грађевинску дозволу и донели одлуку да
се прикупи 50 посто новца од предрачунске вредности, како би могли да преговарамо о самом извођењу радова. На
тендер се већ јавило пет фирми са Уба,
али, пошто поједини власници станова
неће да уплате свој део, а имамо проблем
са три станара и са власником пословног
простора у високом партеру, даљи ток
радова је неизвестан- истиче Марковић.
Станари су пре шест месеци тражили помоћ преко суда, али ни до дан
данас нису добили одговор на питање да
ли они могу да захтевају од свих станара
новац за поправку зграде.

Четврти спрат:
Као у филму страве и ужаса

Прикупљање кишнице
у стану Љиљане Маленовић
- Немам решење за овај проблем.
Кад се обратим некоме из администрације надлежном за то, нико ништа не
предузима. Највише бих волео када би
грађевинска инспекција поступила по
решењу које је донела пре две године,
да изведе радове и да то наплати. Људи
који хоће, одмах би дали свој део новца,
а ови спорни би морали на суд. Ако то
будемо чекали, а знамо колики период
треба да протекне кад предмет дође до
апелационог суда, бојим се да зграда
неће издржати и да ће се запалитизакључује пензионер који се ухватио у
„борбу са ветрењачама”.
Зграда је сазидана почетком 70-их
година прошлог века. Приликом земљотреса, дошло је до пуцања плоче и још
неких додатних проблема. Једино решење је да се уради лака конструкција и
коси лимени кров. Међутим, на сцену је
још једном ступило оно старо српско
проклетство из чувене пословице да
„слогом расту мале ствари, док се са
неслогом и највеће распадају”.
Милован Миловановић
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АКЦИЈА ЛЕД РАСВЕТЕ У ТРГОВИНИ „КРАЉ-ЕЛЕКТРО”

ИНВЕСТИРАЈТЕ У ЛЕД
СИЈАЛИЦЕ И УШТЕДИТЕ
- Једну лед сијалицу, по акцијској цени, можете купити за 250 динара.
Она ће вам за месец дана уштедети 100 динара, или на годишњем нивоу
1.200 динара. Затим пребројте колико сијалица имате у свом
домаћинству и схватићете да уштеда није занемарљива- каже за
„Глас Тамнаве” Иван Миловановић, власник трговине „Краљ-електро”.
ЛЕД сијалице пружају идеално
решење за осветљење вашег животног
простора, јер у исто време штеде енергију и новац. Сваку класичну сијалицу у
стану, или у пословном простору, данас
можете заменити са ЛЕД осветљењем
које има ниску потрошњу енергије и,
самим тим, остварити уштеду од, чак, 86
посто, истичу у трговини „Краљ-електро” која се налази у улици Браће Ненадовића, поред зграде „Еко-Бегеш”.
У зимско време, када се рачуни у
домаћинствима неминовно приближавају црвеној зони, овај податак
посебно добија на значају. Пребројте
колико имате сијалица у вашем стану
или кући, затим, израчунајте њихову
снагу и број сати колико су упаљене на
дневном нивоу и помножите са 30 дана.
Изненадићете се да њихов удео у вашем
месечном разуну за струју уопште није
занемарљив.
- Прва предност ЛЕД сијалице је
изузетно дуг век трајања, од око 30.000
сати. Друга битна предност, која је
посебно значајна становницима наше

Различити типови
ЛЕД расвете

општине који немају јак напон електричне енергије у својим домаћинствима, је
то што ЛЕД расвета није осетљива као
класично осветљење, и такозване “штедљиве сијалице“, на промене напона које
се свакодневно дешавају. Једноставно,
њих можете укључивати и искључивати
безброј пута без бојазни да ће то скратити
њихов животни век. Ипак, главна предност је у уштеди, како електричне енергије, тако и новца. Уштеда због мање
потрошње енергије, по декларацији,
износи око 86 посто у односу на класичне
сијалице- истиче Иван Миловановић,
власник трговине „Краљ-електро”.
- Примера ради, ЛЕД сијалица снаге
9 W на годишњем нивоу потроши стује у
вредности 157 динара. Обична сијалица
која даје еквивалентно осветљење је
сијалица снаге 75 W и она на годишњем
нивоу потроши стује у вредности 1.355
динарa. Дакле, скоро девет пута више...
Лако се може израчунати да, уколико
имате десетак таквих сијалица у кући,
можете уштедети око 100 еура на годишњем нивоу. Прорачун је рађен на основу
претпоставке да сијалица ради у просеку
осам сати дневно, 365 дана у години, по
цени струје од шест динара по КW/hнаглашава Миловановић.
Лед сијалице јесу нешто скупље од
обичних сијалица, али се, у зависности
од конкретног модела, исплате већ за два
месеца активног коришћења. Трговина
„Краљ-електро” је, ових дана, обезбедила и акцијске цене ЛЕД сијалица са
класичним грлом, па тако лед сијалицу од
9 W (еквиваленто 75W обичне сијалице)
можете купити за свега 250 динара.
- Као што смо већ напоменули, декларисан век трајања једне лед сијалице је
око 30.000 радних сати, а за то време би,
такође, према декларисаном веку трајања, морали да купимо и променимо
четири “штедљиве сијалице” или чак 40
обичних сијалица. Гледајући на дуге
стазе уштеда је и ту више него очигледна-

БИОСКОПСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

ВОЈНА
АКАДЕМИЈА
За пројекцију трећег
наставка филма „Војна академија
–нови почетак“, прошлог петка и
суботе, на Убу је владало велико
интересовање, углавном школараца и млађе популације. Првог
дана приказивања, између две
пројекције, убској публици полонили су се и главни актери филма
Бојан Перић (глуми Стошића) и
Бранко Јанковић (глуми Џаковића), уз неизоставно фотографисање и популарне „селфије”.

Селфи са убском публиком

Уштеда вредна пажње:
Иван Миловановић
закључује убски предузетник који се
бави продајом електроопреме.
Поред свега наведеног, велика
предност ЛЕД осветљења је и са еколошке тачке гледишта, а ова технологија
је пожељна и због тога што се изузетно
лако рециклира. Све у свему, ЛЕД
светла захтевају веома низак ниво
одржавање уопште, а главни резултат је
огромна количина сачуване енергије и
уштеда новца.
Милован Миловановић
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КУЛТУРА

ЗАВРШЕН ДЕВЕТИ РЕПАСАЖ ФЕСТ

„ВОЂА” АПСОЛУТНИ
ПОБЕДНИК
У конкуренцији шест представа аматерских
позоришта из региона, Врањанци освојили пет
од укупно осам награда
Представа „Вођа” Радоја Домановића у извођењу
Удружења грађана „ЦУГ” и Омладинске сцене Позоришта
„Бора Станковић“ из Врања је са освојених пет од укупно осам
награда апсолутни победник 9. Репасаж феста, који је
приређен на Убу од 9. до 17. новембра. Поред плакета
„Александар Поповић” за најбољу представу у целини и за
најбољу режију, која је отишла у руке Бојану Јовановићу,
Врањанци су одлуком стручног жирија добили и три плакете
„Радомир Раша Плаовић”. Понели су их Марко Николић за
најбољу епизодну улогу у роли коња Шарца, Ивана Младеновић за костимографију и Тамара Антонијевић Спасић за
сценски покрет.

Актери победничке представе „Вођа”
Најбољу женску улогу остварила је Дијана Кирић као
Учитељица у представи „Не излази без чарапа” Казалишне
дружине „Штолцер” из Чаковца, а у мушкој конкуренцији
Плакета „Радомир Раша Плаовић” додељена је Филипу
Меденици за улогу Војина у „Породичним причама” Драмског студија „Фама СМШ „Вуксан Ђукић“ из Мојковца. У категорији најбољег фестивалског сценографског решења
награђени су Кристина Штебих и Дејан Бувач за комад „Не
излази без чарапа”, којима је такође припала плакета са
ликом великог глумца.

ВИШЕСТРУКА УЛОГА
„РЕПАСАЖА”
Завршно вече Репасажа, на коме су проглашени
победници, одржано је 17. новембра у Дому културе, уз
присуство бројне публике. По први први пут за девет
година, колико фестивал постоји, нико од лауреата није
дошао да прими награду на церемонији доделе. Они који
нису изостали са свечаности су добитници две годишње
награде, коју традиционално додељује убско Позориште
„Раша Плаовић”. За допринос развоју аматеризма на Убу,
плакета са ликом Раше Плаовића додељена је Мирјани
Симић, најнаграђиванојој глумици у новијој историји овдашњег позоришта која је рекла да јој је свака награда драга,
али ова има посебан значај из два разлога.
„Најпре, зато што је то награда која носи име једне глумачке легенде, а други разлог је то што ову награду примам
у својој кући, од својих пријатеља и својих колега, пред
својом публиком”, рекла је Симићева примајући признање.

Мирјана Симић и Александар Тадић
Доајен убског позоришног аматеризма Александар
Тадић другу плакету, овога пута за дугогодишњу успешну
сарадњу, уручио је Силвију Стилновићу из Сатиричког
казалишта младих у Славонском Броду, уз образложење да
је она доказ значаја Репасажа и његове вишеструке улоге,
јер није само место окупљања најбољих аматерских представа из региона, „већ је и место на коме се људи упознају,
друже и где та познанства често прерастају у велика и
искрена пријатељства”.
Театарску смотру аматера затворио је Радован Пулетић, директор Установе за културу и спорт речима:„Репасаж
фест, као и много тога што хода из културе према нама,
ходао је по ивици неког ножа: хоће бити - неће бити, може
ли се - не може ли се. Међутим, захваљући Министарству
културе обезбедили смо средства за девети Репасаж. Уз то,
договорили смо да сарадња са Министарством буде
настављена и наредних година, чиме смо Фестивалу обезбедили и будућност”.
У наставку завршне вечери, глумци Српског народног
позоришта из Новог Сада Гордана Ђурђевић Димић и Миодраг Петровић су, у част награђених, извели представу
Џерома Килта „Драги мој лажљивче” у режији Тибора Вајде.

Публика последње вечери „Репасаж феста”
На фестивалу најбољих аматерских позоришта са простора бивше СФРЈ, у такмичарској програму приказано је
шест драмских остварења из Србије, Словеније, БиХ, Хрватске и Црне Горе. Осим наведених, на Репасажу су учествовали и рачанско позориште КЦ „Радоје Домановић”, словеначко Друштво „Мали Пателин” из Сенова и Градско казалиште младих из Витеза. Стручни жири овогодишњег фестивала чинили су драматург Олга Димитријевић (председник),
позоришни редитељ и професор на уметничкој Академији у
Осијеку Роберт Рапоња и драмски писац Жељко Хубач,
директор Драме Народног позоришта у Београду.
У организацији Установе за културу и спорт, девето
издање међународне културне манифестације, посвећене
великанима српске позоришне уметности и рођеним
Убљанима Александру Поповићу и Радомиру Плаовићу,
одржано је под покровитељством Општине Уб и Министарства културе, чији су представници били на отварању
фестивала.
Д.Недељковић

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA
novo!
- IZRADA FOTOGRAFIJA VELIKOG FORMATA
- IZRADA FOTOGRAFIJA NA KANVAS PLATNU SVIH DIMENZIJA
- IZRADA REKLAMA NA PVC FOLIJAMA I CIRADNOM PLATNU
- IZRADA TAPETA (reljefne, peskarene...)
- [TAPMANJE CRTE@A VELIKIH FORMATA NA PAPIRU

КУЛТУРА
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ЗА ВЕЧЕ ДОБИТНИКА

„МОЈЕ НАГРАДЕ”
СЛОБОДАНА БЕШТИЋА
Након монодраме, лауреату уручена плакета са ликом Раше Плаовића
У оквиру пратећег програма 9.
Репасаж феста, Установа за културу и
спорт је 15. новембра у позоришној сали
Дома културе организовала традиционално Вече добитника награде „Раша
Плаовић“, која је ове године припала
Слободану Бештићу за улогу Томаса
Бернхарда у представи „Моје награде“,
у режији Маје Пелевић. Награду која
носи име једног од најзначајнијих српских позоришних уметника рођеног на
Убу заједнички додељују Народно позориште из Београда и Општина Уб за
најбоље глумачко остварење на свим
београдским позоришним сценама у
сезони. Пред Убљанима, Бештић је
извео ову монодраму засновану на
друштвено критичкој и ауторефлексивној збирци есеја Томаса Бернхарда и са
неописивом лакоћом, својом глумачком
самоувереношћу и убедљивошћу пленио сценом, а дуготрајни аплауз присутних показао је да је првак Драме Народног позоришта, кога публика највише
памти као Владимира у ТВ серији „Метла без дршке, с правом понео глумачку
награду „Раша Плаовић“.
Након представе, директор Установе за културу и спорт Радован Пулетић је у име Општине Уб Слободану
Бештићу уручио плакету са ликом Плаовића. Обраћајући се публици, он је
изјавио да не дели мишљење Томаса
Бернхарда, који у комаду преиспитује
добијена признања и чији је однос
према наградама веома циничан.
„Мој лични став није као Бенхардов. Ја сам исувише сујетан глумац, па
волим награде. Код нас, награда „Раша
Плаовић“ је једна од најзначајнијих

Слободан Бештић
глумачких награда, јер добитници, тако
кажу, обично постају бардови и доајени. Не осећам се као бард и доајен, али
имам иза себе пуно улога и пуно искуства на овим даскама, које заиста у мом
животу јесу све и ја живим за ове даске.
Зато ми је увек драго и дивно се осећам
када неко препозна и награди нечији рад
и труд. Нису награде увек тако праведне
и некада се осећамо неправедно ускраћени, а некада само свесни да неку добијемо и када је нисмо заслужили, али ја
имам утисак да је ова награда дошла у
правом тренутку. У својим појединим
улогама бавио сам се истраживањем на
један другачији начин, а монодрама је
круна једне врсте позоришта - вербалног театра, где се захтева јасна мисао,
добра говорна радња, оно у чему је
Раша Плаовић био мајстор, тако да после оваквог рада награда са његовим
именом за мене заиста означава прекретницу“, рекао је актуелни лауреат награде „Раша Плаовић“ на Вечери добитД.Н.
ника у убском Дому културе.

ИЗЛОЖБА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ „КОЛУТ МАНДИЋ”

ЗЛАТНИ КРУГ
Поставку чине дела четири руска и дванаест српских савремених уметника
У Галерији „Свети Лука” је као први
пратећи програм деветог издања Репасажа протеклог четвртка отворена међународна изложба радова 29. сазива
ликовне колоније „Колут Мандић” под
називом „Златни круг”, на којој су представљена дела четири руска и дванаест
српских савремених уметника. Власник
и организатор ликовне колоније, Милош
Мандић појаснио је да је „Златни круг”
или прстен назив 12 градова северно од
Москве, који су после престонице Русије
и Кијева примили православље.
„Да би српској ликовној сцени
показао какви мајстори постоје у Златном кругу, позвао сам њихове уметнике
у Србију на 29. сазив своје ликовне
колоније. Како колонија не би била само
руска, позвао сам и неколико наших
значајних уметника”, рекао је Мандић о
томе како је успео да на једном месту
окупи велика имена српске и руске
ликовне сцене, чији се стваралачки
стилови и технике мимоилазе, али су
савршено спојиви због заједничког
трагања ка вечном и животном, ка теми
која у себи носи културу једног времена,
друштва и религије, као традиционални
концепт представе уметности.

Од руских уметника из Златног
круга, изложена су дела сликара Сергеја
Теплова, Наталије Баженове, Светлане
Рудјагине и Лилијане Лодјагине. Што се
тиче српске ликовне сцене, представљене су слике Драгана Мартиновића
Мартина, Јелене Стојковић, Миодрага
Жигића, Славољуба Радивојевића,
Павла Блесића, Силвије Јелачић,
Младена Стојановића, Ане Марковић.
Нере Матијевић, као и скулптуре тројице вајара: Зорана Ивановића, Душана
Рајшића и Игора Шетера.
Д.Н.
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ПОЗОРИШНА ГОСТОВАЊА
- 8.ДЕЦЕМБАР (19.30h)

ЧИПКА
И ЧОКОЛАДА

Хит представу „Чипка и чоколада“
убска публика моћи ће да погледа у
четвртак, 8. децембра од 19,30 сати у
Дому културе. Комад је осмишљен као
балкански „Секс и град“ и на духовит
начин представља многа питања која
муче савремену жену и мушкарца на
овим просторима. По узору на пријатељице из популарне америчке серије, и
главне јунакиње ове комедије, Чарна и
Чупка, размењују своја искуства из
живота и разговарају о увек актуелним
мушко-женским односима, а поред њих
две, ту су још Цајка и заводник Зверка.
Глумци на позорници оживљавају сва
она мирења, размирице и преиспитивања међу паровима која немају краја.
Играју: Светлана Миленковић, Анита
Петковић, Наташа Јарамаз и Милан Козомар, док је специјални гост гитариста
и кантаутор Срђан Марјановић.

ОГЛАСИ
Општинска управа Уб ,
Одељење за делатности установа
и заштиту животне средине , на
основу члана 10 и 29 Закона о
п р о ц е н и у т и ц а ј а н а ж и вот н у
средину (,,Сл.гласник РС'' бр.
135/04 и 36/09) даје следеће :

ОБАВЕШТЕЊЕ
О б а в е ш т а в а м о ј а в н о с т,
заинтересоване органе и организације да је донето решење да за
пројекат : ,,ОБЈЕКАТ ЗА ПРЕРАДУ
МЕСА ПАПКАРА И ТОПЉЕЊЕ
М А С Т И П А П К А РА ' ' , н а
катастарској парцели бр. 708/01
К.О. Лончаник , Општина Уб ,
носиоца Пројекта , ''Ваљевац
МДМ'' д.о.о, Бихаћка 32, 14000
Ваљево, није потребна процена
утицаја на животну средину .
Заинтересована јавност може
извршити увид у донето решење
сваког радног дана од 11 до 15
часова , у просторијама Општинске управе Уб , улица 3.октобра
број 4 , трећи спрат канцеларија
број 302 , и на исто изјавити жалбу
у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења .
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ОПШТИНСКИ ОДБОР ПУПС УБ
ОДРЖАО ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ

МИЛИВОЈЕВИЋ
НОВИ ПРЕДСЕДНИК
Функције потпредседника ОО вршиће
Станимир Игњатовић и Бранислав Милићевић
Општински одбор Партије уједињених пензионера
Србије из Уба организовао је, у четвртак 24.новембра,
Изборну скупштину на којој је формирано ново руководство на челу са Милетом Миливојевићем. Нови председник Општинског одбора, на тој функцији, заменио је
покојног Николу Лукића, који је неколико година, са доста
успеха, водио партију на Убу. По речима Душана Илића,
заменика председника ОО ПУПС Уб, од Миливојевића се
очекује да у наредном
периоду ради на повећању броја чланова, поправи стање по питању
чланарина и, уопште, рада партије, која се бори за
праведнији и бољи статус
старих лица.
- Председник је код
нас формално постављен
по Статуту. Иначе, ми колективно радимо и договарамо се, без обзира на
Милета
функцију. Сматрам да само заједничким снагама
Миливојевић
можемо остварити добре
резултате, а сваки појединац са новим предлогом и
својим радом је добродошао- истакао је Миливојевић у
свом уводном излагању, након избора.
- У последње време по питању чланства странке
пуно је урађено и сада смо знатно бројнији, а исто тако
доста чланова смо отписали, јер познато је да смо странка са најстаријим члановима. Зато је наш главни задатак
да у будуће радимо на ојачавању партије, како би у следеће изборе ушли самостално. Имамо два потпредседника. Станимир Игњатовић је задужен за организовање излета и екскурзије, јер је већина чланова занитересована за такав вид дружења. Такође, он је задужен и за
активност жена, њихово састајање и рад а све у циљу
дружења старијих лица, јер имамо простор за то. Други
потпредседник Бранислав Милићевић ће бити задужен за
остале активности.

НАШЕ ТЕМЕ
ЈЕДНА ОМАШКА - ПУНО ПРОБЛЕМА

ЈЕСТЕ СЛУЧАЈНО, АЛИ...
Ненамерна грешка - могућ брачни бродолом
Брачни пар (презиме није битно јер је поступак у току) је
пред разводом. А он је, једном, већ разведен. Зато је, каже,
уплашен:’’Па, зар опет?!’’ Има ћерку из првог брака коју дуго није
видео, а руку на срце, кажу упућени, није ни плаћао алиментацију. У другом браку, опет, ћерка. Много је воли и захвалан је
актуелној супрузи што има разумевања до окончања спора.
Разлог за покретање бракоразводне парнице је позив који је
стигао од Општинског јавног тужилаштва, а ради саслушања у
вези кривичног дела - неплаћање алиментације. Али, на позиву
не стоји име бивше (прве) супруге, него неке непознате жене.
И, ето! Жена је посумњала да је то нека дуго скривана тајна,
потегла адвоката, поднела тужбу...
Дошли су заједно у редакцију. Она захтева ДНК тест, он се
слаже... Страсти кипте, као у популарној емисије на једној од
телевизија.
Уредник је саслушао причу, узео копије докумената и...
окренуо број Општинског јавног тужиоца. Одговор је одмах
уследио: Грешком дактилографкиње дошло је до замене имена... Заправо, још једном се показало до какве забуне може да
доведе оно - copy paste. Сазнајемо да је позив поништен, да је
поново, у исто време, заказано саслушање и - тако је, кажу,
грешка исправљена. Сазнајемо и то да предмет води заменик
тужиоца. Пуно је, даље је наведено у усменом објашњењу,
предмета у којима се позивају брачни другови да измире
дуговања за издржавање сопствене деце, па је то једини разлог
за грешку коју је, ненамерно, направила заменик јавног тужиоца
потписавши позив за човека кога је, наводно, пријавила, за њега,
непозната жена. (А све у јеку заштите жена од породичног...)
Али, како уверити увређену супругу да је грешка случајна?
Како сузбити пољуљано брачно поверење? Утолико пре што
супружници тврде да нису добили никакво извињење, а
сумњају, још, и у то да је неко са стране умешао прсте. Наводно,
због тога што има пријатељске односе са ‘’оним ко се пита’’...
Наводно?! Ма, јасно је да је у питању грешка, да нема ни говора
о неким злим намерама. А, ипак, бракоразводна тужба није
повучена. Млада супруга тражи ДНК тестирање... Скупо!
У међувремену, заказано саслушање је обављено, поступак је настављен, закон ће, свакако, бити испоштован...
А шта ће бити са разводом? Супружници су упорни, иако
им пријатељи саветују више стрпљења и међусобног поверења.
Разуме се, с обзиром да су ствари предате адвокатима у руке,
биће ту и трошкова. Можда је боље да се тужба повуче. Тешко је
доказати да је грешка била намерна... А и не може се главом кроз
зид, да не помињем неке друге народне изреке. Заменик тужиоца је тешка, оптерећена, али и моћна функција...
Милан Миловановић

UBSKI VREMEPLOV- 1998.godina

АС ДО АСА
Ветерани убског Јединства пред пријатељску
утакмицу са Црвеном звездом поводом 30-огодишњице
Џајићевог наступа за Тим света. Поред Драгана Џајића на
слици се налазе: Драган Марковић- Бронза, Драган Савић,
Мирослав Вјетровић, Милован Чолић, Драган Симић- Зинге,
Гојко Вишњић, Радован Јанковић- Бунар (горе), Душан Савић,
Драган Ђокић, Живко Цикуша, Мирослав Петровић- Пирић и
Томислав Чеда Јевтић.

Детаљ са Изборне скупштине ПУПС-а на Убу
Из ПУПС-а поручују да ће се, и у наредном периоду,
борити за заштиту пензија, превоз старих лица, изградњу
путева, бољу струју и водоснабдевање.
- Имамо иницијативу коју смо добили од партије, а
све у договору са нашим партнером СНС-ом, да у селима,
како је замислио наш председник Милан Кркобабић,
убудуће буде лекар, поштар и општински чиновник. Лекар
би прегледао болесне и давао упуте за даље лечење,
чиновник би такође био на услузи пензионерима у смислу
попуњавања захтева и других докумената, док би поштар
био у обавези да те попуњене папире за уплату и оверене
рецепте од лекара враћа до апотека, па поново лекове
доноси пацијенту. Тако би се затворио круг, а пензионери
били поштеђени шетања од шалтера до шалтерапоручио је Милета Миливојевић, нови председник ОО
ПУПС Уб.
Милован Миловановић

ОКО НАС
ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА
ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕЦЕ

ДА ЛИ СМО ДРУШТВО
БЕЗ ЕМПАТИЈЕ
Зауставити и пријавити насиље на време.
Насиље је неприхватљив облик комуникације.
На време створити емпатију код деце.
Поводом Светског дана превенције злостављања
деце, који се обележава 19. новембра, у среду, 23. новембра,
у просторијама Предшколске установе „Уб“, одржана је
едукативна радионица Стручног тима за превенцију злостављања и занемаривања деце, чији је координатор Невенка
Драгићевић, медицинска сестра на превентивној здравственој заштити у Вртићу.
Предавање је пратило 50 родитеља и двадесетак васпитача, као и представници Протокола о међусекторској
сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици на
подручју Уба. После излагања Добринке Петровић, дечјег
психолога у Вртићу и Невенке Драгићевић, медицинске
сестре – васпитача, присутнима се обратила и Снежана
Петровић, директорка Центра за социјални рад, која је истакла да је на територији општине Уб у порасту број пријављених случаја породичног насиља, да насиље увек треба
пријавити и прекинути, и да је оно неприхватљив облик комуникације. Предавању је присуствовала и др Аница Милошевић Поповић, педијатар Дома здравља Уб, која је истакла
значај односа родитеља према деци, који у многоме утиче на
психосоматски развој детета.

30.новембар 2016.г.
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КОМПАНИЈА „MOZZART” ОБНОВИЛА
КОШАРКАШКО ИГРАЛИШТЕ НА „ШКОЛАРЦУ”

ЖУЋИН ТЕРЕН
Компанија „Mozzart”, која је већ годинама лидер на
Балкану у области спортског клађења, давно је увидела
своју ширу друштвену одговорност покренувши бројне
акције помоћи и подстицаја спортским колективима,
установама, организацијама... Широм Србије у току је акција уређења кошаркашких терена, под називом „Сто терена
за једну игру”. На предлог Душана Петровића, једног од
оснивача Компаније, „Mozzart” је, ових дана, уредио
кошаркашки терен на СРЦ „Школарац”.
По лепом, готово пролећном, новембарском дану, током прошле недеље, у присуству неколицине убских
баскеташа, уприличена је свечаност поводовом обнављања кошаркашког терена који је добио нове кошеве и табле.
Терен је понео име убског кошаркаша Ивана Поповића
Жуће, најбољег стрелца Прве регионалне лиге „Запад” који
је, током прошле сезоне, на 26 утакмица постигао невероватна 633 поена. Поповић је у последње време фокусиран
на баскет „3 на 3“, а паузу између турнира решио је да
проведе у родном граду и подржи акцију обнове терена.

Обновљени терен на „Школарцу”
понео је име Ивана Поповића Жуће, који је
на том месту започео прве кошаркашке кораке
Популарном Жући је, приликом отварања терена,
уручена захвалница на подршци акцији, а он је рутински
постигао први погодак на обновљеном терену. Након
званичног дела, одржано је такмичење у шутирању тројки
на којем је победио Жељко Дишић.
М.М.М.

Невенка Драгићевић током предавања
намењеног убским родитељима
Невенка Драгићевић је истакла да дечја права не умањују права родитеља и да Предшколска установа свакодневно ради на превенцији злостављања и занемаривања
деце, али и на спречавању сваког вида насиља, које се може
пријавити и њиховом Стручном тиму у Вртићу. Корисним
саветима и примерима правилног опхођења према детету,
родитељима је пружена могућност да пронађу право решење
за многе дечје поступке, који их најчешће наводе да погрешно реагују и кажњавају децу на неодговарајући начин. Нове
тенденције у васпитању налажу да се код деце ствара емпатија, која ће направити зрелу и одговорну особу.
Д.К.

У БАЊАНСКОЈ ШКОЛИ

ДАНИ АНЂЕЛА
У ОШ ``Рајко Михаиловић`` у Бањанима, по десети
пут, вероучитељ ђакон Марко Рафаиловић, у сарадњи са
својим колегама, организовао је креативну радионицу
``Дани анђела``. Ђаци су, и овога пута, кроз ликовну форму
приказали свог анђела чувара, при том исказавши велику
креативност и маштовитост. На крају манифестације, проглашени су најуспешнији ученици, које је школа наградила
пригодним књигама. Аутори најбољих радова су Марта
Морачанин (Суво Село), Александар Чањић (Врело), Филип
Илић (Брезовица), Иван Исаиловић (Калиновац), Никола
Кесеровић( Бањани) и Снежана Илић (Бањани).

Учесници креативне радионице „Дани анђела” у Бањанима
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УБЉАНИ ПИШУ
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ОЗАКОЊЕЊЕ
Да буде и од мене нека корист па да подсетим:
рок за пописивање нелегално изграђених објеката
истиче 27. новембра текуће године. Можда ће тај рок
бити продужен, можда ће се почетак пописа у појединим насељеним местима сматрати испуњењем
законских обавеза, тек сигурно је да ће чланови
комисије за пописивање нелегално изграђених објеката бити и даље присутни на терену. То није разлог
да се капије закључавају, пси чувари пуштају с ланца
а газде режањем оглашавају на питање: „Да ли објекти у вашем домаћинству имају грађевинску дозволу?“
К'о што кера не лаје села ради, тако ни ја ову
бригу за чланове комисије не испољавам због
урођене филантропије већ због личног ангажовања у
горе наведеном државном послу који је чланом 2.
Закона о озакоњењу објеката проглашен јавним
интересом за Републику Србију. Не брину мене керови, са њима сам се досад некако борио. Једном су ме
у радно време код Бакића кућа гризли у дане кад се
посебна накнада за претрпљену физичку, психичку и
осталу бол није плаћала. Мучи ме нешто друго:
припрема за дочек од стране домаћина. Свашта сам
вид'о па ме свашта и тишти. Дал' сам на терену овлашћено лице или само лице? Дал' се овај што режи
само шали и не мисли ништа лоше? Дал' су ове виле
тек случајно прислоњене уз перду или служе као
додатни аргумент у старој игри: „Излази ми из
авлије!“. Дал' да главу покријем шлемом, а на њега с
предње стране намонтирам камеру са микрофоном
зарад прикупљања материјала за недај боже у
доказном поступку или тиме угрожавам приватност
странке? Верујте ми на реч, дилеме су достојне
Хамлета.
Ишли смо једном да уклонимо нелегални
прикључак на водовод у Врховинама. Дуго рађен,
дуго и разграђиван, класичан пример Скадра на
Бојани, а данас у време несташице добре воде неупотребљив. Комшије старе несугласице расправљале
кроз међусобно пријављивање, од присутне милиције није било неке вајде, чекало се да осим вербалног севне неки јачи аргумент – виле, коса или велике
грабуље. Срећом, једна страна попусти па се пос'о
обави, а ја заврших као сведок на суду за увреду
части.
Други пут на врх Вучјака реше проблем отпадних вода тако што их одведу кроз путну дренажу до
првог комшије у Мургашу. Потегне се процедура, дође
тренутак да се чупају цеви, а власник нелегалног
прикључка баш тад решио да коси траву испред куће.
Белегијом педантно на сваких 10 откоса дотерује
оштрицу, успут гунђа, спомиње оца, мајку, налогодавца, не дозвољава приступ нелегалним инсталацијама, крешти да ће да падају главе па после суд
утврди да исти присутна овлашћена лица својим
понашањем није лично угрозио, а још мање ометао у
спровођењу прописаних мера.
Испред Мајдана ми развукли ранфлу од
омиљеног џемпера док сам у записнику констатов'о
да је кафана радила дуже од предвиђеног времена.
На станици код Босанца Роми ме клели због службено изречене сумње да им је нелегални таксиста блиски рођак који их без паре, динара и таксиметра вози
у ситни сат у Богдановицу. Код зелене пијаце деда са
шеширићем ме убеђивао да јаја која продаје ван
пијачног простора нису његова већ његових кокошака.
Све описане доживљаје имао сам на јавним
површинама уз асистенцију других овлашћених лица. Сад већ треба закуцати на приватна врата и ући у
туђи посед. Зато, без „узбуђавање“ кад чујете: „Добар дан! Комисија. Дошли смо да попишемо објекте у
вашем дворишту. Имате ли грађевинску дозволу?“.

Милица Петровић

ТИШИНА
КОЈА ИЗЈЕДА
Инвалидитет није лични избор, али дискриминација која га у
стопу прати, он је сплетка израсла на супстрату самољубља и
самоуверености, нађубрена мишљењем да човек има право да
суди другоме, као да је он његов творац, а заливана уверењем које
гласи: „Ја сам најбољи, а твоје постојање је грешка. Ти си једна
велика грешка“. Суровост, неко би рекао.
„Слепа сам“, мек, тих глас извајао је ове речи. Говорила је
мирно, седећи у својој фотељи. Осећала се сигурно у тој соби,
препуној надражаја, окупаној у чулним стимулансима. Тиха музика,
шпански зид, столови са степенастим ивицама, мирис јоргована,
мирис дуња, мирис кафе, фотеље са меким пресвлакама, рељефни порцелан у витрини, слике које као да се преливају преко ивица својих рамова и разливају боје по нежном, вуненом тепиху,
топлина... Померала је прсте као да преде нит. „Човек помисли да је
довољно да име лека утисне Брајевом азбуком, да је то довољно...
Није довољно“, уздахнула је. „Кад си млад није те брига, али онда
остариш, ископниш, па те још више исцрпе и заболе оне погрдне
речи изговорене давно, они осуђивачки погледи које осетиш на
себи, осетиш да боду твоје тело док се бориш са најобичнијим
уласком у градски превоз. Не палим светло увече. Светло гребе,
сврби, боли. Мрак, то је моја средина, ту сам добра, то је моја
шанса. Седим. Мрак око мене, мрак у мом срцу, мрак у мени. Мрак у
мраку“, нагло се окренула и погледала право у мене, као да... види.
Скаменила сам се. „Плашиш се?“ „Не“, рекох одлучно, „не плашим
се“. Још увек је плела замишљену нит, све више ширећи руке, као
да је продужава. „Да ли би било увредљиво да вас питам да ли вам
је тешко?“. Насмешила се. „Да знаш да би. Знаш ли зашто?“. Несвесно сам климнула главом, но затим брзо додала: „Не. Зашто?“
„Узми кафу. Узми макар гутљај. Нико код мене није попио кафу.
Зашто би било увредљиво?“, оборила је главу, „зато што сам се
кроз читав живот сударала само са испразним фразама, само са
хладним речима, пуким формалностима. Ошамаре ти клишеи више
него увреда, удари та безосећајност, а нигде руке да помилује
болно место. Смета ли ти?“, упитала је алудирајући на музику. „Не,
не, заиста не смета. Кафа је дивна“. „Хвала“, насмешила се, озареног лица, а затим додала, „никада не гасим музику. Мрак ме не
плаши, али тишина... она ме изједа. Она ме сећа на одсуство свих
оних који су ми потребни, она остаје онда када сви окрену леђа.
Тишина ме вређа“. „Колико дуго нисте разговарали са неким?“
„Дуго, јако дуго. Ни када на семафору питам да ли је зелено, ни тада
не добијем одговор. Људи се грозе. Плаше се. Мисле да сам
прљава, да сам у души прљава. Говорили су ми како сам све ово
заслужила, као да сам им свима наносила зло својом појавом.
Гурали су ме. Некада су ме намерно газили да би касније говорили
како желим конфликт. Налазили су изговоре да ме ударе. Знали су
да ми дошапну на часу: „Благо теби, ти не мораш да преписујеш“,
али никада нису били ту да ми помогну да сиђем низ степенице.
Никада нису желели да остваре контакт са мном. То им је било
страно. Човек је сам себи највећи затвор“. „Имам још једно питање
и нећу вас више замарати“ „Изволи“, пребацивала је замишљену
нит из руке у руку. „Шта вас највише мучи сада?“ „Покварен сат у
мојој соби. Без његовог такта остаје пуста тишина. Приђи.“, рекла је
мирно. Обмотала је руке око мог врата и „завезала“ ону нит. „Носи
са собом само оно од срца створено“, држала је моју шаку у својој,
„то је моја мантра“.
Зачуђујуће гадан био је мирис спољашњег света који ме
запахнуо када сам напустила топлу кућицу. Та жена, тако је обична.
Њена кућа слична је многим другим кућама у којој живе старице,
пегице на њеном лицу тако су једноставно засуле њену старачку
кожу, и боре, све је тако обично. Сама њена појава је једноставна.
Али она има особину која није ни налик другима. Не, то није њено
слепило. То је харизма њене личности, то је начин на који она
осећа, начин на који осветљава свој вечити мрак.
Борбу са свакодневним потешкоћама на које наилазе особе
са инвалидитетом, а које се огледају у немогућности остваривања
свакодневних послова, не може разумети чак ни особа пуна
емпатије. Људи се бахате речима, не размишљају о другима. Одавно су већ прешли праг толеранције, одавни постали превише
сурови и себични. Ово није феминизам, ово је глас разума. Глас
који апелује да се женама, потчињеном полу у овој суровој реалности, заиста доделе права која за сада стоје само на папиру, јер оне
су стуб нашег постојања. Инвалидитет није особина личности, он је
само баријера у физичком свету, не дозволимо да се та препрека
прошири и на онај битнији, емоционални свет.

НАШЕ ТЕМЕ
АКТУЕЛНО - РУСИ ИЛИ АМЕРИ

30.новембар 2016.г.
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

НА ПУТУ ИЛИ
КАКВО ЈЕ ВАШЕ МИШЉЕЊЕ О НОВИМ
НА РАСКРСНИЦИ ?
ЗДРАВСТВЕНИМ КЊИЖИЦАМА ?

Ових дана на Фејсбуку се распламсала дискусија, у којој су учествовали и
неки од Убљана, Тема: Руси или Американци? Аргумената пуно и на једној и на
другој страни. Лична искуства, историја,
актуелна сазнања и подаци... Чини се, у
праву су и једни и други. Као кад слушамо
опозицију. Оно што кажу изгледа баш истинито, а онда, кад чујемо ове друге, већина
аргумената пада у воду... Дуго се, већ,
питамо: како је могуће да су сви у праву?
Шта нас је толико поделило? Зашто
свој патриотизам показујемо убеђујући
друге да се жртвују (или да се не жртвују), а
сами нисмо спремни да учинимо нешто
више за своју земљу. Своју децу би радо
да пошаљемо на запад, било где, само да
им обезбедимо виши стандард, а све под
изговором да овде немају будућност...
Е, будућност, то је та кључна реч.
Неко је дуго продавао нашу будућност и
будућност наших потомака, а онда су се
појавили неки са идејом да продају и - нас.
Комплетно, ђутуре, што се каже... Скоро да
су успели.
На срећу, већина оних који су
продавали маглу нама, а државу онима
који су боље плаћали, отишли су у
прошлост. Некима се, сада, суди, а други
покушавају да се врате на политичку
сцену нудећи услуге властима, удварајући
се бирачком телу и, верујући да је
заборављено да су, свејевремено, дошли
на власт у јединим фармерицама, а сада
су власници компанија и ко зна све чега.
Али, остала су и нека убеђења у
нама. Најчешће се групно изјашњавамо за
Русе (који нас никада нису бомбардовали,
али су силовали све што су стигли током
свог надирања према Хителеровој Немачкој на крају Другог светског рата). Веже
нас и иста вера, али смо генетски, кажу,
ближи азијском континенту... И - тако
даље...
Амери, опет, порушише кад год су
имали прилику, наше градове. Помогли су
да нам се отме Косово, учествовали у
растурању Југославије, преко НАТО-а су
посејали осиромашени уранијум... Њихов
амбасадор много се појављује као важан
политички фактор - да ли је то случајно?
Дискусија на Фејсу се и даље распламсава. Кад би, бар, могли да убедимо
једни друге. Сви остају на својим уверењима. Биће још много аргумената. И сви
ће бити у праву. И они који тугују за потомцима који су отишли ‘’стомаком за хлебом’’, као и они који издржавају одраслу
децу (понегде и њихову децу) својим
платама или пензијама. Шта је боље, или
горе? То није могуће одредити јер зависи
од случаја до случаја...
А Руси и Амери? Они воде своје
политике - и гледају своје интересе. Ако им
се нађемо на путу... Зна се!
М.М.
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Борка Томић, Бргуле:
- Нисам баш сигурна да је то за нас пацијенте нека велика
предност у односу на досадашње стање у здравству. Додуше, лакше су за руковање од старих књижица, које су се
хабале од употребе и стално смо их мењали за нове. Лично
сам поднела захтев за нову и чекам да је преузмем. У сваком
случају, надам се бољем, а видим да и лекари нису још најбоље савладали руковање истим, то се види кад одеш за
услугу код њих. Требало би да уз нове књижице, проток
информација буде бржи а самим тим и услуга боља.

Горан Перишић, Совљак:
- Нисам још извадио нову здравствену књижицу јер, како
сам информисан, рок за подношење захтева је 31. децембар
и има времена за то. Сигуран сам да је то коректан потез, а да
ли ће бити од веће користи корисницима тих услуга, остаје
да се види. Самим тим што је чипована и сви подаци о кориснику очитавају се електронски, мислим да је у предности у
односу на стари систем. Нисам сигуран да је то на прави
начин предочено грађанству и сматрам да је требало више
радити на информисању, како би се избегле непријатности
које носи свака иновација.

Михаило Павловић, Вукона:
- Управо сам дошао да поднесем захтев за нову књижицу. Моје лично мишљење је да је то добар потез, јер
свакако ће бити бржи проток информација и све ће бити на
једном месту. Исто тако, избећиће се сталне гужве на
шалтерима, јер све би требалo да буде умрежено, тако да
сваки податак може да се узме на било ком месту да се
нађете у моменту кад вам затреба здравствена услуга. Тако
бар ја замишљам овај нови систем у здравству.

Милан Бакић, Гуњевац:
- Израда моје здравствене књижице је у току, и чекам да
ми јаве да је преузмем. Предао сам захтев на време, јер све
што се мора- није тешко. Ја искрено више волим онај стари
систем коришћења књижица, вероватно зато јер сам човек у
годинама и нисам корисник ових компјутерских услуга. Сама
цена од 400 динара можда и није велика, али за некога и то
представља проблем. Да ли је то требало да се издваја из
џепа корисника, то је већ питање за неке друге људе? Остаје
нам да чекамо да систем заживи, па ћемо видети да ли ће
бити проблема приликом коришћења нових књижица.

Милка Дамњановић, Уб:
- Нисам извадила нову књижицу, тек треба да поднесем
захтев за исту, али ми се не допада, како сам чула, што морам
поред нове да носим и стару кад желим неку здравствену
услугу. Наводно, у новим недостају видљиви подаци, па ако
систем закаже, а пацијент није у стању да издиктира основне
информације, све пада у воду. То су првенствено подаци
типа: које вакцине су примљене, ко је одабрани лекар, на шта
је пацијент алергичан, која му је крвна група. То све мора
бити јасно назначено како не би долазило до великих проблема. Поред тога, цена за нову књижицу свакако неком
одговара, и стално треба да пацијент даје неки новац. Мислим да су надлежни, ипак, неспремни кренули у овај потез,
систем код нас још није зрео за ове промене.

Милка Поповић, Таково:
- Моје мишљење о новим здравственим књижицама је
изузетно позитивно. Сматрам да ће све брже ићи, све информације ће бити доступне на једном месту, подаци о пацијенту
и његова дијагноза. Ако немаш свог одабраног лекара,
такође неће бити проблем да тај други очита твоју историју
болести тако је мислим да је ова промена јако добра за
кориснике датих услуга. За сваког пацијента време је веома
битно, а овај систем време чекања скраћује на минимум. Ја
сам своју нову књижицу већ извадила.

Сања Блажић, дипл. еконимиста Уб:
- Нисам стигла да извадим нову књижицу, али мислим да
ће овај потез само да олакша рад здравственим радницима у
Домовима здравља. Неће више морати да се чекају маркице
и овере истих као до сада, јер ће све бити решавано електронски. Једини проблем може да представља застарела
опрема која се код нас користи, па тако, можда, закаже
систем у неком тренутку, али све се то брзо реши. Не би
требало да буде већих проблема, можда само на почетку док
се сви не навикнемо на новонасталу ситуацију, потребно је
мало времена за то и све ће бити у реду.
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ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ УЧЕНИКА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „УБ“

ОЛИМПИЈСКИ КАРАВАН ПРОШАО КРОЗ УБ

УБСКИ ЂАЦИ
НА „ЕкОлимпијади”

УКАЗАТИ НА ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ
Милица Влајковић и Кристина Весић, чланице Ученичког парламента и Вршњачког тима, одржале су
предавање о породичном насиљу, које је подржано од стране Центра за социјални рад Уб

„ЕкОлимпијско игралиште“, које је, 16.новембра,
било постављено у Спортској хали, је спортскоеколошка радионица у којој је посебна пажња
посвећена очувању природе, као једној од
основних олимпијских вредности.
У организацији Олимпијског комитета Србије, у Спортској
хали на Убу, 16.новембра, одржана је „ЕкОлимпијада“ под
слоганом „Моје школско еко двориште“. Уз богат програм и
многобројне аниматоре, убски ђаци дружили су се бициклисткињом Јованом Црногорац, која је нашу земљу овог лета представљала на Олимпијским играма у Рио де Женаиру.
У делу програма “Олимпијска алеја”, посађено је пет
стабала која представљају пет олимпијских вредности које
млади треба да усвоје у свом свакодневном животу: радост игре,
фер плеј, поштовање, изузетност и јединство духа, тела и ума.
ОШ „Милан Муњас” Уб, партнер ОК Србије компанија „КокаКола” поклонила је лопте за фудбал, кошарку и одбојку.
Циљ „ЕкОлимпијаде“, коју су свечано отворили Јована
Црногорац и помоћник председника општине Уб Верка Лукић, је
да основци кроз спорт и забаву, учествујући у разноврсним
радионицама, развијају олимпијски дух и упознају праве
олимпијске вредности и важност очувања животне средине.
„ЕкОлимпијско игралиште“, које је тог дана било постављено у Спортској хали, је спортско-еколошка радионица у којој је
посебна пажња посвећена очувању природе, као једној од
основних олимпијских вредности. Његова главна тема било је
уређење школског дворишта кроз подизање свести младих о
рециклажи и сепарацији отпада, а тим поводом убска школа је на
поклон добила канте за рециклажу од компаније „Секопак”.
Игра „Еко фудбал“, у којој су се опробали ученици седмог и
осмог разреда, подразумевала је такмичење између мешовитих
мушко-женских тимова, а учесници су, том приликом, научили да
размишљају о фер плеју и коректности тако што правила игре
одређују играчи на лицу места.

Богат програм у Спортској хали

Дружење са бициклисткињом
олимпијком Јованом Црногорац
- Подржавам ову акцију зато што гаји прави дух олимпизма
и мислим да је то врло битно код деце, да стекну појам о спорту
и уопште о свим културним догађајима везаним за спорт.
Порука је, не само за децу већ и за родитеље, да сва деца треба
да се баве неким спортом. Пре свега, мислим да треба сами да
одаберу онај спорт који их интересује и који им се свиђа, а родитељи максимално да их подрже. Следеће што им је чинити је да
буду истрајни у тој одлуци и да упорно теже ка свом циљупоручила је чланица Олимпијског тима Србије у Рију, бициклисткиња Јована Црногорац.
М.М.М.

У дворишту Спортске хале Уб посађено је пет стабала која симболизују пет олимпијских вредности:
радост игре, фер плеј, поштовање, изузетност и јединство духа, тела и ума

НАСТАВЉЕНО ЈЕСЕЊЕ УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

ОБНОВА ДРВОРЕДА
У акцији озелењавања биће посађено 130 садница
стабала зимзеленог и листопадног дрвећа
Након улепшавања градских леја новим цветним садницама,
служба Зеленила у Јавно комуналном предзећу „Ђунис“ наставља
са радовима на јесењем уређењу Уба. У току је акција озелењавања, у којој ће бити посађено 130 садница стабала зимзеленог и
листопадног дрвећа. Како сазнајемо од Зорана Пећинара,
пословође у Зеленилу, попуна и обнова дрвореда предвиђена је на
Градском тргу, у Главној улици, у парку Гај и иза зграде општине,
код Спортске хале и убских школа, на простору СРЦ „Школарац“ и
Шепковца.
„У зависности од потребе, вршимо нову садњу или замену
оштећених и осушених стабала са садницама брезе, липе, платана,
тује, борова и других врста. Уместо борова, који су осушени, на
Шепковцу ћемо посадити багрем и шљиву, како би брдо било
стабилније. Овога пута набавили смо саднице старе четири и пет
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Обнова дрвореда на Градском тргу
година да би што пре порасле и достигле пуну величину крошње,
што се очекује за седам, осам година. Количина од 130 комада
стабала је озбиљна садња и то ће бити лепи дрвореди“, каже
Зоран Пећинар о јесењој акцији озелењавања и обнове убских
Д.Н.
дрвореда.

Чланице Ученичког парламента
средње Техничке школе „Уб“, Милица
Влајковић (III/3) и Кристина Весић (II/1),
препознале су важност указивања на све
учесталији друштвени проблем породичног насиља. Уз помоћ школског педагога
Синише Милака, у четвртак, 17. новембра,
одржале су предавање, које је подржано
од Центра за социјални рад Уб у пуној
сали школе. Присуствовали су ученици
прве, друге, треће и четврте године, као и
њихови професори. После едукативног
предавања, намењеног препознавању,
дефинисању и информисању, присутнима се обратила Снежана Петровић,
директорка Центра за социјални рад „Уб“,
која је у пратњи психолога Александре
Ђурђевић, руководиоца тима за насиље у
убском Центру, похвалила рад двеју
ученица.
Иако често чујемо коментаре да су
мушкарци неправедно оптужени за породично насиље и да се исто догађа и њима,
статистички подаци показују да је на

Балкану свака четврта жена жртва
насиља, да су 70 одсто убистава жена
починили њихови мужеви или вереници,
али да насиље није само физичко, већ и

Детаљ са предавања у Техничкој школи „Уб”

НАГРАЂЕН ЛИТЕРАРНИ РАД МЛАДЕ УБЉАНКЕ

ТИШИНА КОЈА ИЗЈЕДА
Друга награда на литерарном конкурсу за младе, од 15 до 25
година, за рад „Људска права жена са инвалидитетом“ у којем
је описан живот слепе жене
Милица Петровић, ученица треће
године Гимназије „Бранислав Петронијевић“, добитник је друге награде „Лепојка Чаревић – Митановски“, на литерарном конкурсу „Жена са инвалидитетом и
њена права“, који је расписала Организација „Из круга - Београд“. Милици је ова
награда додељена у четвртак, 17. новембра, у Дому културе Палилула, у Београду.
Мотивисана положајем особа са
инвалидитетом у друштву, желећи да
постане волонтер у новоосвештаном
убском Дому за особе ометене у развоју,
истраживала је на Интернету и наишла на
конкурс, који је надахнуо у њој саосећајност и речитост зреле, самосвесне
особе, која оставља дубок утисак на
читаоца, што је и жири препознао и наградио. У тексту који носи наслов „Људска
права жена са инвалидитетом“, сликовито је описала живот слепе старице,
окружене мраком, целог живота.
Конкурс, завршен 13. октобра, расписан је половином септембра, у циљу
спречавања и борбе против вишеструке и
унакрсне дискриминације, с којом се жене
и девојке са инвалидитетом суочавају,
нарочито у образовању, здравственој
заштити, запошљавању, друштву, браку...
Радове је прегледала независна комисија,
састављена од: Гордане Рајков, председнице Центра за самосталан живот особа
са инвалидитетом, представника Заштитника грађана, Повереника за заштиту
равноправности, Сектора за заштиту
особа са инвалидитетом и Канцеларије за
људска и мањинска права.
Прва награда, припала је Слађани
Глигорић из Бечеја, за рад по називом
„103 - настави и ти“, а трећа Јелени Марић
из Ужица, која је писала о инклузији и

сексуално, психичко и економско. Такође,
учестало је и насиље над децом (и то
више од стране очева), као и над старим
лицима. Мушкарци, који су жртве насиља,

чине једну шестину, од укупног броја
пацијената, који су примљени као жртве
насиља у породици.
Предавање које је трајало 30 минута,
замишљено је као трибина, у којој је одржана презентација на којој су активно
учествовали и ученици - својим коментарима, сугестијама, одговорима. Како је
навео педагог школе Синиша Милак, ово
је тема о којој се доста говори, а мало се
чује. Стиче се утисак да средњошколци
нису довољно обавештени о овој проблематици, да понекад не знају да препознају
чин насиља, али када трпе и присуствују
породичном насиљу, најчешће се поверавају својим одељењским старешинама,
који имају обавезу да податке о томе проследе вишим инстанцама.
Д.К.

Милица Петровић
животу без предрасуда. Милица, на коју
су поносни њени другови из III-а одељења, добила је „Notebook“ рачунар и
плакету као награду. Осим стила писања, jезика, терминологије, оцењивала се
и креативност.
Милица Петровић, иначе сестра
атлетичарке Марије Петровић, асистенткиње на Грађевинском факултету,
љубав према писању развила је на
часовима српског језика, али и читањем
књига, нарочито руских роматичара.
Ипак, одлучна је да упише Медицински
факултет, како би помагала људима.
Милица би да се опроба и као волонтер
и помогне деци ометеној у развоју.
Награда коју је добила, није јој
прва. Прошле године, освојила је награду на литерарном конкурсу „Зборника“
из Пожаревца, у ком јој је рад одштампан.
Д.Капларевић

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
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ОГЛАСИ

ОПШТИНА МИОНИЦА
ШКОЛА У РАЈКОВИЋУ ПОЧЕЛА СА РАДОМ

РЕНОВИРАНИ ПРОСТОР
ИЗНАД ОЧЕКИВАЊА
Након завршетка радова на реконструкцији и
адаптацији зграде и опремања новим намештајем и
опремом, школа у Рајковићу је коначно почела са радом.
Прошлог понедељка ученици ОШ ,,Војвода Живојин
Мишић“ у Рајковићу су ушли у реновиран простор, који их је
веома обрадовао, али и изненадио. Кажу да овако лепу
школу нису очекивали.

30.новембар 2016.г.
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ИНФРАСТРУКТУРА

АСФАЛТИРАЊЕ
У ПУНОМ ЈЕКУ
У завршној фази је асфалтирање више од седам
километара општинских путева, које из сопствених извора
финансира Општина Мионица. Асфалтирани су путеви у
Горњем Лајковцу у дужини од 1000 метара, што је први асфалт у овом мионичком селу, у селу Мионици два пута ( Ћосића страна и Перића пут), као и пут у засеоку Јовановићи у
Мратишићу.

Јанковић током
обиласка радова у Горњем Лајковцу

Поред наставника, ученика и директора, овом лепом
тренутку присуствовао је и председник општине Мионица,
Бобан Јанковић. Обратио се ученицима и запосленима, не
скривајући радост што коначно ученици ове школе,
тренутно имају боље услове него ђаци у појединим
градским школама. Након звука школског звона, председик
је свима пожелео срећу и успех у новом школском простору, који сада одаје и ноту озбиљности једне образовне
институције.
„Нашу велику радост и захвалност дугујемо премијеру Александру Вучићу, Влади Републике Србије и
Канцеларији за управљaње јавним улагањима, који су
препознали да и мале сеоске школе имају квалитетне и
успешне ученике, као и наставни кадар, који се труди да им,
на најбољи могући начин, пренесе знања, вештине и
вредности потребне за даље школовање и живот.”- рекао је
председник општине Мионица, Бобан Јанковић.

СРЕДЊА ШКОЛА МИОНИЦА

КУВАР ЗА ПРИМЕР
Драган Радосављевић који предаје куварство у
мионичкој Средњој школи је добио позив да, као један од
најталентованијих српских кувара, буде део тима који ће
представљати Србију у њеном првом наступу на фестивалу
„Шеик Заид”, који ће се одржава од 28. новембра до 4. јануара
у Дубаиу. Наступ павиљона Србије, на коме ће бити 16 наших
реномираних предузећа и организација, које ће бити под
покровитељством председника републике Томислава
Николића.
Колектив Средње
школе Мионица је свом
колеги пожелео срећан
пут свечаним ручком
којем је присуствовао и
председник Општине
Мионица Бобан Јанковић.
„Поносни смо што
имамо такав кадар који
постиже врхунске резултате. У име општине и у
своје лично име желим
му да оствари своје амДраган Радосављавић биције и да своје искуи Бобан Јанковић ство и умеће пренесе на
своје ученике. За напредовање је потребан не само тежак рад, него и стално учење и
инвестирање у себе. Желимо му срећан пут и успешан наступ
на овако престижном фестивалу”, рекао је председник
Јанковић.

У Ракарима су урађена два пута у укупној дужини више од
1100 метара, где се радило о суфинансирању између
мештана и општине. Урађен је пут и у Дучићу, где се такође
ради о удруженим средствима између Општине и становника
дела Дучића где овај пут пролази.
Према речима председника Бобана Јанковића ово је
пракса која треба да се одржи и у наредним годинама како би
све делове општине повезали са административним
центром. Укупна средства издвојена из општинске касе за ову
намену износе нешто више од 20.000.000 динара.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

СМАЊЕНИ ГУБИЦИ ВОДЕ
Општина Мионица извршила је замену делова
разводне мреже на целој територији, на местима где је
постојећа имала велике губитке воде и то је било најчешће у
дужинама од 100 до 200 метара. У овој години извршена је
замена делова разводне мреже у дужини од око 2 000
метара, и то у: вароши и селу Мионица, Попадићу, Робајама,
селу Команице, Осеченици, Радобићу, Ракарима, Брежђу...
У оквиру одобрених средстава, преко Фонда заштите
животне средине, извршена је замена делова азбестних
цевовода у селима: Радобић, Маљевић, Толић, Паштрић,
Робаје и Попадић у укупној дужини од 2450 метара.
Азбестне цеви су замењене новим полиетиленским
цевима, које су квалитетније, дуже трају и подносе веће
притиске воде.

ЛЕП ЗАВРШЕТАК СЕЗОНЕ ЗА ПЕТЛИЋЕ РИБНИЦЕ

ГОСТИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ
Полазници Школе фудбала мионичке Рибнице
рођени 2004. и 2005. године су на најлепши могући начин
завршили успешну сезону, пошто су13. новембра били гости београдске Црвене звезде. Селекција петлића мионичког клуба је овом приликом на помоћном терену са вештачком подлогом Стадиона Рајко Митић одиграла пријатељску утакмицу против својих вршњака у црвено-белим
дресовима, која је завршена убедљивом победом Црвене
звезде резултатом 10:1. У занимљивој ревијалној фудбалској представи своје умеће су показали сви изабраници
тренера црвено-белих и ''војводића'' Славољуба Ђорђевића и Марка Милиновића. Иначе, овим сусретом је настављена сарадња Црвене Звезде и Мионичана, који су и прошле јесени са селекцијом петлића гостовали нашем најтрофејнијем фудбалском колективу.
А.К.
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22.новембра 2016 г.
навршила се тужна година
од смрти нашег супруга,
оца, деде и прадеде

СЕЋАЊЕ

РАДОЈИЦЕ
ПАВЛОВИЋА
(1937 - 2015)

МИЛИНКА МИЛКА
ИВАНОВИЋ
из Брезовице
(10.11.2013 - 10.11.2016)

Дани без тебе су
тешки и болни.
Много нам недостајеш,
и никада те нећемо
заборавити...

Једна је мајка и бака!
Увек ћеш нам недостајати...
Син Славиша, унуци Младен
и Наталија, снаха Вера
и супруг Милорад
14.11.2016. навршило се девет
година од како није са нама
наша драга

Твоји најмилији
25.11.2016.г. навршиле су се три
године од смрти сина, брата,
стрица, девера

7.12.2016.г. навршава се 42 година
од смрти супруга, оца, деде и
свекра

МИЛЕНА КОСТИЋ
(1953 - 2007)

ДРАГАНА ЋУРГУЗА

ОСТОЈЕ ЋУРГУЗА

(1954 - 2013)

(1924 - 1974)

из Уба

Наши много вољени! Време пролази,
а нама остаје бол и туга. Никада Вас нећемо заборавити.
Ваши најмилији...

4.11.2016. г. преминуо је
наш драги

3.12.2016. навршава се година
од смрти нашег драгог

3.12.2016. навршава се година
од смрти нашег деке

СЛАВКО
ЛЕОНТИЈЕВИЋ

ЈОВИШЕ ЋЕНДИЋА

ЈОВИШЕ ЋЕНДИЋА

(1938 - 2016)
Чуваћемо успомену
на Твој драги лик...
Супруга Дивна,
син Мика и ћерка Јелена
са породицама

(1945 - 2015)

(1945 - 2015)

Увек ћеш бити
у нашим срцима и мислима...

С љубављу
и поштовањем...

Супруга Нада и ћерке Анела
и Сенка са породицама

Твоје унуке: Сара и Ана

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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27.новембра 2016. г. навршило се 40 тужних
дана од смрти наше вољене мајке, баке и
свекрве

Навршило се 40 дана од смрти
моје супруге

ДИВНЕ СИМИЋ – ДИКЕ

ДИВНЕ СИМИЋ – ДИКЕ

(1945 – 2016)

(1945 – 2016)

Заувек ћеш живети
у нашим срцима...
Твоји најмилији

(26.11.2015. – 26.11.2016)
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После 50 година нашега живота Ти оде без
поздрава. Љубави моја, живећеш заувек у
мом срцу и мојим мислима. Никада Те нећу
дати забораву.
Твој Милан

2.12.2016.г. навршава се
година од смрти

21.11.2016. г. навршило се
40 дана од смрти

ВЕРАНА
РАДОВАНОВИЋА

МИЛОЈКЕ ВУКОТИЋ

МИЛКА ГРУБОР
Време које пролази,
не умањује бол за Тобом...
Увек ћеш бити
у нашим срцима

(1927 - 2016)

(1961 - 2015)

Вољени никада не умиру!
Захвалне ћерке:
Милена, Марија и Душанка Живећеш заувек у мом срцу...
са породицама

Твоја Снежа

7.12.2016. г. навршава се
четири године како није са
нама наш

НИКОЛА ИЛИЋ
Кошаркаш
(1985 – 2012)
Дани неумитно пролазе,
године се нижу,
Ти нам недостајеш све
више, бол се појачава.
Али, нада да је ово само
привремени растанак,
снажи нас у трпљењу...
Отац Миленко, мајка
Надежда, сестра Јована и
сестричина Елена

Увек ће Те се радо сећати
Син Андрија, снаха Оливера,
унуке Маријана и Радмила
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СЕЋАЊЕ

4. децембра 2016.г. навршава се година од смрти наше драге сестре

ВЕРЕ
МИЈАТОВИЋ
(1957 - 2015)
из Црвене Јабуке
Живот је рекао своје,
речи више нису важне,
ако је смрт јача од живота,
није од љубави
и сећања на тебе...

ВУЈАНА МАТИЋ
(1932 – 2015)
Прошла је година дана...
Много ми недостајеш.

Твоји најмилији: брат Мића,
сестре Дивна, Љиљана
и Драгана

Твоја ћерка

СЕЋАЊЕ

15.11.2016.г. навршило се 40 дана
од смрти нашег драгог

ЦВЕТКО
ТАНАСИЈЕВИЋ –
ЛАКИ
(11.10.1962 – 27.11.2013)
Три године смо без тебе.
Горка судбина прерано те
одвоји од нас. Нема суза које
те могу оплакати, нити
времена у коме те можемо
прежалити…

СЛОБОДАНА БОБАНА
ПАВЛОВИЋА

Твоји најмилији: мајка
Милица, синови Милорад и
Милан, супруга Марина,
унуци Никола и Лазар,
унука Милица,
снахе Ивана и Биљана

Прошло је 40 дана од како си нас
напустио. Време пролази, али
туга остаје заувек...
Твоја супруга Маргита, ћерка
Данијела и син Дарко
2.децембра 2016.г. навршава се 40 тужних
дана од смрти наше драге и вољене

20.11.2016. г. навршило се две
године од трагичне смрти нашег

ГРОЗДАНЕ ЧОБИЋ

БОРИВОЈА ТОМИЋА
БОРЕ

(1937 - 2016)
из Калиновца
Тужни су нам дани, а још дуже
ноћи када помислимо да нам више
нећеш доћи. Хвала ти за све што
си нам урадила и оставила
Твој син Раде, ћерка Вера, снајка
Оливера, унуци Жељко, Влада и
Милан, унуке Биља, Маја и Рада,
праунуке Сара, Жељана
и Жељка и зет Драган

(1989 – 2014)
Много нам недостајеш.
Време не може да избрише тугу
коју осећамо и бол за тобом,
који ће остати вечно...
Отац Станислав, мајка Бранка,
баба Вукосава, сестра Бојана,
зет Божа и сестричина Софија

27. новембра 2016.г навршиле су се
две године од како није са нама

СЛОБОДАН
ЂУРИЋ
(20.10.1944 - 27.11.2014)
Својом племенитошћу и
добротом заслужио си да вечно
чувамо успомену на твој
драги лик
Супруга Мира, син Дуле и
ћерка Милена са породицама
и брат Јанко са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

С Е Ћ А Њ Е

30.новембар 2016.г.

23

С Е Ћ А Њ Е

ДЕЈАН ЛАЗИЋ –
ШИФРА
(1976 – 2011)

МАШИНКА
МИЛОВАНОВИЋ
(1926 - 1978)
Време и догађаји су удаљили и
мало замаглили лик, али никада
неће избрисати сећање на м а ј к у
Син Мишко са породицом

После пет година од твог
oдласка од нас, oпет долази
седми децембар, “црна среда”,
која је мајчину душу зацрнила
до краја живота. Не постоји
никакво време које може
залечити ову бол и тугу са
којом ћу и умрети. За утеху,
оставио си ми твоју Нину, твог
Анђела, коју бака љуби, мази и
пази уместо тебе…
У срцу те носе
твоји најмилији…

За купљену опрему у нашој радњи добићете
БЕСПЛАТНО поворку до гробног места и израду умрлица.
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА СЕ ВРАТИЛЕ НА ЧЕЛО ТАБЕЛЕ ПРВЕ-Б ЛИГЕ

ДЕРБИ СА ВАЉЕВОМ
- КЉУЧ СЕЗОНЕ
- У суботу од 18 часова убске одбојкашице бране лидерску
позицију против појачаних комшиница. - Спартак нанео први
пораз Убљанкама, без последица на форму екипе.
- Железничар искористио умор за лаку победу у Купу.
Сјајне вести за навијаче убских
одбојкашица- екипа Марине Петровић је лако пребродила гостовање у
Врбасу, што је, уз пораз досадашњег
лидера Спартака, довело до нове
рокаде на водећој позицији. Одбрана
првог места заказана је за суботу у 18
часова - дуел са силно појачаним
Ваљевкама донеће "атомску" одбојку и вероватно решити питање јесењег првака.
Исход првог дербија сезоне у
Љигу је умногоме предодређен у
недељи пред саму утакмицу. Сјајни
коректор Ана Марија Митровић се
повредила играјући за факултет, а
вирус је у постељу оборио Марину
Петровић, Миу Вуловић и Ану Поповић! Ипак, неколико сумњивих судијских одлука и велики пад у завршници, утицало је да победа припадне ипак спремнијој, а не квалитетнијој екипи.
Енергетски испражњене, убске
одбојкашице су пружиле пристојан
отпор суперлигашу из Лајковца, а у

Поклон за допринос развоју одбојке:
Дарко Глишић и Јелена Брђовић

Врбас- Уб 0:3
(14:25, 14:25, 18:25)
Спортска хала "Драго Јововић" у Врбасу.
Гледалаца: 100. Судије: Рољ (Инђија),
Оченаш (Бачка Паланка)
УБ: Илић, Лазић, Дробњак, Петровић,
Киселчић, Марковић, Јелић, Каришик,
Поповић, Вуловић, Јаблан, Глишић
Прва Б-лига, 6. коло

Уб- Борац (Чачак) 3:0
(25:15, 25:18, 25:19)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Гајић (Шабац), Пајенк (Београд)
УБ: А.Лазић, Н.Лазић, Дробњак, Петровић,
Киселчић, Милијановић, Јелић, Каришик,
Поповић, Вуловић, Јаблан, Глишић

ЖОК Уб - Железничар (Лајковац)
мечу против Борца из Чачка, публика
је коначно могла да види квалитетну
одбојку на обе стране, уз мало више
неизвесности него у претходним
дуелима:
- Пуно нас је пореметио изостанак
Ана Марије Митровић, али не сумњам
да ће Јелена Јелић и Маја Глишић
успешно одменити коректора који нам
је доносио пуно поена. Пораз у Љигу
није катастрофа, имали смо пуно пехова и не сумњам да ћемо се Спартаку
реванширати пуном мером на нашем
паркету. Сада нам је у глави само
Ваљево, позивам навијаче да нам
пруже подршку као никада до сада и
да у "паклу" убске хале "самељемо"
великог ривала - подиже борбени дух
пред суботњи дерби одлични техничар Ана Поповић. А у борби за прво
место - не оставља ни најмању
дилему.
Б.Матић

РК УБ БИО ДОМАЋИН ИНТЕР ЛМК СРБИЈЕ И БИХ

ПРВИ ПОРАЗ УБЉАНА
Прошлогогодишњи пилот-пројекат Интер лиге млађих категорија са
клубовима из Србије и БиХ показао
се као пун погодак. Одлична идеја се
реализује и ове јесени, а РК Уб је био
претходне недеље беспрекоран
домаћин дечацима и девојчицама из
Брчког, Бјељине, Обреновца и
Барича.
Дечаци Дејана Лукића (селекција 2002.) су после три победе у
Бањи Ковиљачи, савладали вршњаке из Бијељине са 21:18, уз 10
голова бонус играча Бојана Митровића. Управо је треће искључење
младог првотимца кумовало поразу
од Локомотиве из Брчког-15:18, гости
су то искористили да у последњих 9
минута преокрену резултат и нанесу
први пораз екипи коју, осим Митровића, предводе Миловановић, Вилотијевић,Мандић, Максимовић...
Последњи такмичарски дан је
предвиђен за прву недљу децембра у
Ваљеву, Убљани ће играти против
селекције Металца.

Прва Б-лига, 7. коло

Поред званичног дела у коме су
још наступиле екипе дечака из Бјељине, Брчког и Барича рођених 2000.
године, у ревијалном делу свој таленат демонстрирале су девојчице из
обреновачког Радничког и Локомотиве (Брчко), као и селекције минирукомета (2006. и млађи) свих екипа
које су се такмичиле у убској хали... Б.М.

Са отварања турнира на Убу

1/8 финала Купа Србије (ж)

Уб- Железничар (Лајковац) 0:3
(15:25, 14:25, 22:25)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 300.
Судије: Светлана Зотовић, Милица
Давидовић (Београд). Трајање меча: 70
минута
УБ: Марковић, Дробњак, Петровић, Јелић,
Каришик, Поповић, Вуловић, Јаблан,
Глишић, Лазић (либеро 1). Нису играле:
Киселчић, Илић (либеро 2)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Бергендорф, Вељковић,
Радуловић, Лазаревић, Симоновић,
Н.Митровић, Андрић, Димић (либеро),
Мартиновић. Нису играле: Компировић,
Ј.Митровић, Ракић
Прилично истрошене маратонским
дербијем у Љигу и без повређеног
коректора Ана-Марије Митровић, Убљанке
су успеле само да презноје спремнију и
квалитетнију екипу Железничара. Светлана
Илић је имала успешен деби на клупи
суперлигаша, а пре почетка сусрета,
супруга преминулог Дејана Брђовића је
уручила поклон Дарку Глишићу, првом
човеку убске одбојке, за вишегодишњи
допринос развоју овога спорта.

КОШАРКА
КОШАРКАШИ УБА КРЕНУЛИ СА "МРТВЕ ТАЧКЕ”

ПРВИ ТРИЈУМФ,
ЗА МАЛО И ДРУГИ
Узбудљиве три седмице су иза
кошаркаша Уба, свашта се дешавало, а
коначно су се Убљани радовали и првој
победи. Обављена је и смена на клупи,
Душка Ружичића је заменио његов
суграђанин Саша Рајић, а екипа је
остала и без друге иконе убске кошаркеИван Поповић је појачао редове обреновачког Радничког и у свом првом наступу радовао се победи, после очајног
старта Боричићеве екипе и шест везаних пораза.
Последњи наступ Иван Поповић је
имао у Краљеву где су гости испустили
двоцифрену предност средином треће
четвртине. Управо је Поповић фаулиран
у покушају за три поена при вођству
Полета 80:77, убацио је прва два, а
промашај из трећег покушаја покупио је
Алекса Бојичић и поентирао за вођство
и, испоставило се, прву победу Убљана.
Пре меча, управа клуба се захвалила
Душку Ружичићу, а потом су заједничким снагама одрадили добар посао на
клупи у Краљеву.
Меч против ‘’Прве петолетке’’ донео
је одличан старт домаћих и лепих седам
поена предности на првом малом
одмору. Бојичић је био кошгетерски
расположен, а успео је нови тренер да
разигра доста играча, па су добар
допринос дали и центри Марковић и
Обрадовић, бек Давидовић, Пећинар,
млади Миливојевић...
У наставку је деловало да је победа
далеко, гости су стигли до вођства од
60:50, али је уследила серија домаћих од
14:0 и преокрет до краја треће четвртине. Лазар Поповић и Пећинар су
морали на клупу због пет фаулова, а на
крилима Сташевића ‘’Прва петолетка’’
стиже до вођства 76:68. Давидовић са
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Прва регионална лига "Запад", 9. коло

Прибој- Уб 101:69
(18:19, 35:9, 24:20, 24:21)
Спортска хала у Прибоју. Гледалаца:
100. Судије: Јоловић, Илић (Краљево).
УБ: Петровић 21, Давидовић, Л.Поповић 19, Пећинар 4, Бојичић 15, Пантелић 2, Милутиновић 2, Миливојевић,
Обрадовић 4, Марковић 2
Прва регионална лига "Запад", 8. коло

Уб- Прва петолетка 81:83
(29:22, 11:18, 24:23, 17:20)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Борис и Ђорђе Дуловић
(Чачак).
УБ: Пантелић, Давидовић 11, Обрадовић 6, Пећинар 7, Бојичић 29, Петровић
11, Миливојевић 4, Милутиновић,
Поповић 5, Марковић 8
Прва регионална лига "Запад", 7. коло

Најава бољих дана
шест везаних поена враћа Уб у игру, а у
пенал завршници имали су домаћи и
шут за победу, "тројка" Марка Петровића
са десет метара је "исцурела" из обруча:
- Нисам разочаран, мислим да ова
екипа има потенцијал да игра добру
кошарку, а како се будемо упознавали и
уигравали- очекујем и боље резултате.
Момци су се добро борили, друга везана
победа би пуно значила за самопоуздање, али сам уверен да ћемо испунити
основни циљ- опстанак у лиги- рекао је
нови тренер после дебија на клупи Уба.
У Прибоју неизвесне завршнице
није било- иако су Убљани имали
двоцифрену предност на старту од 17:7,
очајна друга четвртина је утицала да меч
буде решен већ на паузи. Наредни
сусрет и прилика за другу победу је у
недељу од 19 часова, у убској хали
гостоваће Црнокоса из Косјерића. Б.М.

Полет (Ратина)- Уб 80:81
(17:18, 25:24, 17:21, 21:18)
Спортска хала у Краљеву. Гледалаца:
50. Судије: Милошевић, Биговић
(Крагујевац).
УБ: Пантелић, Давидовић 3, Пећинар
2, И.Поповић 20, Петровић 23, Бојичић
11, Л.Поповић 13, Миливојевић, Милутиновић, Марковић 9, Миловановић

МЛАДОСТ 014 ОСТВАРИЛА ЈЕДАН ТРИЈУМФ У ПРЕТХОДНА ТРИ МЕЧА

ЈАНКОВИЋ „ИШЧУПАО” ПОБЕДУ
Према очекивањима, Раднички из
Ваљева је био прејак за "младосташе" и
нанео им први пораз у сезони. Почетно
вођство од 9:6 је дало наду да бисмо
могли да видимо неизвесну борбу, али је
нестварном серијом од 22:0 тим тренера
Срећковића већ тад решио меч.
Због заузетости хале, меч против
Рађевца је игран у сали основне школе, а
биће упамћен по томе да је стартер у
домаћој екипи био Урош Васиљевић,
дечак од 13 година! После солидног
првог дела, Урошевићеви момци су
испустили предност и у последња три
минута ушли са значајним минусом63:70. Ипак, до тада неприметни Милан

Владимир Урошевић,
тренер КК Младост 014 (Уб)

Јанковић везује шест поена, а "тројкама" се прикључују Драксимовић и капитен Ђорђе Васиљевић. Гости изједначују далекометним хицем о таблу, али је
Јанковић сачувао присебност и са
полудистанце донео победу Убљанима:
- Узбудљив меч у увек сјајној
атмосфери сале у којој су остварени
бројни успеси, овога пута смо и поред
огромног броја грешака, "ишчупали"
победу у финишу. Иако им није ишло,
Ђорђе Васиљевић и Драксимовић су
преузели одговорност у кључним тренуцима, а придружио им се велики борац
Јанковић- коментарисао је трећу победу
Младости тренер Владимир Урошевић.
Ваљевски Студент са центром
Гњатом, играчем суперлигашког искуства, био је прејак за ослабљене госте,
али ће меч бити упамћен по одличном
учинку пионира Уроша Васиљевића и
Ивана Милошевића. Два супер-талентована дечака предводили су и пионирску
селекцију у трећој лигашкој победи
против Металаца- 94:78, док су млађи
пионири славили против Студента са
80:51, уз 29 поена Ђорђа Симића и 14
Васића. Наредни меч сениори Младости
играју у суботу у убској хали, са почетком у 20.30 часова против Владимираца.
Б.Матић

Друга регионална лига "Запад", 5. коло

Студент (В)- Младост 014
82:68 (27:13, 25:17, 14:16, 16:22)
Хала Студента у Ваљеву. Гледалаца:
100. Судије: Дуловић, Грчић (Чачак)
МЛАДОСТ 014: У.Васиљевић 9, Гавриловић, Томић, Ђ.Васиљевић 15, Ивковић 5, Драксимовић, Милошевић 9, Анђелковић 7, Благојевић 12, Јевтић 11
Друга регионалана лига "Запад",4. коло

Младост 014- Рађевац (К)
77:75 (24:18, 23:21,12:17,18:19)
Сала ОШ "Милан Муњас". Гледалаца:
100. Судије: Ристић, Грчић (Чачак).
МЛАДОСТ 014: У.Васиљевић, Гавриловић 8, Томић 2, Ђ.Васиљевић 16,
Јанковић 8, Ивковић, Драксимовић 9,
Кекић 5, Анђелковић, Благојевић 12,
Јевтић 12, Новаковић 5

DRUGA REGIONALNA LIGA *ZAPAD*
Grupa *B*
1. Radni~ki (V)
2. M015 ([abac)
3. Student 014 (V)
4. Mladost 014 (Ub)
5. Loznica -1
6. @elezni~ar (L)
7. Vladimirci
8. Ra|evac (K) -1

5
3
3
3
3
2
0
0

0
2
2
2
1
3
5
4

10
8
8
8
7
7
5
4
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13. коло

12.коло (12/13.11.2016):
Младост (В) - Врело Спорт
Рубрибреза - Колубара (Ј)
Каленић - Дим.Туцовић
Полет (ДЛ) - Стубленица
Гуњевац - Рудар (Р)
Црвена Јабука - Пролетер
ОФК Паљуви - Полет (Т)

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

13.коло (19/20.11.2016):
Полет (Т) - Младост (В)
Пролетер - ОФК Паљуви
Рудар (Р) - Црвена Јабука
ОФК Стубленица - Гуњевац
Дим.Туцовић - Полет (ДЛ)
Колубара (Ј) - Каленић
Врело Спорт - Рубрибреза

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

ОФК Паљуви- Полет (Таково)
2:2 (1:0)

Стадион у Стубленици. Гледалаца: 50.
Судија: Марко Ивковић (Лајковац).
Стрелци: Станковић у 35. за
Стубленицу, а Ристић у 52., 70. и 89. из
пенала за Гуњевац. Жути картон:
Д.Симић (Г).
СТУБЛЕНИЦА: Н.Јовановић 6, В.Марковић 6, С.Марковић 6, Станковић 7,
Д.Јовановић 6, Нем.Миличић 6,5,
Ник.Миличић 6,5, Којић 6, Поповић 6
(Маринковић -), Милутиновић 6, Лекић
6
ГУЊЕВАЦ: Стаменић 7, Јоксимовић 7
(С.Симић 7), Д.Симић 7,5, Ивковић 7,
Вујковић 7, Спасојевић 7, Кузмановић
7, Ристић 8, Миливојевић 7, Милошевић 7,5, Марковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срђан Ристић (Гуњевац)
Бољом игром у наставку на
крилима надахнутог Ристића, Гуњевчани су заслужено стигли до победе. У
првом делу је Станковић прецизним
ударцем из даљине матирао Стаменића, а бивши капитен Јединства је на
старту другог полувремена изједначио прецизним ударцем из гужве.
Најлепши гол на мечу био је
други Ристићев, са рогља шеснаестерца у ближи угао, а Душко Симић
је у финишу изнудио пенал који је
Ристић искористио за хет-трик.

Терен СЦ "Матић" са вештачком
подлогом. Судија: Дарко Тодоровић
(Доњи Лајковац). Стрелци: Божић у 25.
и Миловановић у 88. за Паљуве, а
Живановић у 45. и Пантић у 70. минуту
за Полет. Жути картони: Илић,
Павловић, Станојловић (Пљ), Крстић,
Бранковић, Павловић (По). Црвени
картон: Јолачић (Паљуви) у 82. минуту.
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Мијатовић 6,5,
Јовић 6,5, Живковић 6, Ђурић 7, Илић 6,
Павловић 7 (Станојловић -), Јолачић 7,
Божић 6,5 (Филиповић -), Миловановић
7,5, Веселиновић 6,5
ПОЛЕТ: Миливојевић 6,5, Радовановић
7, Гојаковић 6,5, Крстић 6,5, Бранковић 6
(Гавриловић 7,5), Стефановић 7,
Јанковић 7, Илић 6,5, Павловић 7,5,
Живановић 7, Пантић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Павловић (Полет)
Добар меч на неуобичајеној подлози
за овај ранг, а први до предности стижу,
условно речено, домаћи- Павловић је
послао добру лопту, Миловановић није
искористио "зицер", али је Божић био
на месту и из близине лако погодио.
Пред саму паузу, Марко Илић се
поигравао пред својим голом, а све то
казнио Марко Живановић.
Пантић је успео да искористи још
једну несигурност одбране Паљува,
али је Миловановић из слободног
ударца донео бод домаћину који је у
том тренутку био бројчано слабији.
Полет је постао много опаснији уласком
Гавриловића, а Ћургуз је одличним
интервенцијама спречио Мирка Илића
и Пантића да однесу бодове у Таково.

13. коло

Врело Спорт- Рубрибреза
3:2 (2:1)
12. коло

Гуњевац- Рудар 1945
(Радљево) 4:1 (2:0)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 50. Судија:
Марко Ивковић (Лајковац). Стрелци:
Д.Симић у 17. и 78., Кузмановић у 30. и
С.Симић у 55. за Гуњевац, а Вујковић (аг.) у
74. минуту за Рудар 1945. Жути картони:
Д.Симић (Г), Пантелић, Шишовић (Р).
ГУЊЕВАЦ: Стаменић 7, Ивковић 7,5,
Д.Симић 8, Вујковић 7, Спасојевић 7,
Кузмановић 8,5, Ристић 7,5, Милошевић
7,5, Јоксимовић 7, Боројевић 7 (Продановић 7), С.Симић 7,5
РУДАР 1945: Д.Јовановић 6, Д.Давидовић
6 (Ж.Давидовић -), Радић 6 (Лазарић -),
Шишовић 6,5, Ракић 6,5, Ђорђевић 6
(Петровић -), Пантелић 6, Симић 6,5,
Радовић 6,5, Јанковић 6,5, Павловић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Кузмановић (Гуњевац)
Одлична партија домаћих који су
почели меч са 10 играча, али им то није
сметало да дођу до предности од 2:0.
Додуше, Милош Радовић је пропустио
велику прилику за госте на самом почетку,
а промашај је казнио Душко Симић након
употребљиве лопте Ивковића. Други гол
домаћих је најлепши детаљ меча, Милан
Кузмановић је са 20 метара мајсторски
матирао Јовановића.
У наставку су два Симића разменили
асистенције за поготке, а још један
Гуњевчанин се нашао у рубрици стрелаца- Вујковић је неспретном реакцијом
матирао сопственог голмана, без већих
последица за екипу Игора Стаменковића.

12. коло

Стубленица- Гуњевац
1:3 (1:0)

Стадион СЦ "Матић". Гледалаца: 100.
Судија: Иван Ковачевић (Уб).
Стрелци: Ристовски у 8. и 82. (оба из
пенала) и Новаковић у 31. за Врело
Спорт, а Ивановић у 44. и Јоковић у
60. минуту за Рубрибрезу. Жути
картони: Леонтијевић, Маринковић,
Ристовски (В), Томић, Хартман,
Живковић, Тодоровић, Јоковић (Р).
ВРЕЛО СПОРТ: Ђурђевић 7, Симић 7,
Арамбашић 6,5, Ристовски 7, Обрадовић 6,5, Ђорђевић 6,5, Леонтијевић 7, Маринковић 7,5, Илић 6,5
(Шаиновић -), Новаковић 7,5, Симеуновић 6,5
РУБРИБРЕЗА: Радованчевић 6,5,
Радивојевић 7, Тодоровић 6,5, Томић
6,5 (Јоковић 7), Бокић 7, Хартман 6,5,
Златковић - (Савичић 7) Пецић 7
(Спасојевић -), Ивановић 7,5, Живковић 6,5, Шепељ 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Новаковић (Врело Спорт)
Узбудљив дерби на затварању
јесени и продужетак победоносног
низа јесењег првака! Меч је почео
великом шансом Ивановића за госте
и поништеним голом Илића на другој
страни, а неопрезност "живог зида"
коштала је Рубрибрезу примљеног
гола. Када је Новаковић мајсторски
погодио на пас Леонтијевића, деловало је да ће Врељани лако до
победе, али је опасни Ивановић
вратио неизвесност пред паузу.
Јоковић је главом казнио
успаваност домаће одбране, а ко зна
шта би било да Ђурђевић није
зауставио Ивановића у идеалној
позицији. На крају неопрезност
Јоковића и чист пенал за домаће,
Александар Ристовски је смирен за
13. јесењу радост непобедивих...

Одлична полусезона
Драгана Новаковића
(Врело Спорт)

Жестоки дуели
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15. коло

15. коло

14.коло (12/13.11.2016):
Јуниор НН - Тулари
Качер - Младост (Д)
Тешњар - Брезовица
Трлић - Бањани
Совљак - Пепељевац
Тврдојевац - Искра
ЗСК - ОФК Јабучје
Јошева - Радник

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

15.коло (19/20.11.2016):
Радник - Јуниор НН
ОФК Јабучје - Јошева
Искра - ЗСК
Пепељевац - Тврдојевац
Бањани - Совљак
Брезовица - Трлић
Младост - Тешњар
Тулари - Качер

1:0
7:0
6:1
5:1
1:2
1:2
1:0
0:0
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Брезовица- Трлић
1:2 (0:0)

Радник- Јуниор Ново Насеље
(Ваљево) 1:0 (0:0)

Стадион у Брезовици. Гледалаца: 80.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево).
Стрелци: Дејан Младеновић у 66. за
Брезовицу, а Савић у 57. и Поповић у
64. минуту за Трлић. Жути картони:
Руменић, Цветиновић (Б), Ђурић,
Иконић, Бојић, Савић (Т).
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 6, Вуканић
6, Б.Младеновић 6, Ашковић 6,
Д.Младеновић 7, Симић 6,5, Мирчета
6,5, Руменић 6 (Гајичић -), Анђелић 6,
Величковић 6, Петковић 6 (Павловић 6)
ТРЛИЋ: Ракић 6,5, Грујић 7, Танасијевић 7, Ђурић 7, Иконић 7, Кандић 7,
Савић 7,5, Поповић 7,5, Весић7, Бојић
7, Цвијић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Поповић (Т)
У режији два најстандарднија играчаДејана Поповића и Жељка Савића,
"месари" су направили изненађење у
Брезовици. Код првог гола, Поповић је
побегао по десној страни и лепо
асистирао Савићу који је ефектним
лобом матирао Цветиновића. Потом је
Поповић прецизним ударцем са 18
метара дуплирао предност, да би
несигурну интервенцију Ракића казнио
главом Дејан Младеновић. До краја по
једна промашена шанса на обе стране,
са много бољим расположењем на
паузу отишао је тим из Трлића...

Стадион на Школарцу. Гледалаца: 100.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелац: Граховац у 70. минуту. Жути
картони: Ранковић, Јоцић, М.Ђурђевић,
Ђукић, Граховац, Луковић, Софронић
(Р), Д.Ђурђевић (Ј).
РАДНИК: Михајловић 7, Живковић 7,
Јовић 7, Граховац 7,5, Јоцић 7, Ранковић
7, Софронић 7,5, Стевић 6,5 (Новаковић
7), Ђукић 6,5, Ф.Луковић 7, Ђурђевић 7
(Давидовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Софронић (Радник)
Одлучујући детаљ десио се након
слободног ударца Петра Граховца,
лопта је незгодно одскочила и преварила Ерића за велику радост публике на
Школарцу. Радник је био бољи ривал,
одличне прилике имали су Филип
Луковић, Стевић и Ђукић, а домаћи тим
је оштећен за класичан једанестерац над
Ђурђевићем. Гости су имали једну
пречку и обилату помоћ судије Милића
који је својим одлукама иритирао и
публику и играче, у надокнади је своју
лошу арбитражу зачинио са 4 јавне
опомене за домаће... интервенцијама
сачувао мрежу.

14. коло

Тврдојевац- Искра (Доња Буковица) 1:0 (0:0)

14. коло

Трлић- Бањани
2:2 (2:1)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 50.
Судија: Мирољуб Зебић (Дивци).
Стрелци: Ђурић у 12. и Весић у 44. за
Трлић, а Гајић у 45. и Илић у 59. минуту
за Бањане. Жути картони: Илић,
Лештарић, Петковић, Гајић (Б).
ТРЛИЋ: Милосављевић 6, Грујић 7,5,
Танасијевић 6,5, Ђурић 7, Иконић 7,
Новаковић - (Бојић 6,5), Савић 7,
Поповић 7, Весић 6,5, Живановић 6,5,
Цвијић 7
БАЊАНИ: Даниловић 6,5, Ненадовић 6
(Петковић 6,5), Марковић 7, Ђорђевић 6,
Симић 7, Лештарић 6,5, Милојевић 6,
Бабић 6, Илић 6,5 Леонтијевић 6, Гајић
6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Грујић (Бањани)
Домаћи су стигли до ране предности
након добро изведеног прекида
Цвијића, а Ђурић је највише скочио и
погодио главом даљи угао. Други гол је
био сплет срећних околности, одбрана
Бањана је пробала да испуца лопту која
се од Весића одбила у мрежу Даниловића.
Ипак, први голгетер Бањанаца Гајић
је из "слободњака" брзо вратио госте у
игру, да би Огњен Илић одмереним лобударцем поставио коначан резултат.
Домаћи су могли до целог плена, али су
пречка Живановића и промашен
"зицер" Весића преломили да бод
отпутује у Бањане.

www.glastamnave.com

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 50. Судија: Иван Мијаиловић (Љиг). Стрелац:
Љубомировић у 69. минуту. Жути картони: Јелић, Филиповић (Т).
ТВРДОЈЕВАЦ: Ранковић 8, Милетић 6,5 (Филиповић 7), Радојичић 7,5, Јелић 7,
Милић 7, Ракић 7 (Митровић -), Мирковић 7, Богданов 7 (Љубомировић 7,5),
Ковачевић 7,5, Илић 7, Марковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Ранковић (Тврдојевац)
Домаћи су дошли до вредних бодова у борби за опстанак, а одлука је пала
средином другог дела- Мирковић је послао уоптребљиву лопту за Ракића по
десном боку који је у пуном шпринту послао приземни центаршут, а "резервиста"
Љубомировић рутински матирао Пешића са 10 метара.
Најзаслужнији за победу домаћих је, без дилеме, одлични голман
Ранковић. Код резултата 0:0 скинуо је "зицер" Ђукановићу, а у наставку у неколико
наврата одличним интервенцијама сачувао мрежу.
15. коло

Бањани- Совљак
1:2 (1:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 50.
Судија: Милош Бошковић (Уб). Стрелци:
илић у 26. за Бањане, а Прља у 48. и
Сиљаноски у 56. минуту за Совљак. Није
било картона.
БАЊАНИ: Даниловић 7,5, Марковић 7,
Миловановић 6,5, Ђорђевић 6,5, Димитријевић 6,5, Лештарић 6,5, Костадиновић 6,5, Петковић 6,5, Илић 7,5,
Леонтијевић 7, Ненадовић 6,5
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 6,5,
Јанковић 7 (Стефановић -), Јовановић 7,
Мaслаковић 7, Важић 7, Миленковић 6,5,
Прља 7,5, Стојковић 7, Сиљаноски 7, ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ђорђе Прља
Маринковић 6,5 (Марјановић 7), Мехи- (Совљак)
Бањанци су претили да поремете
нагић 6,5
јесење славље Совљачана, Огњен
Илић је снажним ударцем ухватио на
"спавању" Јанузија средином првог
дела. Неколико одличних прилка
пропустио је Мехинагић, а одличан је
на голу домаћих био ветеран
Даниловић.
У наставку је ипак квалитет
Совљачана дошао до изражаја, најпре
је Прља искористио пас Маслаковића,
а потом и асистирао Сиљаноском за 10.
победу јесењег првакa.
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ЈЕДИНСТВО ОКОНЧАЛО ЈЕСЕН НА -6 ЗА ЛИДЕРОМ

ОДЛИЧАН УТИСАК
У ФИНИШУ
- Никола Ристовски и Владимир Симић сломили отпор
Клупчана у наставку. - Бриљантни Зоран Радојичић у
Владимирцима за најубедљивију победу у сезони.
- Велика подршка убске публике у јесењем делу.
Јединство ће презимети на
другој позицији дринског каравана, са шест бодова заостатка за
лидером из Прова. И много и мало,
тек дешавања у последњих 90
минута јесени вратила су оптимизам да је на пролеће могућ
експресан повратак у српсколигашко друштво.
Раднички је под Шепковац
стигао са серијом од 11 мечева без
пораза, нимало случајно. Ипак,
црвено-бели су заслужили вођство још у првом делу- Милановић,
Зоран Радојичић и Дејан Јовановић су били близу листе стрелаца, али их је одличним одбранама заустављао Арнаутовић.
Наставио је голман гостију свој
шоу у наставку, а утакмица је

Зона "Дрина”, 15.коло:

Јединство (Уб) - Раднички Стобекс
(Клупци) 2:0 (0:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 500. Судија:
Ненад Јевтић (Богатић). Стрелци: Н.Ристовски
у 70. и Симић у 81. минуту. Жути картони:
Марјановић, Симић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Љубичић 7,5 (од
82. Л.Ристовски -), Андрић 7,5, Марјановић 7,5,
Гавриловић 7,5, Ћесаровић 7, З.Радојичић 7,5
(од 88. Павловић -), Н.Ристовски 8, Милановић
7,5, Д.Јовановић 7,5, Радовановић 7 (од 67.
Симић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Ристовски (Јединство)
Зона "Дрина", 14. коло

Јединство 1945- Јединство (Уб)
0:6 (0:2)

Зоран Радојичић:
Одличне партије ове јесени

Стадион у Владимирцима. Гледалаца: 100.
Судија: Вук Чотрић (Лозница). Стрелци:
Милановић у 16. и 67., З.Радојичић у 35., 54. и
84. и Радовановић у 78. минуту. Жути картони:
Томић, Сарић, Стефановић, Ранковић (ЈВ),
Н.Радојичић, Радовановић (ЈУ).
ЈЕДИНСТВО (УБ): И.Јовановић 7, Љубичић 7
(од 63. Радовановић 7,5), Андрић 7,5,
Марјановић 7,5, Гавриловић 7,5, З.Радојичић
10, Л.Ристовски 7,5 (од 72. Милошевић 7),
Милановић 8,5, Д.Јовановић 7 (од 68. Којић 7),
Н.Радојичић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Радојичић (Јединство (Уб))

Шут Владе Симића за 2:0
неодољиво подсећала на дерби са
Провом када су промашаји из
рубрике "веровали или не" коштали
Убљане егала на половини трке са
јесењим прваком. Ипак, теледириговани пројектил из "левице" Николе Ристовског довео је до делиријума поново бројну и навијачки
расположену публику, а коначно се
срећа мало осмехнула и црвенобелима када је Стојановић погодио
стативу. Влада Симић је убрзо
подсетио каквим репертоаром располаже, соло акцијом и одмереним
ударцем омогућио је домаћину
мирну завршницу:
- Биће времена за анализе и
евентуална појачања, радићемо до
1. децембра и онда отићи на
заслужен одмор. Презадовољан
сам игром своје екипе, публика је
препознала наш труд и носила нас у
тренуцима када смо промашивали
"зицере". Обрадовао нас је кикс
лидера, праве битке чекају нас тек
на пролеће, заостатак од 6 бодова је
и те како надокнадив- каже млади
тренер Јединства Жарко Анђић.
Дуел имењака у Владимирцима донео је неравноправну
борбу у којој се феноменалним
учинком истакао Зоран Радојичић.
Брзоноги нападач је након добре
партије у дербију са Провом,
показао да му блатањави терени не
представљају препреку и са три
гола и две асистенције заслужио
максималну оцену. Слабашне домаћине начео је Игор Милановић

Никола Ристовски
након соло акције, а Мирко Андрић
је високим скоком омогућио Радојичићу лагану егзекуцију са два метра.
Домаћи су показали неке знаке
живота почетком другог дела, али
их је најбољи актер меча утишао
најлепшим поготком на сусрету.
Милановић је још једном демонстрирао изузетан одраз код четвртог гола, потом је и Радовановић
искористио центаршут незаустављивог Зорана Радојичића који је и
закључио голеаду на пас омладинца Којића.
За крај и реч-две и о публици- у
великом броју људи из убског краја
вратили су се на под Шепковац и
слали пуно позитивне енергије са
трибина једног од најлепших стадиона у Србији. Великом борбеношћу
и добрим играма, играчи су им
упутили лепу позивницу за пролеће,
а ова јесен ће остати упамћена по
одличној посети и правој фудбалској атмосфери на стадиону Јединства...
Б.Матић

Пријатељски меч

Јединство (Уб)- Раднички
(Обреновац) 2:1 (0:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 50. Судија:
Немања Јовановић-Џајић (Уб). Стрелци:
Радовановић у 48. и 87. за Јединство, а Петровић у 81. минуту за Раднички.
ЈЕДИНСТВО: Петровић, Павловић, Н.Радојичић, Марјановић, Матић, Гавриловић, Д.Јовановић, Симић, Новаковић, Милановић, З.Радојичић. Играли су још: И.Јовановић, Веселиновић, Којич, Радовановић, Андрић, Поповић.
Пријатељско одмеравање комшија за крај
јесени, домаћин је славио голом Радовановића
у финишу након грубе грешке Таминџића. Исти
играч је погодио на старту другог дела после
најбоље акције Убљана коју је иницирао Којић,
а наставили Зоран Радојичић и Милановић.
Тренер Жарко Анђић је у последњем мечу
јесени користио и два играча Врело Спорташтопера Дарка Матића који је у одсуству
Ћесаровића и младог Филиповића заузео место у штоперском трилингу и везисту Драгана
Новаковића, најбољег играча Врељана у
последње две сезоне. Вреди истаћи и деби на
голу суперталентованог Бојана Петровића, 15огодишњи Ваљевац је коректно одрадио свој
посао за 30 минута међу стативама...

ФУДБАЛ
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СОВЉАЧАНИ ЗИМУЈУ НА ЧЕЛУ ОКРУЖНЕ ЛИГЕ КОЛУБАРЕ

БЕЗ ПОРАЗА ДО
ЈЕСЕЊИХ ПОЧАСТИ
- Тријумфом у Бањанима осигурано прво место,
грешка администриваца Качера помогла
Совљачанима. - Обрадовић са десет и Прља са
девет погодака водећи стрелци. - Без много
промена на зиму, челници вагају да ли је
клуб спреман за зону.
Совљак у Зони "Дрина"? Звучи нереално, али половина
трке у колубарском округу сугерише да је и такав исход
могућ. Први фаворит Качер је административном грешком
остао без три освојена бода против Бањана, али то сигурно
не баца сенку на изузетну јесен Совљачана. Екипа иде на
паузу без пораза, са импресивном гол-разликом, па је
можда на помолу писање историјске странице у аналима
совљачког фудбала...
Од управе Совљака нећете чути да је улазак у виши
ранг императив, с обзиром на све организационе подухвате
које носи таква амбиција. Ипак, да су загризли добро- јесу, а
војску за такав подухват сигурно имају. То могу да захвале
одличном скаутингу играча са београдском етикетом, од
којих су пуно добили и у људском и у играчком смислу. Уз
афирмисане играче са ових простора- капитена Маринковића, Марјановића, Ракића...и брзоногог Ваљевца Обрадовића- била је то екипа која је умела да части "петардом" ЗСК
у Ваљеву или да бившег зонаша Брезовицу победи са 3:0 на
отварању сезоне...
Екипу је у првих десет кола са клупе предводио СашаЂаво Марковић, а након његовог повлачења из приватних
разлога, бригу о играчком кадру су преузели људи који
брину и о функционисању клуба. Још увек активни голман

ФК Совљак
Горан Перишић, неуморни "оперативац" Драгивој Даничић и
вечити Совљаков "војник" Александар Матић водили су екипу
у финишу, а на зиму ће на дневни ред доћи и питање тренера.
Не очекују се турбуленције на зимској пијаци, уколико одлични
голман Јанузи-Милошевић напусти клуб из пословних разлогазамена је већ спремна:
- Имамо обећања из општине да ће нам помоћи, пре свега у
подизању нивоа инфраструктуре на нашем терену. Док се не
стекну услови за реализацију тих пројеката, побринули смо да
играчи буду испоштовани и задовољни. Момци су оправдали
поверење добрим играма и коректним понашањем, са великом
већином настављамо сарадњу на обострано задовољствокаже секретар Даничић.
Голман Јанузи-Милошевић и везиста Стојковић одиграли
су све мечеве, а тек у Бањанима први изостанак имао је Немања
Обрадовић, иначе први стрелац са десет погодака. Прати га
Прља са само голом мање, а ефиксани су били и бивши везиста
Звижда Маслаковић и капитен Никола Маринковић са четири
поготка. Сиљаноски, Ракић, Важић, Марјановић, Мехинагић,
Милен-ковић, Јовановић...комплетирају костур екипе која је
домини-рала ове јесени, а част совљачке школе фудбала
бранио је млади дефанзивац Александар Јанковић.
Б.Матић

ВРЕЛО СПОРТ ЈЕСЕЊИ ПРВАК МОФЛ КОЛУБАРА-"ИСТОК"

ДОМИНАЦИЈА ТРАЈЕ
- Врељани наставили низ непобедивости и у вишем рангу. - Гаврић
успешно заменио Анђића на клупи, Илић и Симеуновић најбољи стрелци.
- Новаковић играч јесени, Обрадовић се испробао и као голман.
Нова сезона- старе навике! После
апсолутне доминације у општинском
рангу, екипа Врело Спорта је и у новом
друштву нанизала 13 победа и завршила
пола посла на путу ка Окружној лиги
Колубаре. Зов Јединства одвео је летос
тренера Анђића и играче Љубичића,
Ивицу Матића и Ристовског, али је направљен прави потез доласком на клупу
Милоша Гаврића и летњим пазаром у
виду Александра- Шиље Ристовског,
Симеуновића и Симића. Нови тренер је
користио укупно 19 играча, први голгетери екипе су Стефан Илић са девет и
Филип Симеуновић са осам погодака, а
везиста Драган Новаковић је најбољи
играч јесени, без пропуштеног минута на
терену и тренинга у полусезони. Поред

несум-њивог индивидуалног квалитета,
узрок незапамћене доминације је и
одличан рад, чак 40 тренинга и десет
пријатељских мечева имали су Гаврићеви пулени у овом делу сезоне. Један
која ће сигурно дуго памтити јесте онај
на стадиону под Шепковцем, голом
Стефана Илића Вре-љани су савладали
убско Јединство.
Међу најбоље партије треба сврстати ону у Гуњевцу када је другопласирани тим убедљиво надигран на свом
терену, као и убедљив тријумф над
Таковчанима- 5:1. Међутим, одиграли су
Врељани и неколико узбудљивих утакмица, попут дербија са Рубрибрезом
или радљевским Рударом, а баш у тим
мечевима је до изражаја долазио побе-

ФК Врело Спорт

днички менталитет екипе која у 31 званичном мечу у историји клуба није још
ниједном ривалу препустила ни бод!
Далеко од тога да су ови резултати изненађење- екипа са играчима
српсколигашког педигреа попут Дарка
Матића, Ђорђевића, Леонтијевића,
голмана Ђурђевића, Маринковића...,
способна је и за много веће домете од
актуелних. Од занимњивости из јесењег
дела, вреди истаћи да је Немања
Обрадовић потврдио своју универалност бранећи на утакмицама које су
због повреда пропуштали голмани
Ђурђевић и Станчић, просек постигнутих голова по мечу (тачно 3) сугерише изражену нападачку оријентацију,
а недавно су Врељани прославили
титулу у друштву човека који им је
омогућио да играју и тренирају у феноменалним условима-Немање Матића:
Упоредо са добрим резултатима,
успели смо да изградимо одличну
атмосферу и изражен колективни дух.
Ривали су све мотивисанији да прекину
наш низ, али се ми не оптерећујемо
рекордима. Захваљујући Немањи, у
ситуацији смо да уживамо у фудбалу,
нема тензије ни нервозе... Међуопштинска лига је доста квалитетна,
тако да се нећемо опуштати. После
заслуженог одмора, чека нас озбиљан
посао у зимским припремама и надам се
још једна полусезона украшена победама- јасан је Дарко Матић, председник
и капитен Врело Спорта.
Б.Матић
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РУКОМЕТАШИ УБА ЗАБЕЛЕЖИЛИ ПРВУ ПОБЕДУ

УБЕДЉИВО ПРОТИВ
„ФЕЊЕРАША”
Коначно - победа! Јесте против
најслабије екипе у лиги, али, с обзиром
на све муке убских рукометаша ове
сезоне - сасвим довољан разлог за
радост и осмехе!
Није било охрабрујуће видети
само девет момака у пољу на представљању уз голмана Марковића, али су
већ први минути показали разлику у
квалитету. Тек у седмом минуту затресла се мрежа искусног убског голмана,
Драгишић и Ранковић су шутерски
добро отворили меч, па је предност
врло брзо стигла до двоцифрене.

Победа за самопоуздање

У наставку је слика била мало боља
за госте, али се тим Душана Видића
није опуштао. Вреди истаћи прве
голове млађаног Цветановића, неколико одличних потеза Стокића, а када
је погодио и Вукосављевић - статистика је била пуна за све играче у пољу:
- Добро нам је дошла ова победа
за повратак самопоуздања, нисмо
потценили противника и до краја смо
играли максимално озбиљно. Тренер
Видић улаже огроман труд да извуче
максимум из нас, прате нас силни
пехови, али сам уверен да ћемо у
наредном периоду још који пут обрадовати нашу публику која нас не напушта и у овим тешким тренуцима- рекао
је "пивот" Убљана Срђан Ђуричић.
Убљани су пружили више него
солидан отпор лидеру у последњем
мечу јесени - у 56. минуту имали су
пристојних шест голова заостатка, али
су засрљали у финишу и били кажњени убедљивим поразом. Солидне
партије пружили су Стокић, Тадић и
Драгишић, у дуелу са најбољом екипом лиге било је нереално очекивати
више...

РУКОМЕТ
Друга лига "Центар", 10. коло

Уб- Гучево (Бања Ковиљача)
35:16 (17:5)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 80.
Искључења: Уб 8, Гучево 14 минута.
Седмерци: Уб 1(1), Гучево 3(1)
УБ: Стокић 4, Вукосављевић 1, Драгишић 8
(1), Дамњановић 3, Симић 3, Марковић,
Рајковић 3, Ђуричић 2, Цветановић 2,
Ранковић 9
Друга лига "Центар", 11. коло

БАСК СОКО- Уб37:25 (19:12)
БАСК-ов балон на Царевој ћуприји.
Гледалаца: 30. Судије: Вукосав, Сајовић
(Београд). Искључења: БАСК 10, Уб 12
минута. Седмерци: БАСК 2(2), Уб 1(0)
УБ: Стокић 6, Вукосављевић, Тадић 5, Драгишић 8, Дамњановић, Симић, Марковић,
Рајковић, Митровић, Цветановић, Ранковић
6.
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ВИШЕ ОД 100 КАНАЛА РАЗНОВРСНИХ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА

КАДА ЈЕ ИЗБОР ЛАК
Свако од нас воли да има
велику могућност избора, а да
при том не мора себи да
поставља питање да ли квалитет онога што купује прати
веома повољна цена. Када је
телевизијски програм у питању, мтс ТВ нуди широк избор

са више од 100 канала разноврсних програмских садржаја
само у Основном пакету. Избор је тиме знатно проширен у
односу на стандардну понуду,
било да нас занимају спортски,
филмски, музички, забавни,
дечји или други садржаји.

Зато је прави тренутак за
прави избор, јер је цена мтс ТВ
Основног пакета само 567 динара за све оне који тај избор
направе до краја године. Ту су и
многи други програмски пакети,
креирани за сваки гледалачки
укус: породични, музички, филмски пакети групе HBO, спортски, HD и сви на попусту од 50%
до краја године.
Савремена телевизија коју
нуди мтс ТВ, поред врхунског
квалитета слике и звука, доноси
и бројне додатне услуге које
гледаоцима пружају врхунску
удобност. Могућност снимања
садржаја или гледања програма
72 сата уназад, као и HD канали
или гледање филмова из Видео
клуба помоћу услуге Видео на
захтев, само су неке од додатних погодности које нам омогућавају да телевизију у потпуности прилагодимо својим потребама и својим изборима.

UGRADNJA I REPARACIJA
VETROBRANSKIH STAKALA

066 447 477
063 71 83 474

SERVIS I PUNJENJE AUTO-KLIMA

DIGITALNA [TAMPA

Краља Петра Првог бр.19
(Тржни центар "Лазић", на спрату)

Vreme je za poklone !
KALENDARI
I REKLAMNA GALANTERIJA

Календари- формат Б3 (33x48 cm), 7 листа

120-

са штампом

Календари - формат Б3 Стони календари
(33x48 cm), 4 листа
(19x11 cm), 13 листа

100са штампом

90-

Пословни календари
(са празницима) 12 листа
* za firme
i sportske klubove

(30x62 cm)

(30x42 cm)

(30x32 cm)

са штампом

70-

90130-

За веће количине посебни попусти !!!

Sportska hala Ub
- ponedeljak, sreda i petak (od 18 do 20h)

LED RASVETA

NE !

CE
XTRA

E

86% UŠTEDA ENERGIJE !!!

LED SIJALICA

AKCIJA !!!

ŠTEDLJIVA SIJALICA

OBIČNA SIJALICA

LED PANEL - 18W

250-

950LED ROZETNA - 3W

LED SIJALICA

9W = 75W

Radni vek: 25.000h zasnovano
na korišćenju od 3h dnevno

395-

PREDNOSTI LED SIJALICA:
- TRAJU 9 PUTA DUŽE OD OBIČNE SIJALICE
- TROŠE 9 PUTA MANJE ENERGIJE
- MINIMALNO SE ZAGREVAJU
- ODMAH SIJAJU PUNOM SNAGOM
- NEMAJU ŠTETNIH NUSPOJAVA

ЛАЈКОВАЦ
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НА 13. И 14. СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ПРИПРЕМА ОДЛУКА
ЗА СКУПШТИНСКО ЗАСЕДАЊЕ

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

ОД СРЕДИНЕ ДЕЦЕМБРА

КЛИЗАЛИШТЕ
У ЛАЈКОВЦУ
Лајковац ће до краја године добити
клизалиште које ће, у непосредној близини
центра града, функционисати пуна три месеца.
Како најављују из општинске управе, Лајковац
ће ове зиме бити у правом празничном руху,
где ће поред новог новогодишњег накита који
ће засветлети на улицама, амбијент употпунити
нешто ново и иновативно за наше крајевеклизалиште, које ће бити постављено локацији
између зграде Поште и силоса.
- Прва замисао општинског руководства
била је да клизалиште буде постављено испред градске куће, због атрактивности и велике
фреквенције људи који ту пролази. Међутим,
због величине клизалишта, које ће се простирати на 600м2, одлучено је да то буде простор
између силоса и Поште. Укупна вредност овог
пројекта је пет милиона динара и у зависности
како се покаже ове године, можда се у наредној
години одлучимо и за куповину тог клизалишта,
како би га имали трајном власништву, да не би
сваке године одвајали новац за изнајмљивање.
Надамо да је то пун погодак за општину Лајковац, пре свега за младе људе, јер ниједна општина у близини нема своје клизалиште, па и
поред становника наше општине можда посетиоци буду и млади из суседних општинарекао је у изјави за „Глас Тамнаве” председник
општине Лајковац Андрија Живковић.

На 13. седници Општинског већа разматрано је девет тачака
дневног реда, чије усвајање представља и припрему за следећу седницу
Скупштине општине Лајковац, које је одржано на дан изласка овог броја
„Гласа Тамнаве”. Најважнија тачка на прошлонедељној седници био је
Предлог Плана зимског одржавања улица и локалних некатегорисаних
путева на територији општине Лајковац за сезону 2016/2017. Нема много
измена у односу на прошлогодишњи план, укупно ће се у вароши
Лајковац одржавати 47 километара, а на целој територији општине 102
километра. Само једна измена направљена је у Марковој Цркви, тако што
је пут који пролази кроз насељено место и поред цркве из приоритета
другог реда премештен у приритет првог реда.
- Зимска служба је спремна, има довољне количине соли и
ризле, тако да ће по потреби одмах деловати. Од осталих тачака по
важности издвојио бих усвајање Плана пољопривредног и руралног
развоја за период 2016-2025. година, који је израдио Институт за
пољопривреду и економику из Београда. Такође бих издвојио повећање
зарада за запослене у вртићу. Захваљујући уштедама на извршењу
расхода, пре свега у Општинској управи, остало је простора да се плате
запослених у Предшколској установи „Лептирић“ увећају за 4 процента,
ретроактивно за 2016. годину. Планирамо да то повећање остане и у 2017.
години, што је укупна сума од 1,5 милиона динара – изјавио је после
13.седнице председник општине Лајковац Андрија Живковић.

Општинско веће општине Лајковац
Овонедељна, 14.седница Општинског већа, која је одржана у
понедељак, имала је тринеаст тачака дневног реда,међу којима се нашло и
разматрање Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Лајковац. Поред
тога, већници су усвојили и Одлуку о престанку рада, постојања и брисању
из регистра привредних субјеката ЈП „Дирекција за уређење и изградњу
општине Лајковац” и преузимању имовине права, обавеза и послова на
локалну самоуправу. Међу тачкама, које ће се наћи и на осмој седници
Скупштине општине Лајковац у среду, нашли су се и нацрти Одлука о
одређивању зона и најопремљеније зоне, Одлука о утврђивању стопа
пореза на имовину за непоретности и Одлука о отврђивању просечних цена
квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2017.годину на територији општине Лајковац.

ЛАЈКОВЦУ 132 ХИЉАДЕ ЕВРА ЗА КУЋЕ ИЗБЕГЛИЦАМА

СРЕДСТВА ЗА КУПОВИНУ
12 СЕОСКИХ КУЋА

Државни секретар Жељко
Ожеговић и председник општине
Лајковац Андрија Живковић

У Клубу народних посланика у
Београду, прошлог уторка, уручени су
уговори представницима 53 локалне
самоураве за реализацију 899 стамбених решења намењених избегличким
породицама из Босне и Херцеговине и
Хрватске, које до сад нису трајно
збринуте. Стамбена решења су додељена у оквиру проширеног пројекта
РСП. Општина Лајковац је једна од
локалних самоуправа којој су додељена
средства у висини од 132.000 евра, и то
за куповину 12 сеоских кућа са окућницом.
Тим поводом је председник општине Лајковац Андрија Живковић
нагласио да ће бити настављене активности у том смеру и подвукао је да је ова

локална самоуправа и до сад имала
добре резултате на том плану. Уручењу
уговора у Клубу народних посланика
присуствовао је и Живорад Шушњаревић, повереник за избеглице и миграције у општини Лајковац, који је рекао да
је ово посебан и радостан догађај за ову
осетљиву категорију особа која ће
коначно трајно решити своје стамбено
питање.
У оквиру пројекта избегличким
породицама биће купљено укупно 567
сеоских кућа(свака вредности 11.000
еура у динарској противредности) и
додељено 332 пакета грађевинског
материјала за завршетак већ почетих
објеката( вредност једног пакета 9.000
еура).

КРОЗ ЛАЈКОВАЦ
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ПСД „ЋИРА” ЛАЈКОВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋ” ЛАЈКОВАЦ

СТАЗАМА КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ
Планинарско-смучарско друштво
''Ћира'' Лајковац организовало је,
26.новембра, традиционалну планинарску акцију ''Стазама Колубарске
битке''. Четврту годину за редом, у част
српских бораца из Првог светског рата,
препешачена је рута дужине 18 километара, од платоа железничке станице до
споменика ''Димитрију Туцовићу'' на
Враче брду и назад. Повољни временски
услови ишли су на руку планинарима из

НАСТУП У ДОМУ СИНДИКАТА
Деца из ПУ"Лептирић", која су
полазници плесне школе "Ритам, покрет,
музика ", 19.новембра настапала су у
препуној дворани Дома синдиката у
Београду, која прима више од хиљаду
посетилаца, поводом манифестације
"Плешимо заједно", уприличену поводом Светског дана детета (20.новембар) у
организацији Соколског друштва из
Београда.
Тим поводом, министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питанја Александар Вулин и директорка
канцеларије за људска и мањинска права
Сузана Пануновић присустовали су
мултимедијалној интерактивној радионици, која је била саставни део манифестације.
Дечја права која су утврђена
Конвецијом о правима детета коју су

ратификовале 193 земље, истичу да је
основни принцип, право на живот,
опстанак и развој, приоритетни интерес
детета као и право на партиципацију и
право на недискриминацију. Упркос
огромном напретку који је остварен за
децу од усвајања Конвенције о правима
детета, права милиона деце се крше
сваког дана. Скоро 50 милиона деце је
расељено из својих домова, 250 милиона
деце живи у земљама које су погођене
сукобима, а скоро 385 милиона деце живи
у естремном сиромаштву, само су неки од
података које је објавио УНИЦЕФ.
Деца из установе ПУ "Лептирић"
били су најмлађи учесници ове манифестације. Уживајући у наступу побрали
су бројне симпатије, а слободно време по
завршетку наступа искористили су за
разгледање престонице.

На традиционалној планинарској акцији
учествовало је око 570 планинара из целе Србије
целе Србије, а учешће је узело око 570
планинара из 15 планинарских друштава
и двадесетак удружења .
По речима Владана Јаковаљевића,
председника ПСД „Ћира” Лајковац, ова
планинарска акција представља прилику
и за промоцију културно- историјских
споменика и туристичких потенцијала
Лајковца. У спомен на јуначка дела
предака, славну битку и тактички важну
коту, брдо Човку гости из целе Србије

пешачили су готово пет пуних сати. На
Човки су посетили споменик јунацима
колубарске битке подигнут прошле
године од стране ПСД '' Ћира '' и
планинара Србије. Овом рутом, такође,
била је обухваћена и посета манастиру
Ћелије, спомен костурници и споменику
Димитрију Туцовићу. Целодневно дружење завршено је уручењем захвалница
и свечаним ручком у хотелу ''Лајковац ''.

О ПОТРЕБАМА ДЕЦЕ ИЗБЕГЛИЦА У СРБИЈИ

ЛАЈКОВАЧКА РАДИОНИЦА
Удружење грађана ПИН (Мрежа
психосоцијалних иновација), уз подршку
међународне организације IRC, а у
сарадњи са Општином Лајковац, 18.
новембра у великој сали Градске куће,
организовало је манифестацију „Избеглице у Србији – дечја перспектива“.
Циљ манифестације је да се
културне специфичности, психолошке
потребе и таленти деце избеглица са

Блиског Истока и из Африке приближе
локалном становништву у Србији. Деца и
одрасли из Лајковца и Боговађе имали су
прилику да чују резултате истраживања о
психолошким потребама и капацитетима
деце избеглица, да учествују у психолошким радионицама, погледају изложбу
дечјих радова и филмове о културама
народа са Блиског Истока.

Лајковачки предшколци на манифестацији
„Избеглице у Србији - дечја перспектива”
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ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

ИЗ ПАНЧЕВА- ТРИ БОДА
Ретко ко је очекивао, имајући у
виду резултате обе екипе у досадашњем току првенства, да ће Железничар за нешто више од сат времена
„прегазити“ другопласирани тим усред
Панчева! Динамо је имао три максимална тријумфа за редом, а Лајковчанке предвођене тренером Светланом Илић оствариле су убедљиву
победу и освојиле максимална три
бода. Пoбеда долази у правом
тренутку, као „мелем на рану“ пред крај
првог дела првенства. Резултат 0:3
(19:25, 20:25, 15:25), шесто место на
табели са осам бодова.
Ток првог сета није наговештавао
дебакл домаћих. Изједначена игра
виђена је до завршнице, када је ас
поеном Ракићеве, потом и блоком
Мирјане Бергендорф, Железничар
отишао на „плус три”. Уследиле су две
грешке домаћих у нападу, чиме је
дефинитивно одлучен први сет. Разиграле су се Панчевке на почетку другог
периода и са две добре серије напада
убрзо стигле до 7:2. Ипак, да Лајковчанке имају своје вече видело се у

Лајковачки малишани у Дому синдиката

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ- РЕШАВАЊЕ ДУГОГОДИШЊЕГ ПРОБЛЕМА

НАПРАВЉЕН ПРВИ ВАЖАН КОРАК
Руководства општина Лајковац и Лазаревца, након састанка,
показала добру вољу да се проблем водоснабдевања
Лајковца што пре реши
Након проблема са водоснабдевањем које су Лајковчани имали
средином новембра, одржан је састанак председника општина Лајковац и
Лазаревац, Андрије Живковића и
Бојана Синђелића и њихових заменика
Ненада Џајевића и Милоја Живановића.
Како је по завршетку састанка истакао
председник општине Лајковац Андрија
Живковић, обе стране су показале
добру вољу да се проблем што пре
реши.
- Сигурно је да нећемо моћи преко
ноћи да решимо овај проблем који није
ни мало безазлен. Цела јавност зна да
се сваке године измирује дуг према
комуналном предузећу у Лазаревцу
путем субвенција које општина Лајковац даје ЈП “Градска чистоћа”, али то је
једнократно решење. Најбитније је да
смо данас договорили да већ следеће
недеље кренемо у расписивање тендера за замену дванаест мерних места
која се налазе на територији општине
Лајковац. Након замене тих мерних
места биће тачно показано која количина воде се испоручује Лајковцу, а која
Лазаревцу и на основу тога ћемо знати
колики треба да буду месечни рачуни
према комуналном предузећу у Лазаревцу, с обзиром на то да сада имамо
различте тврдње из ова два комунална
предузећа. Ово је први корак који је
требало направити одавно. Ми смо

одавно одвојили пет милиона динара за
ову намену и надам се да ће следеће
недеље бити расписан тендер. На основу
тога ћемо видети да ли дугујемо Лазаревцу
или не дугујемо, а свакако, дуг који постоји
мора се измирити. Направићемо неки
договор, модус или неки репрограм како би
се он измирио у наредном периоду –
изјавио је председник лајковачке општине
уз захвалност преседнику ГО Лазаревац
Бојану Синђелићу и директору ЈПКП
“Лазаревац” Милисаву Крстовићу за
разумевање и стрпљење. Он је нагласио да
ће оно што је договорено на састанку бити
пренето директорима оба комунална
предузећа и да се они тога морају
придржавати, јер, како је рекао, у
супротном ће бити предузете неке друге
мере.
По његовим речима, дуг према ЈПКП
“Лазаревац” по мишљењу лазаревачког
комуналног износи нешто мање од 50
милиона динара, док је по мишљењу
лајковачког комуналног предузећа у
висини од око 20 милиона динара.
- Председник ГО Лазаревац Бојан
Синђелић и ја смо се сложили да је реално
да се Лазаревцу дугује између 15 и 20
милиона динара, док водомери не покажу
колика је заиста потрошња. Ако водомери
покажу да је Лазаревац у праву и преостали дуг ће се измирити, а ако покажу
другачије, он неће ни постојати – ракао је
Живковић.
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наставку, када су мирном игром, без
проблема стигле до изједначења. Кад се
чинило да ће уследити резултатска
клацкалица, Митровићева и Андрићева
су донеле пет узастопних поена (19:14), и
убрзо прославиле ново освајање сета.
Трећи сет су још лакше привеле крају,
домаће су освојиле само 15 поена.
Динамо – Железничар 0:3 (19:25, 20:25,
15:25)
Панчево - Дворана: „Стрелиште”.
Гледалаца: 300. Судије: Д. Рогић, С.
Симић. Трајање меча: 68 минута.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Бергендорф 18,
Лазаревић, Н. Митровић 14, Андрић 7, Ј.
Митровић 2, Ракић 3, Димић (либеро),
Вељковић, Радуловић 1, Компировић 1,
Мартиновић 2, Симоновић. Тренер:
Светлана Илић.
Од осталих мечева издвајамо
дерби кола у којем је Визура савладала
водећи ТЕНТ са 3:0 и нанела им први
пораз. После слабијег старта, Визура се
убрзано приближава врху табеле.
Табела: ТЕНТ 6-1 (18 бодова),
Јединство СП 5-2 (16), Визура 5-2 (15),
Динамо 5-2 (14), Црвена звезда 4-3 (13),
Железничар 3-4 (8), Футог 2-5 (7), Спартак
(меч мање) 2-4 (6), Јединство (У) 1-6 (3),
МД Зрењанин (меч мање) 1-5 (2).

СМЕНА НА КЛУПИ ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

СВЕТЛАНА ИЛИЋ НОВИ ТРЕНЕР
Женски одбојкашки клуб “Железничар” из Лајковца, члан Суперлиге
Србије, раскинуо је уговор са шефом
стручног штаба Николом Јерковићем и
ангажовао искусну Светлану Илић,
тренера са дугогодишњом међународном каријером. Јерковић је три
године водио тим Железничара, а
прошле године клуб је заузео пето
место и пласирао се у други круг плејофа. У овом првенству забележене су
две тесне победе и три пораза, од којих
је последњи био против екипе МД
Зрењанин, која је до те утакмице била
без бодова. Најављено је да ће Илићева
радити са лајковачким одбојкашицама
до почетка маја, када јој почињу
обавезе у аустријској репрезентацији, а
деби на клупи Железничара јој је
прошао веома успешно пошто су у
осмини финала Купа Србије Лајковчанке славиле на Убу са убедиљиви 3:0.
Светлана Илић (1972) је до сада
тренирала белгијски Шарлро, швајцарски Волеро Цирих, репрезентацију
Швајцарске и Динамо из Москве.

Светлана Илић, нови тренер
ЖОК „Железничар” Лајковац
У Белгији и Швајцарској освојила је
више првенствених и куп титула, а
Волеро је 2011. предводила до четвртфинала Лиге шампиона. Као одбојкашица, за репрезентацију Србије и Црне
Горе наступала је 2003. на Европском
првенству.
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"ДИЗЕЛКА" УСПЕШНО ОКОНЧАЛА ТЕШКУ ЈЕСЕН

СА ОСМЕСИМА НА ПАУЗУ
Пулени Драгана Грчића успели
су да суморну јесен окончају на
најбољи начин. Смедеревци су били
фаворити на стадиону крај пруге, али
је домаћи тим фанатичном борбеношћу (о томе говори број картона)
стигао до злата вредних бодова. Меч је
решен након одличног паса Ђукетића и
реакције Софронића у маниру расног
голгетера. Сусрет није обиловао
стопостотним приликама, пречка се
затресла по једном иза леђа оба
голмана, а крај утакмице је био сигнал
за велику радост домаће публике, тек
трећу у овој полуезони.
Десетковани састав Железничара је
отишао у Шапине да што скупље прода
кожу, а чак је и голман Танасијевић
морао да напусти шеснаестерац и
заузме место крај леве аут-линије!
Гостујући тим је пружио срчану
партију, а да није било бившег голмана

Лајковчана Николића, вероватно би
"дизелка" направила сензацију кола.
Најбољу шансу имао је Дељанин у 80.
минуту, а меч је решен у надокнади када
је деловало да бод сигурно путује за
Лајковац...

ЗАДРУГАР ЗАВРШИО ЈЕСЕН НА 10. МЕСТУ ЗОНЕ "ДРИНА”

СУДИЈЕ ПОНОВО
У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ
Утакмица са Рађевцем дигла је пуно буре и оставила горак
утисак у устима свих који верују у оздрављење српског фудбала.
Није први пут да су се Лајковчани срели са тенденциозним суђењем,
овога пута су се службена лица (укључујући и делегата) побринули да
атмосферу доведу до усијања и потом скроје извештај који прети
Задругару оштром дисциплинском казном, могуће и суспензијом терена.
После слабог полувремена и два гола минуса на паузи, домаћин је
брзо стигао до изједначења, а онда је на сцену ступио помоћник Раковић
из Ваљева. Исценирао је десетоминутни прекид, тражио да се испразне
трибине, а потом је "диригентску палицу" преузео главни арбитар.
Непостојећи пенал за госте, затим уместо најстроже казне за домаћедруги жути Немањи Марковићу за симулацију, а на крају је све зачињено
са наводним физичким нападом на службена лица у просторијама
клуба.
Огорчена управа Задругара је најавила одлазак у Крагујевац како
би правду потражила код најодговорнијих људи ФС РЗС, с обзиром да је
ово ко зна који пут да је скромни и вредни лајковачки колектив на мети
"тренирања строгоће" фудбалских делилаца "правде", за шта су овог
пута имали и озбиљну логистичку подршку.
У Љигу су Лајковчани имали три бода у џепу, леп гол Спасојевића и
"зицери" Јеринића, Гајића и Стијеље су потврда ко је био бољи тим.
Ипак, казна је стигла у финишу- једини прави напад Спартака окончао је
Ломић прецизним ударцем, па су Пакићеви момци остали без заслужене
победе...
Зона "Дрина", 15. коло

Спартак (Љиг)- Задругар 1:1 (0:0)
Стадион у Љигу. Гледалаца: 300. Судија: Мирослав Јокић (Богатић).
Стрелци: Ломић у 87. за Спартак, а Спасојевић у 68. минуту за Задругар.
Жути картони: Ломић, Ђукић (С), Марковић, Новаковић, Јеринић,
Мијаиловић, Спасић, Гајић, Симеуновић (З)
ЗАДРУГАР: Марковић 7, Симеуновић 6,5, Новаковић 6,5, Спасојевић 7,5
Митровић 7,5, Мићић 6,5, Гајић 6,5 (Бојичић 6,5), Бранковић 6,5, Јеринић
7 (Спасић -), Стијеља 7, Мијаиловић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Спасојевић (Задругар)
Зона "Дрина", 14. коло

Задругар (Лајковац) - Рађевац 3:5 (0:2)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија: Марко Мићић
(Шабац). Стрелци: Спасојевић у 50., Ашковић у 52. и Гајић у 80. за
Задругар, Симић у 22., 34. и 90., Мл.Илић у 73. из пенала и Мијаиловић у
94. минуту за Рађевац. Жути картони: Симеуновић, Бранковић,
Ашковић, Ник.Марковић, Стејанић, Мићић (З), Ми.Илић, Симић,
Марковић (Р). Црвени картон: Немања Марковић (Задругар) у 83. минуту.
ЗАДРУГАР: С.Марковић 6,5, Симеуновић 6,5, Новаковић 6,5, Ранковић
6,5, Ашковић 7, Ник. Марковић 6,5, Спасојевић 7, Стијеља 6,5 (Мићић 6,5),
Јеринић 6,5, Нем.Марковић 6,5, Стеанић 6,5 (Гајић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Вукашин Симић (Рађевац)

ЛАЈКОВАЦ СПОРТ
Српска лига "Запад", 15. коло

Железничар (Лајковац)Смедерево 1924 1:0 (1:0)
Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 300. Судија: Иван Вучетић
(Краљево). Стрелац: Софронић у 24.
минуту. Жути картони: Матић, Н.Марковић, Обрадовић, Софронић, Томић,
Дељанин, Гуџић (Ж), Ђорђевић (С).
Црвени картон: Станић (Смедерево) у
90. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 7,5, Матић
7, Ђукетић 7,5, М.Марковић 7, Н.Марковић 7,5, Обрадовић 8, Павловић 7
(Гуџић -, Ивановић -), Софронић 7,5, Томић 7,5, Симић 7,5, Шалипур 7 (Дељанин 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Обрадовић (Железничар)
Српска лига "Запад", 14. коло

Шапине - Железничар
(Лајковац) 1:0 (0:0)
Стадион у Шапинама. Гледалаца: 100.
С уд и ј а : М и ло ш В и т и ћ ( Уж и ц е ) .
Стрелац: Пантић у 90+2. минуту. Жути
картони: Благојевић, Стојановић,
Живковић (Ш), Јеремић, Анђелковић
(Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Анђелковић 7,5,
Јеремић 7, Ђукетић 6,5, Марковић 6,5,
Матић 7, Танасијевић 7, Дељанин 6,5,
Обрадовић 6,5, Павловић 6,5 (Ивановић -), Софронић 7, Гуџић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Стевић (Шапине

