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"ЕКО ТАМНАВА" У КАЛЕНИЋУ

Потписивањем уговора о изради пројкетно-техничке
документације интензивиране су пресудне активности

Напори руководства убске општине, заједно са
одговарајућим службама Министарства енергетике и
представницима 11 општина, ових дана резултирали су
потписивањем уговора о изради урбанистичко-техничке
документације идејног пројекта Регионалне депоније
комуналног отпада
у
Каленићу. Конзорцијум

Радомир Стевановић, Дарко Глишић
и др Мирољуб Јевтић, директор "Кирила Савића"
састављен од реномираних београдских пројектантских
фирми
Института "Кирило Савић" и "Геоинга",
обреновачке "Геодате" и аранђечовачког "Архиплана" обавезао се да ће посао обавити за 180 дана (шест
месеци), а надзор је поверен Зорану Маринковићу
познатом стручњаку из области израде оваквих
пројеката и председнику општине Уб Дарку Глишићу.
Вредност комплетног посла је 12.900.000,оо динара.
Председник Глишић је у свом иступању за јавност
нагласио да се захваљује свима који су помогли да
реализација овог пројекта "крене у неповратном смеру",
да верује у поштовање постављених рокова, као и у то да
ће реалиција, односно, градња започети већ у првој
половини идуће године.
-Значај овог пројекта је огроман за овај део Србије, а
посебно за 11 општина које су на њега и директно
упућене, нагласио је Глишић. - Што се нашег доприноса
тиче, учинићемо све да овај савремени пројекат у
Каленићу заживи у најкраћем могућем року.
- Пројектни задатак је изузетно сложен,-истакао је у
својој изјави Радомир Стевановић, директор ЈП "ЕКО
ТАМНАВА" Каленић. - Велики изазов су геодетска,
геолошка, урбаистика и сва друга решења. А
опредељење у вези технологије која ће бити примењена
је посебна тема која заслужује посебну пажњу.
-Подршка коју пружа Министарство енергетике, као и
напори који се улажу од стране убске општине су
својеврсна гаранција да ће овај идејни пројекат коначно
заживети и да ће рокови бити испоштовани, нагласио је,
као закључак, Зоран Маринковић, човек кога је Европски
партнер одредио за надзор и на кога се, у наредном
периоду, озбиљно рачуна кад је у питању реализација
пројекта у Каленићу. Иначе, због важности теме у
наредним издањима "Гласа Тамнаве" објавићемо серију
написа о овом великом подухвату.

Пише: Милан Миловановић

ЏИВ, ЏИВ, ЏИВ
НИКО НИЈЕ КРИВ!

И

у време социјализма, када је на
власти, формално, била радничка
класа са јединственим
социјалистичким самоуправним
делегатским системом и оригиналним друштвеним
уређењем, бирократија је била готово
недодирљива. Самоуправљање је имало своје
органе, скупштине и извршни одбори самоуправних
интересних заједница (СИЗ-ови) доносили су
одлуке, били у току свих збивања у областима
надлежности СИЗ-ова у чијим скупштинама су
"седели" делегати и радили волонтерски на свим
нивоима... Али, и СИЗ-ови су имали свој бирократски
апарат (!). Дакле, без те врсте друштвене надградње
ниједно друштво не може да функционише...
Е, сад! Самоуправљање је пропало, делегатски
систем је отишао у историју, социјализам се показао
као утопија... Друштвена имовина разграбљена
(читај: сумњива приватизација у енормном броју
"случајева"). Транзиција је узимала и узима свој
данак, чини се, на овим просторима више него игде.
Међутим, бирократски апарат је преживео.
Запослени у разним државним службама су ретко
одлазили са радних места, а ако се то и догађало,
добијали су отпремнине довољне за почетак неког
свог приватног посла. Знамо да има случајева, и у
Убу, да су неки, упркос добијеним отпремнинама,
касније, после "прелетачких подухвата", по
"партијским заслугама", добијали радна места и чак
им је плаћано дошколовавање... Разуме се,
бирократе се међусобно добро разумеју, помажу и.
макар по цену штете за државу... Јер, тај моћни
апарат нико није у стању да угрози. "Ствари" су тако
постављене да се без појадинаца, нарочито без оних
у врху, у овом склучају, локалне бирократије,
једноставно, не може... Али, о томе је у ранијим
написима овог аутора било доста речи.
Ипак, погођен саосећањем са неколицином
социјалних случајева, а само у убској општини има
500 корисника социјалне помоћи, нисам могао да
избегнем осећање гнева према онима који нам
р а з о р и ш е п р и в р е д у, п о г а с и ш е ф а б р и к е ,
распродаше оно што је годинама стицала радничка
класа. У близини Центра за социјални рад празан
пословни простор и хала "Зимпе", на путу
(београдском) према једној од многобројних
угрожених породица које чекају помоћ (у Црвеној
јабуци) празне хале "Керуба", некадашње фабрике
обуће, циглане... На евиденцији незапослених у Убу
2.800... Ван евиденције - још толико (вероватно!)...
Сива слика наше стварности.
Кажу да су нам стигли за наплату рачуни из
прошлости (!). А негде се чује и лагани одјек: "Џив,
џив, џив - нико није крив"...
Сретнем, истог дана, и Негу Јовичића, коме су неки
наденули надимак Дон Кихот. За неупућене треба
напоменути да је то онај радник некадашње убске
млекаре који се суди са државом, а предмет је, ето
ироније, заштита интереса те државе и борба за
с о п с т ве н и о п с т а н а к , п ос ле н е ве р о ва т н и х
својевремених (око 2000.године) "игара без граница"
у
ПИК-у "Тамнавац" - или како већ (?), доо
"Тамнавац", а можда и нешто слично јер, све указује
на то да је било неких регистрација фирми на које су
преношена средства, наравно, пре неуспеле,
односно, поништене приватизације због дуга који је
власник направио према држави...
А бирократија од свега пере руке. Развија се и
множи. Што се више прича о отпуштању из државног
апарата то су бирократе боље организоване. Остаје,
само, питање: Докле? Па, већ смо појели и
"супстанцу"!

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СО-е УБ

КРАЈЕМ ЈУНА - НАДЗОРНИ ОДБОРИ

Уместо управних - надзоени одбори
Наредна, четврта по реду у овој години, седница
Скупштине општине Уб биће заказана за 28.јун.
Како смо сазнали од Драгана Јелића, председника
убског локалног парламента, најважније тачке
дневног реда ће бити именовање надзорних
одбора у јавним предузећима и установама
(усклађивање са новим законским одредбама),
као и доношење одлука о расписивању конкурса
за избор и именовање директора у јавним
предузећима и установама.
Осим ових тачака на дневном реду ће се наћи и
низ одлука из текућих активности. Како
незванично сазнајемо, у току је и разматрање
могућности за предлог ребаланса буџета,
о д н о с н о , ус к л а ђ и в а њ е и п р е р а с п о д е л а
средстава, а до тада ће бити прецизиране и мере
штедње у јединицама локалне самоуправе.

Са прошлог заседања
локалног парламента

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ У ПОСЕТИ
ОПШТИНИ УБ, 19.ЈУНА

ДОЛАЗИ
ВУЧИЋ

Почетак коришћења
неколико значајних
инфраструктурних објеката на
територији општине Уб, чија се
градња налази у завршној фази,
свечано ће отворити први
потпредседнк Владе Србије и
министар одбране Александар
Вучић. Њега, и још неколико
ресорних министара, на Убу ће
дочекати први човек општине
Дарко Глишић, представиници "Србијавода" и локалне
самоуправе.
- Посета је заказана за 19.јун, од 11 часова, дефинитивно.
Планирамо да господину Вучићу представимо потпуно измењено
приобаље Убаче, локалне путеве Новаци-Баталаге и ДокмирКршна Глава, а затим ћемо се упутити ка Коридору 11, у делу који
захвата територију наше општине. Мислим да ће његова посета
умногоме допринети интензивирању радова на убској страни
аутопута који се, руку на срце, не одвијају предвиђеним темпомексклузивно за "Глас Тамнаве" најављује Глишић.
Том приликом Вучић ће бити упознат и са развојем пројекта
будућег копа "Радљево", чије ће седиште бити у Убу, највероватије
у главној улици, у приземљу зграде ТЕ "Колубара Б".

ГРАДОНОСНИ ОБЛАЦИ ОДНЕЛИ ДАНАК
ГОРДАНА ГОЦЕВ,
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА УБ:

АКТИВНЕ ЖЕНЕ
П е н з и о н е р к е п р е д њ ач е у
активностима Удружења организујући
све популарнија дружења четвртком у
вечерњим сатима, а једнодневни
излети, прославе рођендана својих чланова, као и
дружења са удружењима пензионера из околних
општина - спадају у редовне активности. Поред
тога, у сарадњи са нашим сарадницима из "Гласа
Тамнаве", ускоро почињемо и припрему нашег
оригиналноиг програма са којим ћемо изаћи пред
публику на "Убским летњим вечерима".
Иначе, први наредни излет заказали смо
за 11.јул. Одредиште ће бити Сребрно јеезеро.
Цена је популарна (око 1,400,оо динара), а
заинтересовани пензионери, али и пријатељи
овог удружења, могу да резервишу места у Дому
пензионера од 9 до 14 часова. За сада, има
слободних места...

ОПУСТОШЕНЕ ЊИВЕ
Град величине лешника и олујно невреме, који су
30.маја погодили Тамнаву, нанели су огромну штету
пољопривредним произвођачима.
Олу ј н о н е в р ем е , п р а ћ е н о ј а ком
грмљавниом, пљуском и градом величине
лешника оштетило је, 30.маја, многе
пољопривредне културе у североисточном
делу Тамнаве. Градоносни облаци највише
су погодили села Врело, Таково, Лончаник,
Милорце и Јошеву.
По сведочењу Остоје Јаковљевића из
Такова, за непуних пет минута, на његово
домаћинство се сручила велика количина
града која је направила "прекривач" од
десетак центиметара (о чему сведочи и
приложена фотографија). Највећу штету
претрпела је башта са младим луком,
парадајзом, реном, шаргарепом и цвеклом.
Имуна на велики удар града није била ни
пшеница,која је местимочно полегла.

ЈОРДАН ТЕОДОСИЋ И МИЛАН ВУЧИЧЕВИЋ

НА СВЕТУ ГОРУ - ПЕШКЕ
Кренули су 27.маја на пут дуг
око 700 километара, Циљ је метох
манастира Хиландара удаљен од
своје матице око 30 километара.
Стигли су до Софије, а ових
дана прошли и 400-ти километар.
Јавили су се пуни оптимизма са
поруком да прелазе око 20 миља
дневно и да ће на одредиште стићи
како су и планирали - око 20. јуна. На
фотосу, који су нам послали,
видљиво је да су смањили килажу, а
о авантурама које су, свакако имали
током једномесечниог пешачења,
добићемо изјаве - кад се врате.

Пољопривредници су, разумљиво, кивни на
државу која, и ове године, није обезбедила
довољан број противградних ракета. Још једном
се показало да вишемесечни труд и рад може
"пасти у воду" за само неколико минута. Ионако
тешка борба за егзистеницију, у оваквим
случајевима, постаје још тежа, а коначна цена коју
Милован М.
плаћамо доћиће нам - са каматом.

Легендарни певач и некрунисани
"краљ народне музике", Шабан
Шаулић приредио је Убљанима
незаборавно суботње вече, 8.јуна.
Градски трг био је препун поклоника
"лика и дела" велике музичке звезде,
једне од највећих које су икада
посетиле нашу варош.

т р е н у т к у, д у ж г р а д с к о г т р г а
продефиловало око 3.500 људи.
Након поздрава и похвала на
рачун председника општине Дарка
Глишића, Шаулић је почео да ниже
песме "Одлазиш, одлазиш", "Срно
моја", "Са намером пођох", "Ти ме
вараш најбоље", "Краљице срца

Импресивна слика Уба из ваздуха:
Шабан после двадесет година певао на отвореном

За Убљане бесплатно:
Шабан Шаулић
велика звезда, Мирослав Илић- рекао је
за "Глас Тамнаве", након концерта, први
човек убске општине Дарко Глишић.

ДАРКВУБ НА ФЕЈСУ

Све је деловало некако нестварно,
бар када су убске прилике у питању. До
платоа, односно бине, која је била
монтирана испред Дома културе, није
се могло проћи од многобројних
Шабанових фанова који су се "сјатили"
на Уб из разних делова Србије.
Власници угоститељских објеката и
прехрамбених радњи задовољно су
трљали руке улажући максималне
напоре како би услужили велику масу
људи која је похрлила ка њиховим
локалима. Процене су да је, у том

Са Шабаном провод загарантован

мог"... Хитови су се смењивали као на
траци, па није ни чудо што је многима
једносатни блок протекао за трен.
- Концерт је поклон грађанима
Уба и, наглашам, да је из општинске
касе уплаћен само трошак који се
односи на озувчење и расвету. Шабан
је велики џентлмен, није имао никакве
захтеве и због тога смо му веома
захвални. Град је, видели сте и сами,
вечерас мало живнуо,а ми ћемо се
потрудити да и у наредном периоду
организујемо слична дешавања.Ето,
већ 27.јула долази нам још једна

Први редови највеселији

Насловница специјале епизоде
једног од најпопуларнијих стрипова
икада изазвала је, ових дана, много
позитивних коментара на фејсбук
профилу председника Дарквуба,
пардон, председника општине Уб.
Наиме, Загор, пардон, Дарко Глишић, је
ненадано, отварајући "мејлове",
налетео на овај занимљив детаљ.

Снимак за успомену са Засавице

ПЕНЗИОНЕРИ

ИЗЛЕТ У ЗАСАВИЦУ
Запамћена је вожња бродићем по
језеру, мангулице, магареће млеко
и сир, лепо уређен еколошки
амбијент и остало у Засавици, а
затим и историјска места и
ископине у Сремској Митровици,
али најдража успомена је, свакако,
д ру же њ е с а д ома ћ и н и ма у
Градском удружењу пензионера у
н е к а д а ш њ е м С и р м и ј у м у.
Домаћини су обезбедили музичку
пратњу, а Убљанинке, певачка
женска секција убског Удружења,
била је посебно надахнута.
П р е д њ а ч и л е с у, о п е т, д в е
Љиљане, Стана... Речју, сусрет за
памћење! Поновиће се, кажу...

ИРОНИЈА БАЛАШЕВИЋЕВИХ СТИХОВА

"И СВЕ ПО
ЗАКОНУ..."

"Ту су параграфи па заграби, нек
исто је и ђаволу и ђакону."
Није све тако црно у држави Србији. Око нас има
толико "светлих" примера спровођења закона и правне
државе, само их треба "ишчепркати" и применити у свим
осталим сферама.
Ето, најбољи пример правне државе, су приватни
извршитељи који, у сарадњи са "Телекомом Србија", без
проблема наплаћују дугове правних и физичких лица. Све се
одвија муњевитом брзином, баш као у најразвијенијим
европским државама. Просто и једноставно. Прво вам стигне
опомена и рок од неколико дана да измирите дуг (у
конкретном случају услуге "некоришћеног" ГПРС терминала
у 2012.години) и "симбличне" трошкове за рад извршитеља.
Уколико се оглушите на овај позив, нема проблема, наплата
ће се извршити преко вашег текућег рачуна. Без одласка у
банку, електронски, без сувишне папирологије и
малтретирања. Дуг од, на пример, 4.000 динара биће
принудно наплаћен (са све каматом,каматином каматом,
наградом и накнадама трошкова за успешан рад извршитеља
и још неким тешко разумљивим трошковима) у износу од
16.980 динара. Уколико вам је дуг према "Телекому" мањи,
биће и нижи трошкови принудне наплате. Отприлике и сами
можете израчунати колико ће вас коштати један овакав
поступак применом просте формуле (износ дуга помножити
са четири). Након неколико дана добићете, приде, потведу о
успешном извршењу принудне наплате, "захвалницу" за
успешну пословну сарадњу и сатисфакцију да "Телекому" не
дугујете ни динара.
Можда ово за некога
звучи прескупо, али иза свега
тога стоји веома јасна правна
поука. Измирите своје дугове
на време, пре него што стигну
до принудне наплате.
Запосленим грађанима
дугови се могу наплаћивати и
административним
забранама на плату, а тако се
може узети највише две
трећине плате.
Држава се, у том погледу, заштитила. Ту ништа није
спорно. Кажу да ће се и порески дугови ускоро наплаћивати
по овом принципу, а као и обично, кренуће се од "бораније"
(ситних предузетника који ионако једва састављају крај са
крајем и полако западају у дужничко ропство неповољним
банкарским кредитима који им цеде и последњи поштено
зарађени динар).
У исто време, монополисти и велики привредни
субјекти, па и јавна предузећа, имају
баснасловне милионске дугове према тој
истој дражави. Ту наплата иде мало теже.
Зашто? У Србији се, изгледа, вратила 1945-а, с
том разликом што су комунистичке власти
отимале онима који имају пуно, а ове
садашње отимају онима који имају мало. Да
ли ће се држава спасити од банкрота?
Наравно да неће, када се, из године у годину,
врши масовна производња сиротиње, и са
супротне стране, одабран и мали број
екстремно богатих грађана.
А суд и приватни извршитељи. Е
њима бих препоручио ону Балашевићеву:
"Верујем цењена главо, да си изучио
право, да сваком судиш поштено. Јер част је
част, а власт је власт. И све по закону... Ја то
поштујем. Ту су параграфи па заграби, нек
исто је и ђаволу и ђакону. "

TAMNAVSKA ZAVRZLAMA
ТОЧЕЊЕ
Ваљевска пивара је добила златну медаљу
на Новосадском сајму. Ваљевско пиво је познато и
цењено и у свету, а од ове године је почело да се точи
у лименке. За сада се, ипак, највише точи у уста
задовољних грађана.

ПАРА
П р е д год и ш њ е од мо р е
к а же ј е д а н
пензионер:“ Одавно скупљам паре које ће на мору, уз
топло сунце, врло брзо да –испаре!“

БОГАТСТВО
У организацији Дома здравља и Општине Уб
спроводи се акција „Медицинско село“. У селима се
бесплатно проверава здравствено стање људи и
обављају ултразвучни и стоматолошки прегледи. Ето
парадокса; и бесплатно се доказује да је здравље
највеће богатство.
Душан Старчевић

АКЦИЈА "ГЛАСА ТАМНАВЕ"

ПОМОЋ ЗА УГРОЖЕНЕ

Снежана Петровић и Гордана Даниловић из Центра за
социјални рад у Убу посетили су недавно Јовановиће,
Верицу и Цана, у Црвеној Јабуци. Процена је била да већ
дуго они живе на ивици екзистенције, на 80 ари земље са
тешким инвалидом (некада електричар) за чије лекове и
лечење немају ни оно што је најосновније. Закључак је
био: Тренутна једнократна помоћ у износу од 2.000,оо
динара, по могућству робни пакет од Црвеног крста,
предлог да се покрене поступак за добијање инвалидске
пензије за Цана и, уколико се покаже могућим, додела
социјалне помоћи.
- Нажалост, оваквих случајева је све виже, а наше
могућности су веома ограничене,-каже директорка
Снежана Петровић и додаје да, у општини, већ има преко
500 корисника социјалне помоћи...

Центар ће помоћи и Јовановићима

Пише: Верољуб Бабић "Коцељевачке новости"

KROZ VLADIMIRCE
ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРИЈЕМ ВУКОВАЦА

ЛЕТОВАЊЕ ЗА НАЈБОЉЕ

Владица Марковић, председник општине
Владимирци, на пријему, уручио поклоне
за најуспешније ученике у школској 2012/13.
У четвртак 06. јуна, у свечаној сали
К о н а к а , п р е дс е д н и к о п ш т и н е В л а д и ц а
Марковић, заједно са својим сарадницима,
уприличио је свечани пријем за све ученике
носиоце Вукове дипломе, учеснике на
републичким такмичењима, њихове разредне
старешине, учитеље и директоре школа. Том
приликом Марковић је поздравио све присутне,
а посебно ученике који, су својим радом,
залагањем и примерним владањем, доказали да
су нешто најбоље и најперспективније што ова
општина има. Њихов рад и труд председник
општине је наградио комплетом књига,
похвалницом, сваки ученик је добио по 10.000,00
динара, као и за сваког ученика плаћено
летовање. Овај гест председника Марковића,
пропраћен је бурним аплаузом.Том приликом
прису тнима с е обратио и председник
Скупштине Драган Симеуновић, који је, такође,
честитао на постигну тим резултатима,
истакавши да су они најбољи од најбољих и да
се нада да ће по завршеним студијама поново
доћи у родно место и помоћи да се наша
општина боље и више развије.
После уручених награда за све присутне
уприличен је свечани коктел, а на крају,
направљена је и групна фотографија. Овај
догађај пропратила су и многобројна средства
јавног информсања.
Заједнички
снимак

СПИСАК УЧЕНИКА НОСИОЦА ВУКОВЕ
ДИПЛОМЕ И
УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ЖИКА ПОПОВИЋ“
ВЛАДИМИРЦИ:
ПЕТРОВИЋ ДУШАН,
ПОПОВИЋ ТАМАРА,
КОЈИЧИЋ МАРКО,
ЛЕКИЋ САЊА,
СТАНОЈЕВИЋ АНА, ГРУБИЋ ДУЊА - УЈЕДНО ЈЕ
ПРОГЛАШЕНА И ЗА ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ ДЕБРЦ:
СЕКУЛИЋ ВИНКА,
АРНАУТОВИЋ МИЛИЦАКОЈА ЈЕ И УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ, МИЈАИЛОВИЋ
МАРИЈА, НИНКОВИЋ НИКОЛА, ВИТОМИРОВИЋ
АНА, МИЛОШЕВИЋ ТАМАРА
СРЕДЊА ПОСАВОТАМНАВСКА ШКОЛА
ВЛАДИМИРЦИ:
ВИТОМИРОВИЋ САРА- УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Сарадници из Владимираца Света Гашић и
Слободан Павловић

Немања Ђурић

13.jun 2013.
ЖИВОТНЕ СТАЗЕ УСПЕХА
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НЕМАЊИН
ПУТ У НАСУ
Јанко и Милица Ђурић имају
пуно разлога да се поносе
синовима Немањом и Игором,
Ово је делић Немањине биографије
Немања Ђурић, владимирачки и шабачки ђак, и београдски
студент, један је од ретких стручњака у НАСА центру у
Вашингтону, који ради одговоран посао у одељењу за
сателитске програме, а није амерички држављанин. Штавише, у
овом делу програма НАСЕ једини је са српским пасошем. Од
прошле јесени је, са препоруком и материјалном подршком
најпознатије америчке Агенције за свемирска истраживања, уз
редован рад, и редован студент постдипломских студија на
„Колеџ парк“ универзитету у Мериленду.
Био је успешни студент пете, завршне године Саобраћајног
факултета у Београду, одсека за телекомуникације, а онда је, у
јуну 2003. године, примио позив од Универзитета „Колеџ парк“ у
Мериленду, САД, да се школује у Америци. Нашао се у озбиљној
дилеми: да ли да остане у земљи и за неколико месеци стекне
диплому саобраћајног инжењера – смера за телекомуникације,
или да путује и настави студије у Мериленду. Уз обавезу да му
обезбеди 39.000 долара годишње, 28.000 за школовање и 11.000
за животне трошкове, „Колеџ парк“ универзитет му је одмах
послао и зелену (усељеничку) карту. Ово последње права је
реткост за случајеве студирања и најталентованијих студената у
Америци. То је, уз остало, Немању и преломило. Прихватио је
изазов без обзира што је био свестан да мора да усаврши своје
знање енглеског језика.
Ко је, заправо, Немања Ђурић?
Рођен је у Шапцу 14. 12. 1979. године у породици просветних
радника из Владимираца, мајке Милице и оца Јанка. (Касније је
породицаЂурић увећана за још једног члана: Немањиног млађег
брата Игора). Основну школу у Владимирцима завршио је као
један од најбољих ученика. Тако је наставио и у Шабачкој
гимназији – математички смер, и на студијама у Београду.
Шахом се бавио од раног детињства. Прво место на првенству
школе, у конкуренцији осам разреда, освојио је као – ђак првак.
Од руке су му ишли и многи спортови. Определио се за фудбал и
играо у подмлатку „Мачве“. Одласком на студије, због обавеза,
спорт му је постао рекреација.
Оно што је у Немањиној причи о школовању у Америци и
запослењу у НАСИ најзанимљивије (не и за овог скромног,
доскорашњег дечака и младића из Владимираца), је податак да
он, по доласку у Мериленд, није могао да настави студије
саобраћајног или каквог сличног факултета у чијој су основи
телекомуникације. Таквог смера на „Колеџ парк“ универзитету
једноставно није било. Најближи је, по структури наставе, био
Факултет Compyter science. Немања је прихватио да почне,
практично из почетка, мада му је, од испита положених на готово
пет година студија у Београду, признато тек за непуне две године.
Стечено знање, самосвест, психичка чврстина и одлучност,
поред осталих особина, били су довољни да студије заврши у
рекордном року, као један од најбољих у класи.
Одмах по завршетку студија, Немања је на интернет стране
поставио своју стручну биографију и већ у јуну добио позив да
се јави на разговор у НАСА центар у Вашингтону. За њега је то
било велико признање, али и изненађење, јер ова чувена
америчка национална институција запошљава махом америчке
држављане, а он, још, има српски пасош. Провера знања из
готово свих области, укључујући и педагошко-психолошке
тестове, трајала је пуних осам сати, а комплетан систематски
преглед неколико дана. Пошто је у свему испунио услове, питали
су га колику годишњу плату тражи. Рекао је 50.000 долара, што је
неки максимум за странце његовог ранга. Дали су му десет
хиљада долара више, уз обавезу да сносе пуне трошкове
његовог даљег усавршавања.
Од како се отиснуо преко океана, млади стручњак за сателитске
програме сваке године два пута долази у Србију, за Илиндан –
славу својих предака, и Божић. Отац Јанко за сина каже да је
велики родољуб, и да ништа за њим не заостаје син Игор који је
окончао студија фармације у Београду и запослио се у једној
фармацеутској фирми.
Од како се запослио у НАСИ 2007. године Немања Ђурић није
мењао радно место. И даље ради у НАСИ на одговорном и
захтевном послу. У својој области, у истраживачко-научном раду
и његовој примени у пракси, тек би требало да се оствари као
научник.
(Извор: "Глас Подриња" Шабац)

Пише Благоје Цонић

ШАБАН

Или јеси или ниси, а може
и једно и друго јер српски
језик даје широка значења

С

амо пет слова за реч са сијасет
значења. Где год завириш по неки Шабан. У
централној Француској Chabanne је име за насеље
и општину. Америчка продуцентска кућа Saban
подарила је деци света серију „Моћни ренџери“.
Осми месец исламског лунарног календара је Sa´
аban. У званичној граматици српског језика
вл а с т и т а и м е н и ц а . Н е з ва н и ч н о , п р и д е в .
Суштински још једна међа на непресушном извору
српско-српских подела: или јеси или ниси Шабан.
То што је Бог на небу а Синан на земљи Шабану не
олакшава живот, јер Шабан је:
-Краљ народне музике, па био Шаулић или
Бајрамовић!
-Неком цар а неком дворска луда!
-Онај о коме мислиш све најгоре ал´
признајеш да има „мрак“ девојку.
-Човек специфичног стила када је одело у
питању – скупо се облачи а јефтино изгледа.
- Скраћеница за ШАбачку БАНку.
Ако кренем да ређам негативни контекст
значења титуле „шабан“ стићићу до огласне
стране. Обиље сумњивих комплимената које се у
назови културним расправама могу наћи указују да
је шабанизација узела маха.
Опседнутост широких народних маса овим
феноменом и вечита способност да и
најбаналнијем изразу натоваримо гомилу
контрадикторних значења довела је до најављеног
протеста преводилаца са српског на стране језике
испред здања Матице српске. Мало им је било муке
да странцима пренесу импресију о квалтету сна кад
спаваш као заклан, цену кајгане кад је мути Свети
Петар и шта то има у пшеници кад се неко смеје ко
луд на брашно, па сад треба да им појасне финесу
другарског поздрава: „´Де си бре Шабане!“ од
свеприсутног погрдног коментара нечијег изгледа,
понашања, избора музике, аутомобила, начина
провода и чињенице да неко живи у селу.
Срео сам школског друга. Драго му је због
Шабановог доласка. Воли музику, додуше не
народну. Поздравља бесплатне концерте мада га
брине њихова цена ако месечно коштају к´о
бесплатни интернет у центру вароши. Срећан је
што има мобилни и квоту бесплатних порука, у
шали каже да је луд и овако па му лудорије са
интернета и не требају. Као и сав нормалан свет има
више разлога за бригу него за радост. Покушава да
у свом селу задржи предшколско одељење. Фали
им једно дете одговарајућег узраста да одрже
прописану квоту. Драго му је због одлука локалне
Скупштине о помоћи у решавању стамбених
проблема избеглих и расељених лица, бесплатном
аутобуском превозу за старије суграђане, а навија
да неко донесе одлуку и о зубарској помоћи за
социјално угрожена лица. Која вајда од помоћи у
храни кад немаш чиме да једеш. За крај је уз
поздрав додао да има пара лечио би зубе код
приватника и имао осмех као Шабан.
Не желим да експлоатишем туђу невољу.
Предлог да се помогне социјално угроженим
лицима и у зуботехничком погледу не звучи лоше,
макар кроз суфинансирање зубарских услуга.
Верујем да постоји добра воља и у локалној
самоуправи и у Дому здравља.
А Шабан? Валичанствен као и увек.
Поклоњеном концерту се у зубе не гледа.

УБЉАНИ ПРЕДЛАЖУ

ЧУВАЈМО УБ ОД УРБАНИСТА
Свакодневно пред нашим очима нестаје по нека
стара кућа која представља историју једне породице, а
самим тим и део прошлости наше вароши. Често се
запитам да да ли неко води рачуна о старим грађевинама
или је дошло време распродаје свега па и историје. Сећам
се да су неки објекти били под заштитом али су касније
срушени јер наводно није била могућа санација
(Прим.ред. Стари хан).Такође смо сведоци релативно
честих измена детаљних урбанистичких планова
најчешће у циљу „виших интереса“.Када сам реаговао на
рушење једне старе куће одговорни су ми рекли да она,
иако је доста стара, није под заштитом и да нема никакву
архитектонску вредност. Можда су били у праву али шта
ако ни једна зграда у Убу нема ту архитектонску
вредност? Значи ли то да ће бити порушене све старе
зграде и да ће Уб постати најмлађа варош у Србији? Да ли
нам неко забрањује да се сами одредимо према
сопственој прошлости и помогнемо да се поједине зграде
сачувају.
Део свог живота провео сам у Ваљеву и увек када
је реч о прошлим временима сетим се Ваљевског
„Тешњара“ који је од непроцењивог значаја за историју не
само тога града. Ваљевци су смогли снаге да целу једну
улицу ставе под заштиту и сачувају од рушења. Да ли смо
ми могли бар један део зграда да сачувамо које су биле
симбол Уба. Посебна је прича о старом парку коју не бих
да покрећем јер је све окончано и ту више нема поправке,
али зато, има још старих грађевина које се, препуштају
зубу времена како би дошле у стање када им више нема
спаса и када ће рушење бити неминовно. Треба
напоменути да су неке грађевине, које су „подмлађене“,
тако урађене да више и не личе на себе.,Почев од кровног
покривача па до столарије, све је у модерном стилу па
сада те лепе старе куће, које су биле симбол ове вароши,
представљају прави кичерај. Пример је кућа стара више
од сто година са прозорима од пластике или алуминијума
и покривачем од „теголе“.
Било би лепо, а и корисно, да се на нивоу општине
Уб формира неко саветодавно тело у коме би били
заступљени, поред људи од струке, и представници
грађана и то не само из градске средине. Оно би имало
улогу да утиче на локалну самоуправу у циљу заштите
појединих старих објеката не само у граду већ и на
сеоском подручју. Ако неко није у стању да у сопственој
режији сачува објекат од значаја за општину требало би
наћи могућност да се том власнику помогне у санацији
објекта. Наравно, најпре би требало сачинити попис свих
значајних објеката, а онда их ставити под заштиту
локалне самоуправе на основу критеријума који би
одражавали интерес наше средине.
Сада долазимо до главног проблема, а то је закон.
Постоји Закон о културним добрима који регулише ову
материју и сигурно се поставља питање да ли локална
самоуправа може нешто да уради „на своју руку“.
Мислим да нам нико то не забрањује с том разликом да за
једну овакву акцију не би имали финансијску подршку
републичких институција, али то је већ друго питање.Ако
због финансија не будемо били у могућности да
реализујемо ову идеју могли бисмо бар да урадимо једну
фото-монографију старог Уба како би, бар на неки начин,
сачували своју прошлост.
Да бисмо на прави начин размишљали о ономе
што имамо потсетићу на речи познатог писца:-„Немам све
што волим, али волим све што имам“.
И на крају да појасним наслов овог текста.Пре
много година на Убу, у тадашњој сали биоскопа, била је
јавна трибина на којој је гостовао Богдан Богдановић,
познати архитекта и бивши градоначелник Београда.Тема
је била везана за урбанизам, а своје излагање Богдановић
је завршио реченицом: -„Убљани, чувајте Уб од
урбаниста“. Ова реченица ми се, не знам због чега, дубоко
урезала у сећање.Да ли се човек само нашалио или је
мислио озбиљно ни до данас нисам схватио, можда ће
неко од вас који будете ово читали, боље разумети.

Зоран Симић

OP[TINA UB
ИЗ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ

ЗАВРШЕНИ ТЕНДЕРИ,
КРЕНУЛА РЕАЛИЗАЦИЈА
Обавеза одржавања локалне асфалтне мреже
поверена убском предузећу "Тамнавапут".
Примена новог Закона о
јавним предузећима и Закона о
роковима измирења новчаних
обавеза, успорила је динамику
извођења послова у убској
Дирекцији за уређење и изградњу.
Већина тендера за одржавање
путне мреже у нашој општини
коначно је завршена. У току је
набавка за одржавање бивших
регоналних путева, док је обавеза
санације локалне асфалтне мреже
поверена убском предузећу
"Тамнавапут".
- Недавно смо завршили
две деонице фекалног колектора у
улици Братства и јединства, од 300
метара, и суседној улици 30.јуна.
Наредних дана започећемо
асфалтирање улице Саве Бојанића,
у једном делу дужине 300 метара, до
раскрснице с а улицом Гојка
Дороњског, док ћемо за други део
расписати тендер и, надам се,
комплетно је завршити до краја
године. У исто време, кандидовали
смо неколико пројеката у ресорним
министарствима на које чекамо
од го во р - за п оч и њ е " р а п о рт "
директор Дирекције, Звонко Минић.
- Што се сеоског подручја
тиче, завршен је пут у Радуши, који
смо започели још у новембру
месецу, а ових дана биће завршени
и путни правци Докмир-Кршна
Глава и Новаци-Баталаге, за који је

Звонко Минић
Дирекција обезбедила 200
метара пропусне цеви које нису
биле предвиђене пројектом, а
неопходне су људима чија се
д во р и ш т а н а л а зе н а о во ј
деоници- завршава Минић, уз
констатацију да је од
Министарства, ових дана, на
адресу убске Дирекције, стигло
и овлашћење да се спроведе
поступак јавне набавке за
изградњу регионалног пута
Новаци-Памбуковица. Дужина
овог путног правца износи пет
к и л о м е т а р а , а з а њ е г о ву
изградњу биће опредељено 60
милиона динара.
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ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
артикал

цене

јед.мере

- Црни лук
- Бели лук
- Млади лук црни
- Млади лук бели
- Празилук
- Шаргарепа
- Першун
- Ротквице
- Кромпир
- Млади кромпирићи
- Боранија нова
- Паприка бабура нова
- Блитва млада
- Грашак млади
- Лиске од купуса 10к
- Купус млади
- Карфиол
- Броколи
- Тиквице младе
- Краставци
- Парадајз домаћи
- Парадајз увозни
- Папричице љуте
- Јаја
- Малина 300г
- Јагода домаћа
- Вишња "Марела"
- Трешња

кг
кг
веза
веза
ком.
кг
ком.
веза
кг
кг
кг
кг
веза
кг
веза
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
ком.
ком.
пак.
кг
кг
кг

60, 70
250, 300
20, 25, 30
20,25,30,40
20, 25
50, 60, 80
20, 25
20
120. 130
120.130.150
250
200
40
130
30, 40, 50
50, 70, 80
100
150
30, 40, 50
50, 60, 70
110,120,130
100, 120
8, 10
10, 12
80, 100
150, 200
100, 120
100,150,200

Рекли су нам...
Милован Илић, Брезовица:
- Продаја иде јако лоше. Многи производи су
јефтинији у односу на прошли петак.

Зорка Ђуричић, Совљак:
- Све је већа понуда, а мање се купује. Велика су
улагања, семена и дневнице су скупе, па је
приход за произвођаче минималан.
Приредила: Љ.Симановић, 7.јуна 2013.г.

"ГЛАС ТАМНАВЕ" представља: Коњички клуб "Света Поповић" Уб

И МИ КОЊЕ ЗА ТРКУ ИМАМО
- Легенда клуба чувени џокеј Тихомир Вујковић. - Три грла се такмиче, два дебитују у јуну,
три "јарлинга" чекају да буду јахани. - Три тркачка дана у летњим месецима- празник за
љубитеље коња.
Коњички спорт је увек имао пуно
поклоника у Тамнави, а чувар
традиције "спорта краљева" је КК
"Света Поповић" чија је званична
адреса Уб, мада сви знају да је Врело
место у којем је епицентар коњичких
збивања. Клуб је основан 1981. године,
седиште му је тада било у Брезовици, а
наредне године, са изградњом
хиподрома у Врелу, сва активност се
усмерава ка највећем селу у општини.
Недавно је изабрано и ново
руководство клуба, на челу са
председником Владом Ранковићем и
директором Драгољубом-Гашом
Ђорђевићем, бившим џокејом. Улогу
секретара обавља Владимир
Благојевић, а треба рећи да су у
историји клуба значајан траг оставили
Брана Сарић, Степа Максимовић,
покојни Зоран Петковић... који су са
пуно успеха бринули о племенитим
животињама.
Ергелу клуба предводи Кид Фрст
(шест година стар) чији је власник и
џокеј легендарни Тихомир-Тика

Вујковић. Ово грло је освајало Куп
Тамнаве, два пу та славило на
Ивањданској трци у Шапцу и победило на
престижној Букиш трци, такође у Шапцу.
Две године млађи Шуби Дуби Ду још чека
своју прву победу, након неколико других
и трећих места, а пуно се очекује од
трогоца Кларе Бас, власника Зорана
Лазаревића и Владимира Благојевића,
која је добро трчала на трци Трајал Стејкс
пре 15-ак дана. На тркама у Врелу 24. јуна
дебитоваће Азаренка (две године стара,
власник Гаша Ђорђевић) и Далас (такође
две год ин е, вл а с н ик п р е дс е д н и к
Ранковић), а још неко време на "ватрено
крштење" чекаће годишњаци (тзв.
"јарлинзи) Шамак и Торино Хил, као и
потомак славног Главалкура (победник
Меморијала "Краља Александра" 2009.)
који још нема име.
Љубитеље коња 24. јуна у Врелу
очекују трке поводом Других Тројица, 30.
јула на програму је Куп Тамнаве на
Огњену Марију, а 19. августа обележиће
се празник Преображење. Биће то
прилика да се опет на хиподрому сјати 4-5

хиљада људи (програм почиње у 16
часова, улазница је 200 динара), а не
пропуштају у управи клуба да
истакну велику помоћ челних људи
убске општине и Установе за културу
и спорт.
Б.Матић

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА УБ

ПОЧЕЛО ПОЛАГАЊЕ
ПРВЕ ПОМОЋИ

Група од петнаест кандидата успешно положила тест од двадесет
теоријских питања и једне практичне демонстрације
Према новом Закону о безбедности техничких помагала. Обуку врше
саобраћаја обавезна ставка за будуће лиценцирани предавачи из убског
возаче је и претходно полагање испита
из прве помоћи. Група од петнаест
полазника похађала је, у минулим
недељама у просторијама СТЦ
"Шампион", часове обуке из основа
пружања прве помоћи, а први испит, који
се састоји из писменог
и практичног дела
одржан је петак, 31.маја.

За организацију овог одговорног
посла задужен је убски Црвени крст.
- Обавезно је осам часова теоријске
наставе и два часа практичне обуке, што
значи да у једној недељи кандидати могу
да савладају основе у пружању прве
помоћи. Потом, у зависности од
спремности, могу да се пријаве за
полагање испита. Тест се састоји од
двадесет теоријских питања и једне
практичне демонстрације одређених
поступака у случају саобраћајних удеса,
уз помоћ медицинске лутке и других

Милован М.

ЗАПОСЛЕНИ У ЛОКАЛНОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАЛЕЦ

У УЗВРАТНОЈ ПОСЕТИ УБУ
Жупник Јанко Кос предводио двадесетчетворочлану делегацију
ове словеначке општине
У једнодневној, узвратној посети
општини Уб, последњег дана маја
боравили су запослени у локалној
управи општине Жалец, на челу са
жупником Јанком Косом. Домаћин
дведесетчетворочланој делегацији ове
словеначке општине био је председник
општине Дарко Глишић који се у
поздравној речи захвалио гостима на
указаном гостопримству приликом
недавне радне посете Убљана општини
Жалец, у оквиру реализације пројекта
Европске уније.
- У Словенији смо угошћени на
највишем нивоу и желимо да се
реванширамо. Хвала вам за сву помоћ
коју сте нам до сада пружили и надам се
да ћемо и у будуће сарађивати и
показати колико заједно можемо да
учинимо за наше две општине – рекао је
Глишић.
Речима захвалности узвратио је
жупник Јанко Кос, уз шаљиву примедбу
домаћинима да „претерују у
гостопримству”.
- Ја бих рекао да су Срби и Словенци
одувек били пријатељи, вероватно зато

јер нисмо суседи. Имамо много
заједничког и сарађујемо на многим
европским пројектима, а ја свима
који дођу из Србије исто кажем.
Можемо вам дати савет да не бисте
правили грешке које смо ми правили,
да не бисте ишли погрешним путем

САОБРАЋАЈКА У МУРГАШУ

СТРАВИЧАН
ПРИЗОР
Једна особа погунила,
а четири су повређене

Тешка саобраћајна незгода у
Мургашу, на регионалном путу УбВаљево, у којој су учествовала три
возила и у којој је једна особа
изгубила живот, потресла је грађане
Тамнаве, кобног 29.маја, око 11 сати
пре подне.
Према саопштењу ваљевске
полиције, возач комбија Дејан Д. из
Л азаревца је услед недржања
растојања,
сустигао и ударио у
путничко возило којим је управљао
Милан Ј. из места Тулари општина Уб.
Од силине удара Милан Ј. је изгубио
контролу, прешао на супротну страну
коловоза и директно се сударио са
возилом које му је долазило у сусрет,
а којим је управљао Дејан Ј. из
Такова.

У овој саобраћајној незгоди
погинула је Зорка Ј.(72) из Тулара, још
једна путница је задобила тешке
телесне повреде опасне по живот, док
су два возача и једна путница
задобили лакше повреде.
Увиђај лица места извршили су
истражни судија Основног суда у
Ваљеву, заменик ОЈТ у Ваљеву и
полицијски службеници из Уба, који
ће против возача Дејана Д. поднети
пријаву за тешко кривично дело
против безбедности јавног
саобраћаја, наведено је у саопштењу.
којим смо ми ишли, али ништа нећемо и
не можемо урадити уместо вас. Ви све
морате да урадите сами – поручио је Кос
домаћинима.
Након коктела у Клубу Дома културе,
посете храму „Вазнесења Господњег” и
Фазанерији, словеначки гости упутили
су се у Београд, где их је дочекао и
угостио најпознатији од свих Убљана,
фудбалска легенда Драган Џајић.
Д.Н.

КРОЗ ПРОГРАМЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА

РАДНА МЕСТА
ЗА 111 ТАМНАВАЦА
Општина Уб и Национална служба за
запошљавање, удруженим средствима, до краја
године финансираће отварање још 50 нових
радних места
Захваљујући сарадњи Општине Уб и Националне
службе за запошљавање, 111 незапослених Тамнаваца
добило је прилику да ради. Нова радна места обезбеђена
су кроз програме јавних радова, приправника и
самозапошљавања, који се спроводе по јавним позивима
расписаним у складу са Локалним акционим планом
запошљавања за 2013. годину. Како сазнајемо од Саше
Спасића, члана Општинског већа, највише незапослених са
евиденције НСЗ ангажовано је на јавним радовима.

Шанса за младе

МЛАДИ УБСКИ СПОРТИСТИ ПРЕДСТАВЉАЛИ
ОПШТИНУ У ГРЧКОЈ

ИЗЛЕТ УКРАШЕН
МЕДАЉАМА
Експедиција од 18 младих Убљана (плус два возача
"Аладин Турса") представљала је нашу општину у грчком
Пефхокорију на Радничким спортским играма (26.-31. маја).
Да тамо нису отишли само ради провода и плажа, показали
су на спортским борилиштима. Убљани су освојили пет
златних медаља (мали фудбал, баскет, одбојка на плажи,
пливање и женски триатлон) и уз још једно сребро и три
бронзе освојили прво место у генералном пласману!
Наравно, успехе су прославили како доликује, а лепо време
им је омогућило и да уживају у чарима кристално чистог
залива Торонеос, па је разумљиво што су кући стигли
препуни утисака и лепих успомена...
Убску општину у Грчкој представљали су: Нина
Јеличић, Сања Миросављевић, Ивана Кнежевић, Ана
Настић, Невена Млађеновић, Јована Цветковић,
Александар Ситарица, Бобан Стојановић, Перица
Марјановић, Бобан Стефановић, Марко Миливојевић,
Иван Стефановић, Иван Поповић, Александар
Веселиновић, Радован Драговић, Алекс андар
Радовановић и Немања Чуквас, а да пут буде пријатан и
сигуран побринули су се возачи Јовица Тодоровић и
Никола Драгутиновић.

Убљани по повратку из Грчке

- Код осам послодаваца из јавног сектора запослена су
82 лица на период пет до шест месеци, с тим што се јавни
радови најкасније морају затворити до 1. децембра. Кроз
програм приправника, за 20-оро младих стручњака са
дипломама високих школа и факултета, обезбеђен је посао
у наредних девет, односно дванаест месеци, у зависности
од стручне спреме. Такође, из општинског буџета је за
девет лица одобрена субвенција за самозапошљавање од
160.000 динара и овај новац ће им помоћи да отворе
предузетничке радње и покрену сопствени бизнис. Укупно,
сада су одобрена средства за 111 незапослених лица која
се налазе на евиденцији НСЗ, а до краја године планирамо
још 50 лица активно да помогнемо да привремено или
трајно нађу посао – наводи Спасић. Програме и мере
активне политике запошљавања и даље ће, удруженим
средствима, финансирати oпштина Уб и НСЗ.

Уговоре о запошљавању, у понедељак, 3. јуна, уручио
је председник општине Уб Дарко Глишић који је,
честитајући корисницима којима су одобрена средства по
расписаним јавним позивима, том приликом рекао да
треба поздравити овакав вид запошљавања, те да је
један од приоритетних задатака локалне самоуправе у
наредном периоду да створи услове за отварање нових
радних места.

ДМИ "ЧУЧУГЕ" ОБЕЛЕЖИЛО

ЧЕТВРТ ВЕКА
ПОСТОЈАЊА
Група ентузијаста давне
1988.године основала Друштво
кроз које је, до данас ,прошло
више од хиљаду чланова
Свечаном академијом, која је одржана
26.маја у ресторану "Шестица" у Чучугама,
Друштво младих истраживача "Чучуге"
обележило је 25 година постојања.
Председник Друштва, Драгољуб Триндић,
подсетио је на давну 1988.годину, када је
група ентузијаста (Тринда, Боле, Века,
Црни, Ћесла, Мика, Зоран, Горан, Жиле и
други) прикупљајући налазе на локалитету
"Илића брдо" у Чучугама, као и етнолошке
налазе и грађу, дошла на идеју да оснује
друштво истраживача. Велику подршку,
истакао је Триндић, тада су добили од
секретара ваљевских истраживача
Миодрага Мандића.
Друштво се временом развијало, а од
тада до данас кроз ову организацију
прошло је више од хиљаду чланова,
углавном основаца. Реализован је велики
број пројеката, а неколико пута годишње
организују се истраживачки кампови и
еколошке акције. У Друштву успешно раде
четири секције: археолошка, етнолошка,
историографска и еколошка.
Својим присуством и поздравним

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ "МУЛТИМЕДИЈИ У ШКОЛАМА
- НАША ВЕЗА СА СВЕТОМ"

ИНФОРМАТИЧКА ГЕНЕРАЦИЈА

Пројекат „Мултимедији у школама
– наша веза са светом“, рађен у оквиру
ИПА програма прекограничне сарадње
БиХ и Србије, закључен је, у среду
5.јуна, завршном конференцијом у
холу Основне школе "Милан Муњас".
Партнер Убљанима у овом пројекту
био је средњошколски центар „Јован
Цвијић“ из Модриче.
Све образовне установе у општини
Уб добиле су одређени број компјутера
и опреме, док је ОШ „Милан Муњас“,
као носилац пројекта, уз средњу школу
и гимна зију, опремила
мултимедијалне кабинете са по
тридесет рачунара, паметном таблом,
видео-бимом и осталом опремом
неопходном за квалитетан рад у
информатичком окружењу.
Вредност пројекта износила је
49.600 евра, од чега је локална
самоуправа обезбедила 9.000, а
европски фондови преко 40.000 евра.
Директор пројекта, Живана Баратовић,
констатовала је на завршној
конференцији да су ђаци изузетно
одушевљени новим начином наставе и
да је општи циљ, побољшање процеса
образовања уз примену модерне
мултимедијалне опреме, итекако
остварен.

Љиљана Симић, Живана Баратовић
и Славица Симић на конференцији
Љ и љ а н а С и м и ћ , ко о рд и н а то р
пројекта, и Славица Симић, наставник за
примену информационих технологија
истак ле су неопходност даљег
информатичког ед уковања с амих
н а с т а в н и к а и п р о фес о р а , ј е р ј е
евидентно да се ђаци у ери
информационих технологија изузетно
добро сналазе у овом окружењу и да ће
им рад у мултимедијалној учионици дати
подстрек да још више усавршавају своје
знање.
Милован М.

НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

ВИСОК ПЛАСМАН
УБСКИХ ОСНОВАЦА

говором, свечану академију увеличали су
стручни сарадници др Ивана Тодоровић и
др Славиша Ђукановић. Тамнавски песник
Михаило Мика Радовановић рецитовао је
четири своје песме, од којих је једна била
посвећена управо ДМИ "Чучуге". Дружење
је настављено уз неизоставни срнећи
гулаш и музику до касних поподневних
сати.
Б.П.

На републиким такмичењима
српских основаца, троје ученика
ОШ „Милан Муњас” остварило је
изузетан успех у веома јакој
конкуренцији. Две треће награде на
такмичењу из историје, које је
одржано у Нишу, освојиле су Јелена
Ђенисић, ученица осмог разреда и
годину дана млађа Тамара
Миличић. Исти пласман остварио је
и седмак Петар Тешић, с тим што се
з а т р е ћ е м е с т о и зб о р и о н а
такмичењу из српског језика у
Тр ш и ћ у. И зу з е т н и р е зу л т а т и
постигнути на такмичењима
највишег ранга, иза којих стоје
велики рад, труд, залагање и знање,
служи на част и понос Јелени,
Тамари и Петру, као и њиховим
професорима Бранки Костић,
Душанки Грубор-Симић, Верану
Јаџићу и Ненаду Игњатовићу, али и
целој школи.

JEDINI OVL[]ENI SERVIS FISKALNIH KASA U GRADU

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ДУШАН ДАНИЛОВИЋ" РАДЉЕВО

ЕКОЛОШКИ ДАН
У сарадњи са општином Уб и Унијом еколога „Унеко”, приређен
низ едукативних, забавних и спортских програма
Централну манифестацију поводом обележавања 5. јуна, Светског дана
заштите животне средине, и ове године је у општини Уб организовала ОШ
„Душан Даниловић”. У сарадњи са локалном самоуправом у Убу и Унијом
еколога „Унеко”, приређен је низ едукативних, забавних и спортских програма,
под називом „Еколошки дан”. Радљевски просветари и ученици, већ седми пут,
организују ову манифестацију са циљем да широј локалној заједници укажу на
многобројне еколошке проблеме и потребу очувања животне средине. С
обзиром да се Радљево налази на ободу Колубарског басена, ОШ „Душан
Даниловић” веома је посвећена развоју еколошке свести, истиче директорка
Светлана Максимовић, у школи низ година ради еколошка секција, ђаци се
укључују у све локалне и многе националне еколошке акције.
О в о г о д и ш њ и
„Еколошки дан” започео је
наступом плесне групе
ученика школе, уз
кореографију Миодрага
Мићића, након чега су
Тања Мимић, председница
субрегионалног центра
„Унеко Уб” и Мирјана
Јовановић, виши стручни
Приредба посвећена "Еколошком дану" с а р а д н и к з а з а ш т и т у
животне средине у
општинској управи, представиле резултате мониторинга квалитета животне
средине у убској општини. О еколошким проблемима у окружењу говорио је
Жељко Стојковић, председник покрета „Српски центар екологије” из
Лазаревца, док је Мирјана Аранђеловић са Факултета за примењену екологију
Футура представила екосистемски процесор за пречишћавање отпадних вода
„мокро поље”. Радљевска школа једина у Србији поседује овај природни,
биолошко-еколошки пречистач, где функцију абсорбције штетних материја из
воде врши биљка, истакла је Аранђеловић.
Многобројни гости који су присуствовали обележавању
„Еколошког дана” у радљевској школи, могли су да
Фудбалске наде из Основне школе "Милан Муњас"
погледају маштовите и креатривне радове од рециклираног
материјала, које су направили чланови еколошке и ликовне
секције, али и да савладају „Еколошку азбуку” захваљујући
ученицима школе и наставници српског језика Јадранки
Д.Н.
Дамјановић.

УБЉАНИ ПОБЕДНИЦИ
У МАЛОМ ФУДБАЛУ
Са такмичења из српског језика
у Тршићу

МАЛИШАНИ ИЗ ПАМБУКОВИЦЕ

НА ЕКСКУРЗИЈИ
У БРАНКОВИНИ
Канцеларија за социјално угрожено
становништво општине Уб организовала
је, 5.јуна, једнодневни излет за ученике
Основне школе "Свети С ава" из
Памбуковице. У веселој и раздраганој
атмосфери, ђаци од првог до четвртог
разреда посетили су Бранковину, родно
село наше познате песникиње Десанке
Максимовић. У пратњи својих учитеља,
обишли су музеј и подсетили се
многобројних стихова из школских
уџбеника. Како кажу, била је то лепа
прилика за дружење ван школе, а из
општине Уб су им поручили да ће и у
наредном периоду припремати слична
пријатна изненађења.
Школе из убских села, због малог
броја ученика у нижим разредима, тешко
проналазе повољне аранжмане за
организовање оваквих екскурзија. Стога
је разумљиво што је општина притекла у
помоћ.

Истога дана, у радљевској школи одржано је општинско
такмичење у малом фудбалу, на којем су учествовале екипе
све четири тамнавске основне школе. Победнички пехар
припао је убској ОШ „Милан Муњас”, друго место домаћину,
треће ОШ „Свети Сава” из Памбуковице, а четврто екипи
бањанске ОШ „Рајко Михаиловић”. Такмичење су
организовали наставници физичког васпитања, који су
доделили и три дипломе. Ученици убске школе, Марко
Бошковић и Димитрије Којић проглашени су за најбољег
стрелца и најбољег играча турнира, док је Стефан
Рафаиловић, из радљевске школе, био најбољи голман
овогодишњег општинског такмичења у малом фудбалу.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ "БИТИ РОКЕНРОЛ"

У ЧАСТ ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА ПОСТОЈАЊА
ШКОЛЕ У ЛОНЧАНИКУ

ДРУГАЧИЈИ ОД ДРУГИХ ПРВА СМОРТА ФОЛКЛОРА

Жива легенда југословенског рок
новинарства, Петар Пеца Поповић и
један од најбољих српских писаца,
проф. Михајло Пантић недавно су
убској публици представили своје
заједничко дело „Бити рокенрол”.
Међу корицама ове занимљиве и лепе
књиге, богато илустроване
д о к ум е н т а р н и м фото г р а ф и ј а ма ,
обитава читава галерија београдских и
српских рокера, од „Искри” до Душана
Прелевића, кроз чију су музику двојица
Петар Поповић аутора исписала сентименталну
историју рокенрола на овим просторима од шездесетих до
деведестих година прошлог века. Како су истакли на
промоцији у Клубу Дома културе, кроз песме које су њима
нешто значиле, покушали су да покажу како се обликовао
један нови поглед на свет, то јест како се формирала и
форматирала једна генерација „другачија од других”.
- Песме које су нас мењале су биле веома писмене, од
Арсена Дедића, преко Дада Топића, Бреговића,
Балашевића, Боре Ђорђевића, Бајаге, Штулића до
Марчела. Ми смо једна од ретких земаља у светским
оквирима чије су песме оставиле траг, а стихови ушли у
свакодневни језик. На то можемо бити поносни – истакао је
Поповић.
Убљани су показали велико интересовање за ову тему,
те је дружење и разговор са Поповићем и Пантићем трајао
више од два часа, а праву, рокерску, ноту читавом догађају
дала је млада и перспективна убска група „Triple Double”.

Покровитељи манифестације општина Уб и
Установа за културу и спорт, а организатор
Месна заједница Лончаник

Почетком месеца, у Лончанику је одржана прва смотра
фолклора поводом обележавања шест деценија
постојања и рада школе у овом селу. Програм је одржан у
дворишту школе, а мештани су имали прилику да уживају
у народним песмама и играма Културно-уметничких
друштава из Пиромана, Трстенице, Великог Поља и
Вранића, чији су чланови и многи млади Лончаничани.
Свој допринос овом лепом и значајном јубилеју, песмом,
игром и рецитацијама, дали су и сви садашњи ђаци школе,
док је специјални гост била бивша ученица Катарина
Богићевић, сада студент Музичке академије у Украјини на
одсеку за хармонику, која је извела неколико композиција.
Идеја да Издвојено одељење ОШ „Милан Муњас” у
Лончанику свој јубилеј 2. јуна обележи тако што ће
организовати први сабор фолклора потекла је од
учитељице Љубине Илић. Како смо од ње сазнали, током
ове школске године која се управо завршава, наставу су
похађала 23 основца и петоро предшколаца. Учитељица
Љубина истиче да из лончаничке школе излазе добри
ученици, који су, уз то, веома лепо васпитани и због тога је
посебно поносна.

ПОЗОРИШТЕ "РАША ПЛАОВИЋ"

НА ФЕСТИВАЛУ
У ПРИЈЕПОЉУ
Без обзира на то што су остали без награде,
убски глумци понели само лепе утиске са
учешћа на такмичарској смотри аматерских
позоришта западне Србије
Иако представа „Портрет” Позоришта „Раша Плаовић”,
по тексту Зорана Мијаљевића, није прошла селекцију
Фестивала аматерских позоришта западне Србије, који је
одржан у Пријепољу у периоду од 22. маја до 4. јуна,
режисер Александар Тадић не жали много што убски глумци
нису остварили пласман на Републички фестивал у Кули.
- Нисмо се ни надали великом успеху, јер „Портрет” није
рађен са амбицијом да буде фестивалска представа, већ
смо направили комад са малим глумачким ансамблом и
једноставном сценографијом, који може да се игра у свим
условима и сценама. Селектор Фестивала, редитељ
Александар Саша Волић, на Округлом столу критике
похвалио је наше глумце и одлуку да играмо текст
непознатог аутора. Публика је веома добро примила
представу и да је она бирала, сигурно бисмо добили неку од
фестивалских награда. Да се са фестивала не вратимо без
признања, побринуо се Воја Раонић, коме је жири публике,
за тумачење улоге Жућана, доделио награду за глумачко
остварење вечери. Без обзира на то што нисмо прошли
селекцију и што се нисмо пласирали на Републички
фестивал аматерских позоришта Србије у Кули, са
дводневног гостовања у Пријепољу понели смо изузетне
утиске. У овом граду били смо неколико пута и увек смо
лепо дочекивани, али су сада, својим гостопримством,
домаћини премашили сва наша очекивања. Директор Дома
културе, Љубиша Савковић и директор пријепољске
туристичке организације, Сајо Планић, организовали су нам
посету манастиру Милешева и обилазак прелепог водопада
Сопотнице и наш боравак у учинили незаборавним – прича
Тадић, додајући да је дугогодишње дружење убских
глумаца и ова два Пријепољчана прерасло у велико
пријатељство.
Иначе, на Фестивалу у Пријепољу такмичило се осам
аматерских позоришта из Златиборског, Мачванског и
Колубарског округа, а победу су избориле комшије
Ваљевци, са представом „Кафаница, лудница, судница”, у
режији Мирослава Трифуновића, који је, подсетимо,
успешно сарађивао и са убским позориштем.

Прву смотру фолклора организовала је Месна
заједница Лончаник, чији председник Томислав
Васковића каже да у овом селу већ дуго није било концета
народних песама и игара.
- Захваљујемо се општини Уб и Установи за културу и
спорт који су нам помогли у материјалном и сваком
другом погледу да организујемо смотру фолклора и
јубилеј школе обелележимо овом лепом манифестацијом,
којој су се обрадовали мештани нашег села, а учешће у
њој радо прихватило стотинак младих из Лончаника,
Пиромана, Трстенице, Великог Поља и Вранића. Сви они
учинили су велику част школи и нашем селу – каже
Томислав Васковић, уз напомену да ће, уколико им и
наредне године помогне локална самоуправа, Дан школе
поново обележити уз смотру народних песама и игара.

Убљани са домаћинима у Пријепољу

ЖИВОРАД ВЕСЕЛИНОВИЋ ЛИЛА

ЖИВОТНА ПРИЧА (III)
Служба судије за прекршаје прешла је у надлежност општине.
Ја сам остао при СУП-у али сам добио звање иследника за
откривање кривичних дела и вођење истрага. Комуницирао сам
само са јавним тужиоцима и предавао им обрађене предмете на
даље суђење. Никада ми се није догодило да ми тужилац врати
предмет на дораду јер сам свој посао радио по закону и веома
савесно. За то време променило се три тужиоца: Душан
Ковачевић, Рустем и Мандић, који је касније отишао на службу у
Републички СУП. У том периоду Драгољуб Џајић, син Крстивоја
Џајића некадашњег председника Среза, завршио је Правни
факултет и потражио посао у СУП-у. Мој начелник Душан
Кнежевић, ценећи мој рад, одредио је да Драгољуб одради свој
приправнички стаж баш код мене. Тако је и било, а по завршетку
стажа, отишао је на место судије у Општински суд у Убу, а касније
се определио за адвокатуру.
За то време ја сам завршио
сам први ступањ Правног
факултета. Д обио с ам
звање правника и уписао
трећу годину Правног
факултета.
Био сам учесник рата и као
такав,године 1946.
демобилисан сам из ЈНА и
наставио активности у мом
селу -Брезовици:
Ф о р м и р а њ е с к о ј е вс к е
организације у селу заједно
са председником општине
Живорадом Кузмановићем,
Драгутином Павловићем, Милорадом Ивановићем, Милојком
Кузмановић - ћерком председника општине и Рајном Ивановић;
Формирали смо и фудбалски клуб „Сељак“ Брезовица у коме
су играли Бора и Воја Костић (Бора је, касније, био
прослављени центзарфор "Црвене звезде)...
Преко комисије за аграрну реформу обезбедио сам, као млади
борац и скојевац, фудбалско игралиште за несметано одвијање
спортских активности у селу.
У јуну и јулу 1947. године кренуо сам на радну акцију у Железник
на изградњу фабрике тешких машина и алата „Иво Лола Рибар“,
где сам био командант Акције која је имала назив „Техника и
спорт“. У јуну и јулу 1948. године одлазим као командант
„Тамнавске бригаде“ у Спачву у Славонске шуме на радну акцију
за изградњу ауто-пута, где је моја бригада била једна од
најуспешнијих. Са мном је био и Милорад Ивановић , мој велики
сарадник и земљак. Ту су још биле: шведска бригада, у којој је
био Улоф Палме као студент Правног факултета и албанска
бригада.
Све до 1963. год био сам у СУП-у као иследник. Онда је срески
комитет Савеза комуниста, одлучио да пређем за нацелника
Војног одсека. Оправдао сам њихово поверење, иако је то био
јако сложен и одговоран посао. За све вежбе које смо обавили у
том периоду, добијали смо највише оцене од Репуликог
секретаријата и високих органа Прве армије из Београда. Чак су
нас позвали као специјалне госте за Дан армије и приредили
дочек уз Војну музику на целу са Генералом Ћораком на
Топчидеру у просторијама Гарде.
На месту начелника Војног одсека у Убу провео сам шест
мандата по цетири године што је био јединствен случај у
тадашњој Југославији.
Маја 1986. год са поменуте функције отишао сам у шпензију. За
све време службовања нисам био ни један дан на боловању! И
данас, кажу, у пензији - активан сам као волонтер већ цетврти
мандат као председник у СУБНОР-у општине Уб.
(Прим.ред.- Нема државе Југославије, не постоји више ни некадашњи Војни
одсек, али остала су сећања, као што је и ово Живорада Веселиновића...)
( К р а ј )

Пред одлазак у пензију
Лила у средини

ЈУБИЛЕЈ УБСКОГ "АБРАШЕВИЋА"

РЕЖИСЕР И ГЛУМАЦ
МИЛИВОЈЕ РАДОЈИЧИЋ

(наставак из прошлог броја)
У в р е м е Р а д о ј и ч и ћ е в о г а н г а жов а њ а у
„Абрашевићу“ као глумци су стасали Рале Јовано-вић,
Милена Илић, Зоран Симић, Раде Марјановић, Душан
Ковачевић, Зоран Савковић и неки ученици Учитељске
школе и Гимназије. Највеће признање добио је 1983. за
режију представе „Са-бирни центар“ Душана Ковачевића,
у којој је играо и главну улогу. Ова представа имала је
запа-жене наступе на Зонској смотри у Богатићу,
Фестивалу аматерских позоришта Србије у Пријепо-љу и
Фестивалу драмских аматера Југославије у Требињу.
Прис ећајући с е периода свог рада у
„Абрашевићу“ наглашава да је то био период чистог
аматеризма, искреног ентузијазма, ангажовања из љубави.
Све - режија, сценографија, глума и остало рађено је из
љубави. Посебно истиче убску публику која је увек била
наклоњена „Абра-шевићу“ и подсећа да одличне представе
других позоришта које никад нису могле да напуне салу
док су представе „Абрашевића“ увек игране пред
препуном салом. Сваки подухват „Абрашевића“ био је
радо прихватан од публике и награђиван дуготрајним
аплаузом.
Током 1979. године Миливоје Радојичић је са
послом прешао у Ваљево али је режирао још неколико
представа са убским аматерима. После тога углавном су
радили професионални ре-дитељи који су наследили
глумачку екипу која је одлично говорила текст и сигурно
се кретала на позорници. Радили су у реновираној сали
Дома културе са свим потребним позоришним и сцен-ским
ефктима и правили полупрофесионалне представе.
И након одласка из Уба Миливоје Радојчић је
наставио да прати и помаже културна и просветна збивања
у Тамнаву. По одласку у пензију почео је да истражује и
пише историју поје-диних убских школа, па су тако
настале запажене књиге о Учитељској школи, Гимназији и
Школи за квалификоване раднике у Убу. Поред тога
допунио је и приредио за штампу рукопис Милутина
Јовановића Ђоке о Културно уметничком друштву
„Абрашевић“ у Убу, који је објављен 2011. године.
Међутим, има се утисак да Уб није умео или хтео да цени
тај рад па су професора Радоји-чића обишла заслужена
признања и одликовања.

Ђока Јовановић, Миливоје Радојичић
и Мила Петровић у једном од позоришних
остварења КУД
"Абрашевић" Уб

НАДЕЖДА
НЕДЕЉКОВИЋ

IN MEMORIAM
(1929 - 2013)

ОДЛАЗАК У ЛЕГЕНДУ

Једна од најпоштованијих Убљанки у
прошлом и почетком овог века, Нада
Недељковић, економиста, мајка проф.др.
Милана Недељковића преминула је
26.маја 2013.г. у Београду. Сахрањена је два дана
касније на гробљу Орловача у присуству породице,
Убљана у других многобројних поштовалаца.
Пореклом из познате фамилије Јосиповић (Звиздар),
професионалну каријеру је изградила у општинским
службама, а у браку са познатим др.ветерине пок.
Ацом Недељковићем, имала је сина Милана који је
тренутно један од најпризнатијих кардиолога у земљи
и свету. Нада је своју везаност за Уб пренела и на сина
који је, због заслуга и привржености овом граду,
проглашен за првог почасног грађанина општине Уб.
Породична кућа у Убу, по њеној жељи, недавно је
реновинарана - подсећаће на узузетне Недељковиће...

25.коло

Резултати 24.кола (01/02.јун):
Јединство - Бргуле
5:2
Омладинац - Врело
3:0
Јошева - Тврдојевац
2:1
Каленић - ОФК Паљуви
3:3
Чучуге - Слога (Л)
2:0
Црвена Јабука - Стубленица 5:2
Радник - Гуњевац
1:2
Резултати 25.кола (08/09.јун):
ОФК Стубленица - Радник 0:1
Омладинац - Чучуге
3:2
ОФК Паљуви - Јошева
1:1
Бргуле - Каленић
1:2
Врело - Црвена Јабука
2:2
Тврдојевац - Слога (Л)
6:0
Гуњевац - Јединство (М)
3:2

БРГУЛЕ - КАЛЕНИЋ
1:2 (0:0)

Стадион СРЦ "Рудник" у Звиздару.
Гледалац а: 70. Судија: Немања
Јовановић-Џајић (Уб). Стрелци: Бакић
у 33. и 85. и В.Марковић у 88. за
Гуњевац, а Андрић у 72. и Зиндовић у
81. минуту за Јединство. Жути картони:
Д.Марковић, В.Милошевић (Г), Андрић
(Ј)
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 7, Симић 6,5
(Давидовић 6,5), Миливојевић 6,5,
В.Марковић 7,5, Вујић 7, Вујковић 7,5,
Д.Марковић 7, В.Милошевић 7, Бакић 8,
С.Милошевић 7,5, Ђукић 6,5 (Митровић
6,5)
ЈЕДИНСТВО: Куљић 7, Д.Митровић 6,5
(Рончевић 6,5), Пантић 6,5 (Максимовић
6,5), Драгићевић 7, Т.Митровић 7,5,
М.Станковић 6,5, Зиндовић 7,
Јаковљевић 6,5, Андрић 7,5,
В.Станковић 7,5, Милосављевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бранко Бакић (Г)
Одличан меч у Гуњевцу, гости
су преокретом стигли надомак бодова,
али је Влада Марковић голом у финишу
показао да се и на фудбалском терену
подједнако добро сналази као на
кошаркашком. Домаћин је тријумфом
обезбедио другу позицију и заокружио
одлично пролеће.

Терен у Бргулама. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Ковачевић (Уб).
Стрелци: Радовић у 73. за Бргуле, а
Петровић у 68. и А.Ранковић у 74.
минуту за Каленић. Жути картони:
Б.Мијатовић (К)
БРГУЛЕ: Николић 5,5, Петровић 6,
Пантелић 6, Ракић 6,5, Илић 7,
Мир.Бајић 6,5, Ђорђевић 6,5,
Мар.Бајић 6,5, Радовић 7,5,
Живојиновић 6, Аћимовић 6
КАЛЕНИЋ: Хаџић 7, Д.Мијатовић 6,
Пантелић 6 (Филиповић 6),
М.Ранковић 6,5, Б.Мијатовић 6,5,
Берановић 6 (Милинчић 6,5),
Живановић 6, Аћимовић 6 (Марковић
6), Петровић 7, Пауновић 6
(Радосављевић 6), А.Ранковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Радовић
(Бргуле)
Одлични Радовић је држао
Бргуле у игри, али су гости ипак
славили у мечу који се неће дуго
памтити и обезбедили пласман у
Међуопштинску лигу.

24. коло

Најава 26.кола (15/16.јун, 17 ч):
Јошева - Бргуле
Радник - Врело
Чучуге - Тврдојевац
Слога - ОФК Паљуви
Црвена Јабука - Омладинац
Јединство - Стубленица
Каленић - Гуњевац
24.коло

ЦРВЕНА ЈАБУКА СТУБЛЕНИЦА 5:2 (1:1)
Терен у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
150. Судија: Немања ЈовановићЏајић (Уб). Стрелци: Дамањановић у
21., Медић у 51., Јефтенић у 54.,
Мирковић у 66. и Ковачевић у 74. за
Црвену Јабуку, а Јовановић у 41. и 75.
минуту за Стубленицу. Жути картони:
Јокић, Стојановић, Лукић (С)
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 8,
Мијатовић 7,5, Терзић 6,5 (Марјановић
7), Обрадовић 7, Стефанов 7, Ћурчић
7 (Ковачевић 7), Дамњановић 7
(Тадић_), Мирковић 7,5, Медић 8
(Ненадовић _), Јефтенић 7
(Алимпијевић _), Стевановић 7
СТУБЛЕНИЦА: Јојић 5, Јовановић 7,
Глишић 5 (Леонтијевић 6), Лазић 6,
Нем.Спасојевић 6, Продановић 6,
Стојановић 6, Ивковић 5,5 (Перишић
5), Ник.Спасојевић 6, Станковић 5,
Лукић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Горан Медић (ЦЈ)
Много мотивисанији
домаћин декласирао је фаворита,
највише захваљујући надахнутој
партији Горана Медића. Домаћи
везиста је учествовао код свих
погодака Црвене Јабуке, а лепим
поготком из слободног ударца
крунисао је одличну игру.

25.коло

ГУЊЕВАЦ- ЈЕДИНСТВО
(Милорци) 3:2 (1:0)

ЈОШЕВА - ТВРДОЈЕВАЦ
2:1 (0:1)
Терен у Јошеви. Гледалаца: 100.
Судија: Немања Обрадовић (Звиздар).
Стрелци: Вукић у 65. и Драгачевац у 88.
за Јошеву, а С.Симић у 40. минуту за
Тврдојевац. Жути картони: Б.Тешић,
Лазић (Ј), Јовановић, С.Симић(Т).
Црвени картон: Поповић (Тврдојевац) у
80. минуту
ЈОШЕВА: Павловић 7, С.Кузмановић
6,5 (Иванић 6,5), М.Кузмановић 6,5,
Д.Тешић 7, Илић 7, Димитријевић 6,5
(Максимовић _), Марковић 7,
Драгачевац 7,5, Лазић 6,5, Вукић 7,5,
В.Тешић 6,5 (Б.Тешић 6,5)
Т В РД О Ј Е ВА Ц : Р а д о в а н о в и ћ 7 ,
Д.Ранковић 6,5 (Бошковић 6,5),
Јовановић 7, И.Ранковић 7, Јовичић 6,
Д.Симић 7, Ракић 6,5, Милић 6,5,
Мирковић 6,5 (Радојичић 6,5), С.Симић
7, Васиљевић 6 (Поповић 5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Златан Драгачевац
(Јошева)
Сва дешавања на овом мечу
остала су у сенци смрти Милана
Ковачевића- Коче. Дугогодишњи
а д м и н и с т р а т и ва ц Тв рд о ј е в ц а ,
заштитни знак фудбалског клуба,
вредни и честити човек који је оставио
неизбрисив печат у овом
селу...трагично је преминуо уочи
утакмице. Актери су му минутом
ћутања одали пошту, а ФК Тврдојевац и
још неколико стотина људи су се од
Коче опростили на сахрани дан после
утакмице.
Иако под видним дејством
шока, гости су дуго одолевали будућем
окружном лигашу, али је поново Златан
Драгачевац био меч-винер за
Јошевљане.

25.коло

ОМЛАДИНАЦ (Калиновац) ЧУЧУГЕ 3:2 (1:2)
Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 50.
Судија: Горан Симанић (Радљево).
Стрелци: Вукадиновић у 19.,
Стевановић у 60. и Николић у 81. за
Омладинац, а Новаковић у 22. и
Веселиновић у 40. минуту за Чучуге.
Није било картона
ОМЛАДИНАЦ: Бојић 7,5, Савковић
6,5, Петковић 6,5, Вукадиновић 7,5,
Чобић 6,5 (Мил.Ивановић _), Д.Савић
7, И.Савић 7, Лазаревић 7,5, Николић
7, Мар. Ивановић 7 (Миливојевић _),
Стевановић 7,5
ЧУЧУГЕ: Ђурђевић 7, Милетић 6,
Новаковић 7,5, Јовић 6,5, Мирковић
6,5, Живковић 6,5, Радовановић 7,
Веселиновић 7,5, Јовановић 7,
Станојевић 7, Ковачевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Саша Стевановић
(Омладинац)
Ефикасан и узбудљив меч у
Калиновцу, ослабљени домаћин је
унаставку сломио отпор Чучуга које
су поред два гола имали и доста
шанси. Штопер гостију Јовић се рано
повредио,али с обзиром да није
било никог на клупи, остао је на
терену до последњег звиждука
Симанића.

29.коло

Резултати 28.колa (1/2.јун):
Рибникар - Младост(В)
ОФК Јабучје - Врујци
Рубрибреза - Тешњар
Совљак - Пепељевац
Тулари - ОФК Дивци
Бањани - Трлић
Брезовица - Задругар
Полет(Т) - ЗСК
Резултати 29.кола (8.јун):
Полет(Т) - Рибникар
ЗСК - Брезовица
Задругар - Бањани
Трлић - Тулари
ОФК Дивци - Совљак
Пепељевац - Рубрибреза
Тешњар - ОФК Јабучје
Врујци - Младост

29.коло

ЗСК- БРЕЗОВИЦА 1:1 (0:0)
3:4
3:0
1:0
0:1
2:2
4:3
1:1
3:2
5:0
1:1
2:0
3:2
6:1
2:2
3:1
1:4

Стадион у Сењаку. Гледалаца: 100.
Судија: Никола Симић (Ваљево).
Стрелци: Прашчевић у 78. за ЗСК, а
Симеуновић у 50. минуту за
Б р е з о в и ц у. Ж у т и к а р т о н и :
Миливојевић, Вујић (З). Црвени
к а р т о н и : Та н а с и ј е в и ћ ( ЗС К ) и
Младеновић (Брезовица) у 58. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Пимић 7, Младеновић 6,
Савић 7,5, Ашковић 7, Јанковић 7,
Митровић 7,5, Чавић 6,5 (Вуканић 7),
Панић 7, Симеуновић 8 (Веселиновић
_), Јовић 7, Васић 7 (Кузмановић _)
И Г РАЧ У ТА К М И Ц Е : Н и к о л а
Симеуновић (Брезовица)
Утакмица без резултатског
значаја прошла је у отвореној игри,
Симеуновић је из два покушаја донео
предност гостима, али су Ваљевци у
финишу стигли до заслуженог бода.
29.коло

ТРЛИЋ - ТУЛАРИ 3:2 (2:1)

Најава 30.кола (16.јун, 17ч):
Рибникар - Врујци
Младост - Тешњар
ОФК Јабучје - Пепељевац
Рубрибреза - ОФК Дивци
Совљак -Трлић
Тулари - Задругар
Бањани - ЗСК
Брезовица - Полет(Т)
28.коло

БАЊАНИ- ТРЛИЋ 4:3 (1:2)
Стадион у Бањанима. Гледалаца:
200. Судија: Владимир Милић
(Лајковац). Стрелци: Бабић у 4.,
Костадиновић у 50. и Дробњак у 55. и
82. за Бањане, а Степановић у 36. и
39. и Срећковић у 90. минуту за
Трлић. Жути картони: Бабић (Б),
Обрадовић, Луковић (Т)
БАЊАНИ: Даниловић 6,
Костадиновић 6,5, Миловановић 6,5
(Вујковић _), Милановић 7, Ивановић
7, Младеновић 6,5, Јовановић 7,
Ранитовић 6,5, Бабић 7, Дробњак 7,5,
Софранић 7 (Митрић _)
ТРЛИЋ: Симић 6, Новаковић 6,5,
С т е п а н о в и ћ 7 , 5 , П . И ко н и ћ 7 ,
Срећковић 6,5, Кандић 6,5,
Близањац 6, Н.Иконић 6,5, Ракић 6,
Обрадовић 6,5 (Крњаић 7), Луковић 7
И Г РАЧ У Т А К М И Ц Е : Р а д о в а н
Дробњак (Бањани)
У отвореној утакмици са
пуно шанси на обе стране, домаћи су
стигли до важних бодова у борби за
опстанак. Преокрет је направљен
почетком другог дела, а од седам
голова посебно ефектан био је први
Степановићев са 35 метара.

Терен у Трлићу. Гледалаца: 100.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Срећковић у 20., П.Иконић у
33. и Јолачић из пенала у 48. за Трлић, а
Величковић у 40. и 55. минуту (из
пенала) за Туларе. Жути картон:
Димитријевић (Тулари).
ТРЛИЋ: Ракић 7, Крњаић 7, П.Иконић
7 , 5 , Ј ол ач и ћ 7 ( Д у б љ е в и ћ _ ) ,
Срећковић 6,5, Кандић 7, Н.Иконић 7,5,
Поповић 6,5 (Близањац _), Новаковић
6,5, Обрадовић 6,5 (Степановић _),
Луковић 6,5
ТУЛАРИ: Лазић 6,5, Брдаревић 7,
Кларић 7, Пантелић 6,5, Димитријевић
6,5, Васић 7, Ђурић 6,5, Вујанић 6,5,
Томић 6,5, Величковић 7,5, Ранковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Предраг Иконић
(Трлић)
Трлић је "оверио" опстанак и
стигао до жељене коте 42, док ће то
исто Туларци морати да остваре
против Задругара у последњем колу.
Повели су домаћи после корнера,
евро-гол Предрага Иконића је био
најлепши детаљ меча, а треба рећи да
су гости код резултата 3:2 два пута
погодили оквир гола.

ДИВЦИ - СОВЉАК 6:1 (4:1)
Терен у Дивцима. Гледалаца: 100.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Текић у 3. и 80., Миљковић у
6. и 32. из пенала, Трифуновић у 44. и
Илић у 70. минуту за Дивце, а Пејић у
40. минуту за Совљак. Жути картони:
Ђурић, З.Обрадовић (С)
СОВЉАК: З.Обрадовић 6, Јанковић 5
(Ђурђевић 6), Пејић 6, Ђурић 6,
Ристовски 6, Петровић 6, Лесић 5,
Н.Обрадовић 6, Новковић 5, Николић
6, Алфиревић 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Миљковић
(Дивци)
На меч који им кроји судбину,
Совљачани су отишли само са 13
играча, а нада да би Врујци могли да
изненаде Младост била је нереална.
Већ у 6. минуту, Зоран Обрадовић је
два пута морао по лопту у мрежу,
потом је по незампаћеном пљуску
Николић био за мало непрецизан, а на
другој страни из пенала је прецизан
Миљковић. Трачак наде је био гол
Пејића, међутим квалитетни домаћи
састав је највероватније послао
Совљачане у нижи ранг.

Зоран Јолачић,
лидер Трлића

28.коло

ПОЛЕТ - ЗСК 3:2 (2:0)
Терен у Такову. Гледалаца: 150. Судија: Немања Јовановић- Џајић (Уб). Стрелци:
Мијатовић у 14., Н.Јеремић у 30. и М.Илић у 60. за Полет, а Илић у 63. и Томић у 80.
минуту за ЗСК. Није било картона.
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, С.Илић 7, Радовановић 6,5 (Ненадовић 7), Петровић 7,
Јовичић 7, Грујић 7, Јанковић 7 (Јовић _), Мијатовић 7,5, М.Илић 7,5, Н.Јеремић
7,5, Стефановић 7 (М.Јеремић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Јеремић (Полет)
Таковчани су стигли до тријумфа који им је омогућио да још увек буду у
игри за опстанак, мада им остали резултати нису ишли на руку. Полет је био
бољи ривал, имао и велику предност, али су Ваљевци казнили опуштање
домаћина и у финишу ублажили пораз.

ФИНИШ ОКРУЖНЕ ЛИГЕ "КОЛУБАРА" ПРОТИЧЕ
У ЗНАКУ "(НЕ)ОЧЕКИВАНИХ" РЕЗУЛТАТА

ПОЛЕТ И СОВЉАК
НА РУБУ ПОНОРА
Иако је до краја првенства Окружне лиге Колубаре остало још
90 минута, "познаваоци" фудбалских прилика тврде да су карте
већ подељене. По тим проценама, наредне сезоне са убске
територије у овој лиги биће два тима мање! Наиме, Брезовица је
већ одавно чекирала карту за виши ранг, а Совљак и таковачки
Полет очекује селидба у Међуопштинску лигу "Исток".
Уколико резултати у последњем колу
буду у складу "очекиваних", чак седам
ОКРУЖНА ЛИГА
тимова биће на коти 42 која гарантује
"КОЛУБАРА"
опстанак у лиги! Тај број бодова биће
недостижан за Совљачане и Таковчане,
чак и у случају победа у последњем мечу. Најбољи тим:
Све је "закувала" победа Пепељевца у 28. - Није било екипе која се
колу у Совљаку, постојала је могућност да
посебно истакла у последњем
би већ отписани Врујчани могли да
периоду, па смо ову категорију
и з н е н а д е М л а д о с т и з В р ач е в и ћ а
протеклог викенда, али је то била танка преиначили у супротном
нада. Посебно шокантно биће испадање смеру, а неславна титула
Совљачана, реч је о најстаријем окружном припала је екипи Совљака.
лигашу и екипи која је једина победила Најстарији окружни лигаш је
овог пролећа новог зонаша. Да нешто не сам себи одсекао грану на којој
штима у екипи која има квалитет за сам с е д и п о р а з о м к у ћ и о д
врх,видело се и на одлучујућем мечу у Пепељевца, мада су гости
Дивцима, само 13 играча у протоколу имали велику помоћ "људи у
говоре да су се скоро већ помирили са црном". Од тог тренутка,
ништа више није било у рукама
судбином...
Било како било, остаје 90 минута да е к и п е А ц е М а т и ћ а , а
се демантују новинарска и кулоарска катастрофа у Дивцима довела
нагађања. Тек, када би се последње коло је Совљачане на праг нижег
Окружне лиге нашло у кладионичарским ранга.
листама, било би и "иксева" од 1,40, а Најбољи играч:
многи би се чудили како то да је РАДОВАН ДРОБЊАК (Бањани)
П е п е љ е в а ц и з р а з и т и ф а в о р и т у - Омалени везиста Бањана је
Јабучју...То је, ипак, наш фудбал, да се целог пролећа покретачка
ишчуђују могу само наивни...
Б.М. снага екипе, са два поготка
срушио је Трлић и довео
Бањанце на корак од опстанка.
www.glastamnave.com

ИДЕАЛНА ПОСТАВА 24. и 25. кола
ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА "А"
9

11

Бакић
(Гуњевац)

С.Петровић
(Каленић)

10

Андрић
(Јединство М.)

7

8

Стевановић
(Омладинац)

Медић
(Ц.Јабука)

4
Драгачевац
(Јошева)

3

Новаковић
(Чучуге)

ОПШТИНСКА ЛИГА УБ
ГРУПА "А"
Најбољи тим: ГУЊЕВАЦ
- Још два тријумфа у низу, на
Школарцу и у трилер
завршници против Милорчана
и оверена друга позиција на
табели. Фантастично пролеће
екипе коју предводи стари
мајстор Срба Милошевић, са
29 бодова далеко су испред
свих када је реч о учинку у
наставку сезоне.
Најбољи играч:
БРАНКО БАКИЋ (Гуњевац)
- Искусни нападач Гуњевца је
пунио мреже ривала целог
пролећа, реч је о голгетеру са
пуно смисла за игру и креацију,
а 35 година нису му никакав
проблем да се носи и са дупло
млађим противницима.

6
1

Аврамовић (Ц.Јабука)

У оквиру другог и трећег кола
Регионалне лиге у боксу, Санела
Јовановић и Радован Драгутиновић су
отварили половичан учинак (победа и
пораз).
На Првенству Србије у Боксу које је
одржано и Лозници, од 24. до 26.маја, част
убских бораца бранила је Ана Николић.
Освајањем сребрне медаље у категорији
до 57 килограма, она је по први пут у
историји клуба донела одличје са
званичних првенстава у боксу.
На обреновачким отвореним
базенима, 1.јуна одржана је ревија
борилачких спортова, а Убљане је
представљало пет бораца у боксу, кик
боксу по К-1 правилима и савате боксу.
Подсећања ради, Радован
Драгутиновић је обезбедио учешће на
првенству света у комбат саватеу, које се
одржава у Клермон-Ферану.

ИДЕАЛНА ПОСТАВА 28 и 29.кола
ОКРУЖНЕ ЛИГЕ "КОЛУБАРА"
убских тимова

9

11

Н.Јеремић
(Полет)

Николић
(Тулари)

10

П.Иконић
(Трлић)

7

Симеуновић
(Брезовица)

8

4

Величковић
(Тулари)

Дробњак
(Бањани)

2

С.Илић
(Полет)

Савић
(Брезовица)

Т.Петровић
(Радник)

5

Клуб борилачких спортова "Соко" је
наступао, у протекла два месеца, на
четири квалитетна такмичења.

3

2

В.Марковић Митровић
(Гуњевац) (Јединство М)

КБС "СОКО" Уб
вест по вест

Извештаје са
утакмица широм
Тамнаве и идеалне
тимове приредио:
Бранко Матић

6

5

Митровић Милановић
(Брезовица) (Бањани)

1
Миливојевић (Полет)

ЈЕДИНСТВО И НАРЕДНЕ СЕЗОНЕ У ЗОНИ "ДРИНА"

БЕЗ ЧУДА
У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ
- Лозница бодом у Пожеги "оверила" титулу. - Јовановић
сезону оценио успешном, наредне сезоне још жешће на
виши ранг.
Дуга и напорна сезона ипак није окончана хепиендом. Иако су само
два пута поражени у овом првенству, Убљани су трку завршили три бода
иза новог српсколигаша Лознице. Расплет у последњем колу почео је
мимо свих очекивања - после пет минута игре и Јединство и Лозница
имали су по гол заостатка! Млади Сајић је неопрезно скривио
једанаестерац, Јовановић је грмео на своје пулене јер су играли далеко
испод шампионског нивоа, а онда је стигла вест да је Слога у Пожеги
дуплирала предност! Црвено-бели су на време изједначили са "беле
тачке" у 55. минуту, али је за тили час и Лозница анулирала предност
Пожежана-2:2. Иако је било још доста да се игра, свима у табору
Јединства је било јасно да је битка за прво место решена. У Бајиној
Башти је пао још по гол са обе стране, па су Убљани сачували ореол
непобедивости у наставку сезоне који, на жалост, није крунисан
пласманом у виши ранг:

Резултати последњег 30.кола:
Милош Поцерац - Слога (С)
Слога (ББ) - Јединство
Златар - ОФК Осечина
Борац (Ш) - Севојно
Будућност - Раднички (В)
ГП Златибор - Рибница
Слога (П) - Лозница 1919
Качер - ФАП

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

29.коло

ЈЕДИНСТВО - ЗЛАТАР
Рецепт за наредну сезону: Стојановић - Ситарица - гол
- Нисмо гајили превелике наде у последњем колу, мало ме је
изненадило кретање резултата у Пожеги, али је Лозница још једном
демонстрирала своју "снагу". Ми смо лоше отворили меч, домаћа екипа
која сигурно не заслужује да игра окружну лигу добила је крила, па до
паузе нисмо успели да дођемо до наше игре. Поново нас је Бобан
Стојановић индивидуалним квалитетом вратио у игру, али чим је лидер
стигао дo позитивног резлтата - трка је била завршена. Играчима и
сарадницима честитам на успешној сезони иако нисмо прваци, циљ је
био да стабилизујемо клуб и вратимо идентитет Јединству, а већ сада
могу да кажем да ће повратак у Српску лигу бити наш резултатски
императив наредне сезоне. Вероватно ће то захтевати неке промене у
играчком кадру, али за разлику од прошлог лета сада имамо добру базу и
искуснији смо за годину када је реч о законима бурног зонског
такмичења- поручује тренер Јединства Жарко Јовановић.

Стадион Јединства. Гледалаца: 250. Судија:
Ненад Јевтић (Богатић).Стрелци: Ситарица у
3. и 78., Лукић у 56. и Стојановић у 74. и 80. за
Јединство, а Д.Грбовић у 39. и Вјетровић у 65.
минуту за Златар.Жути картони: Мишевић,
Брзаковић (Златар).
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 6, Д.Матић 7,5,
Стојановић 8 (Милановић _), Сајић 7,
Гавриловић 7, Леонтијевић 8, Лукић 8,
Бранковић 7 (Маринковић 7), Ситарица 8,
Јовановић 7, И.Матић 7.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Ситарица
(Јединство).

30.коло

СЛОГА (ББ)- ЈЕДИНСТВО 2:2 (1:0)

Спортски центар "Браћа Милутиновић". Гледалаца: 300. Судија:
Милорад Милићевић (Ивањица). Стрелци: Луковић у 6. из пенала и 83.
за Слогу, а Стојановић у 55. из пенала и Ситарица у 80. минуту за
Јединство. Жути картони: Глигић (С), Сајић, Бранковић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7, Матић 6,5, Стојановић 7, Марјановић 7,
Гавриловић 7, Сајић 6 (Ђорђевић 7), Лукић 7, Бранковић 6,5
(Маринковић 6,5), Ситарица 7, Јовановић 6,5, Љубичић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владан Луковић (Слога).

NAJPOVOLJNIJE
CENE U REGIONU !

servis

za sve tipove
automobila

Kupovinom auto delova
kod nas ostvarujete:
- Besplatnu ugradnju
- Besplatan mali servis
- Mogućnost dostave

062/877-0-442 066/520-61-14

5:2 (1:1)

Јовановић, Лукић,
Ситарица и Милановић
у акцији против Златара

ФУДБАЛЕРИ БРЕЗОВИЦЕ ОБЕЗБЕДИЛИ ПЛАСМАН У ЗОНУ "ДРИНА"

ИСТОРИЈСКИ
УСПЕХ
- Брезовчани три кола пред крај обезбедили
промоцију у виши ранг. - Надокнађен јесењи
заостатак од четири бода, следи озбиљан летњи
посао да се екипа спреми за зонско такмичење.
Обећано - испуњено! Челни људи Брезовице
најавили су ове сезоне поход на 1. место, зимус је
направљена допунска селекција, па је блиставим
пролећним партијама под командном палицом
мионичког тренера Зорана Ненадовића, клуб стигао до
највећег успеха у дугогодишњој историји (основан 1929.).
Већ три кола пре краја, победнички шампањац је стављен
на хлађење, па ће у суботу уз пуне трибине и присуство
водећих људи из ФС РЗС, ФС Колубарског округа и убског
фудбалског савеза, капитен Јован Ашковић високо
подићи пехар намењен најбољој екипи Колубарског
округа.
Брезовчани су на половини трке каснили четири
бода за Јабучјем, али су доласци проверених играча
попут Ђукића, Митровића, Панића, Симеуновића,
Савића... потврдили да су Брезовчани озбиљно загризли
да остваре пласман у виши ранг. Једини пораз овог
пролећа претрпели су у Совљаку где их је Апостоловић
стопирао сјајним одбранама, до сада су још само Јабучје
и Задругар успели да избегну пораз од Ненадовићеве
екипе, а од неколико одличних партија посебно
импресивна је била у Трлићу (4:0 за госте) када су

Највернија публика у Тамнави

ФК БРЕЗОВИЦА
првак Окружне лиге Колубара 2012/13

ГОЛМАНИ: Пимић, Вучетић
ОДБРАНА: Митровић, Ашковић, Младеновић, Савић, Јовић,
Веселиновић
ВЕЗНИ РЕД: Јанковић, Панић, Радовић, Илић, Васић,
Вуканић
НАПАД: Ђукић, Анђић, Чавић, Симеуновић, Анђелић,
Кузмановић
ТРЕНЕР: Зоран Ненадовић
декласирали до тог тренутка најбољу екипу наставка сезоне.
У Брезовици као кључну издвајају победу на "врућем" терену
против Пепељеваца (1:0), а да су Брезовчани играли леп и
допадљив фудбал потврђује чињеница да су убедљиво
најефикаснији тим у лиги.
Оно што не крију у управи Брезовице је да су шампионску
титулу освојили на сув квалитет, будући да су имали пуно
објективних проблема да организују квалитетан тренинг.
Ипак, када имате у екипи мајсторе попут Анђића и Јанковића,
фудбалског спринтера Чавића, неуморне борце Ашковића и
Младеновића, поузднаог Пимића и горе поменута појачањаонда је прво место Брезовице само логичан исход
колубарских фудбалских битака.
Ипак, све то није могло без добре организације. Није
погрешно рећи да је цело село стало уз свој фудбалски тим, а
лидерску улогу преузели су председник ИО Радојко Вишњић и
секретар Чедомир Марјановић. Чека их сада озбиљан задатакда се играчки и организационо спреме за пут у непознато,
будући да је Зона "Дрина" изузетно захтевно такмичење.
Уверавају људи из Брезовице да ће до 1. августа нове
свлачионице бити спремне за коришћење, да ће имати
конкурентну екипу и написати још лепих страница историје
брезовачког фудбала...
Б.Матић

НЕМАЊА МАТИЋ "ЗАЛУДЕО" ЕВРОПУ

ПОНОВО У ЧЕЛСИЈУ ?

"Корејо ди мања" тврди да је Немања Матић веома близу повратка
међу "Плавце". Трансфер вредан 40 милиона, плус бонуси!
Челси ће, највероватније,
исправити грешку. Иако није пружио
праву шансу Немањи Матићу, он је
преко Холандије стигао у Португал, по
многима је један од најбољих
дефанзивних везних Европе и јасно
привукао пажњу великих клубова.
Помињан је Јунајтед, али и француски
клубови, Пари Сен Жермен и Монако, но
Бенфика тражи да евентуални нови
клуб српског интернационалца плати
клаузулу од 50 милиона евра.
Челси ће се приближити тој суми на
инсистирање Муриња, за Матића су
понудили 40 милиона евра плус бонусе
који ће обештећење приближити
поменутој цифри.
Немања је недавно изјавио да би
волео још једну сезону да остане у
Португалу, али сигурно не би пропустио

шансу да се врати у Лондон и заигра у
најјачој лиги на свету.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Селектор фудбалске
репрезентације Србије Синиша
Михајловић недавно је гостовао у
емисији "Људи" на телевизији "Б92",
где је поновио своје "детињасте"
ставове по питању избора играча за
наш национални тим.
- Немања Матић у систему наше
игре 4-3-2-1 нема те карактеристике,
иако то не значи да он не може да игра
на том месту. Али, на тој позицији
имам боље играче него што је Матић у
том систему, "извалио" је Синиша и
"остао жив".
Он је додао да мора да ради са
играчима више на психолошком, него

на физичком плану.
- За мене нема проблема са
Матићем. Ако жели да се врати довољно
је да ме позове, па ако буде заслужио
својим играма и понашањем зваћемо га,
великодушно је најавио селектор.

РУКОМЕТАШИ ОКОНЧАЛИ ПРВЕНСТВО ДМПЛ "ЦЕНТАР" У ЗЛАТНОЈ СРЕДИНИ

ЗАДОВОЉНИ НА ОДМОР
- Победа у последњем колу за "оверавање" седме позиције.
- Велики напредак момака из домаће школе.
- 22. јуна игра се Меморијал "Чика Мића - Плави".
У т а к м и ц ом п р от и в Уд а р н и к а
(победа 34:29) на домаћем паркету,
убски рукометаши су окончали сезону у
којој је остварен главни резултатски
циљ - опстанак у Другој лиги "Центар".
"Плави" су трку завршили на 7. месту, па
је разумљиво што је председник Саша
Спасић у позитивним тоновима
анализирао одрађен посао:
- Наша процена је била да ћемо
освојити 18 бодова, за један бод смо
премашили очекивано и сматрам да смо
остварили велики успех. Радује ме да су
терет јаке лиге изнели играчи поникили
у нашој школи, уз велику помоћ два
момка са стране - десног крила Милана
Зариног и голмана Милоша
Маринковића. Велики напредак
показали су момци попут Милекића,
Шкорића, Тадића, Стокића..., уз
немерљив допринос најискуснијих
Рогића и Ивана Милошевића. Имали смо
неколико одличних партија, издвојио
бих победу у Лазаревцу и реми са
Ваљевцима на нашем паркету, а
неизвесне завршнице на једну лопту
против најбољих екипа лиге потврђују
да смо играли одличан рукомет ове
сезоне.
Протекла година је била велики
испит на организационом плану. Спасић
сматра да је управа положила тест:
- Није било лако, имали смо четири

селекције и по мојим проценама, иза
н а с ј е о ко 5 . 0 0 0 к и л ом е т а р а
путовања. Захваљујем се својим
најближим сарадницима, тренерима
свих селекција, играчима и нашој
верној публици на одличној сарадњи

Последње 22.коло:

УБ- УДАРНИК (Лозовик)
34:29 (19:14)
Хала спортова у Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Сајић, Милекић (Београд).
Искључења: Уб 10, Ударник 2 минута.
УБ: Милекић (24 одбране, 2 седмерца),
Стокић 2, Ковачевић, Зарин 14, Тадић
6, Петрић, Симић, Милић, Марковић,
Рогић 8, Петровић, Шкорић 2,
Ранковић 1, Јовичић 1.

РК "Уб"
и успешној сезони. За затварање
сезоне, предвидели смо 22. јуна
одржавање Првог Меморијала "Чика
Мића- Плави", угостићемо екипе Босне
из Тешња и Шамота, а управа клуба

чини напоре да се сачува окосница
тима и да доведе озбиљна појачања за
наредно првенство - у оптимистичком
тону је разговор окончао председник
убских рукометаша.
Б.М.

ЗАВРШЕНЕ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

ВУЧИЈАК ПРВИ
ПОСЛЕ ДРАМЕ
- У финалу малог фудбала Катастар стигао 0:2,
седмерци пресудили. - Полиција најјача у
надвлачењу конопца, Љиљана Веселиновић
доминантна у атлетским дисциплинама.
У организацији Већа Савеза самосталних синдиката
општине Уб, на Школарцу су одржане традиционалне
Радничке спортске игре. Фудбалски део турнира је, као и
обично, био најинтересантнији, а окончан је драматичним
финалoм између Вучијака и Катастра. Головима
Веселиновића и Симића, момци са Ракиног стоваришта су
стигли до велике предности, али је Аћимовић
донео
"геометрима" пенале. Ипак, играчи Вучијака су били
хладнокрвнији и освојили победнички пехар, а из њихових
редова је и најбољи играч турнира Видоје Веселиновић. За
најбољег голмана изабран је Небојша Станчић из Полиције,
а треће место припало је Ђунису који је савладао Феромонт
са 3:0. Учествовало је десет екипа, а прошлогодишњи
победник ЗЗ Трлић такмичење је окончао у четвртфиналу.

Трговинско предузеће "Вучијак"
Полиција је потврдила доминацију у надвлачењу
конопца, а њихов представник Раде Павловић у бацању
кугле. Бошко Лесић је најдуже скочио у даљ, а примат у
трчању на 300 метара узео му је Дејан Урошевић из Трлића.
Љиљана Веселиновић из ЗЗ Трлића је шампионка у трчању
на 300 метара и скоку у даљ, Весна Лазић је најдаље бацила
куглу, а Општина је била најуспешнија у бацању пикада.

РУДАР ИЗ РАДЉЕВА ИЗБОРИО ПЛАСМАН У ВИШИ РАНГ

ШАМПИОНСКИ "ШМЕК" РАДЉЕВАЦА

Пут до успеха није био нимало лак, а два везана тријумфа против главних
ривала Колубаре и Шарбана ударили су печат на тријумфални поход Рудара
После шест сушних година праћених
р е зул т а тс ком и о р г а н и за ц и о н ом
кризом, Рудар из Радљева је постао
првак Друге општинске лиге Уба и
изборио пласман у Међуопштинску лигу
"Исток". Клуб богате традиције овај
успех је остварио ослањајући се
искључиво на сопствене снагепрактично читав играчки кадар чине
момци из села, председник Милан
Ивковић се побринуо да Рудар поново
делује као озбиљан клуб, а са тренерске
клупе је сигурно командовао Милан
Симанић. Спона између терена и управе

био је капитен Завиша Ивковић, а у
хомогеној екипи истакли су се добрим
партијама Марко Јеремић, Милан
Теодосијевић, Бошко Аћимовић,
Милан Ђаловић...
Пут до успеха није био нимало лак,
а два везана тријумфа против главних
ривала Колубаре и Шарбана ударили
су печат на шампионски поход Рудара.
Радљевци су само два пута осетили
горчину пораза, по квалитету и
спремности били изнад свих
противника, а да су играли нападачки
потврђује чињеница да су у сваком

ФК Рудар: Од наредне сезоне у Међуопштинској лиги "Исток"

ФК РУДАР
(РАДЉЕВО)- сезона 2012/13
ГОЛМАНИ: Јовановић,
З.Теодосијевић
ОД Б РА Н А : М . Те од ос и ј е в и ћ ,
Давидовић, Радић, Максимовић,
Лазарић, Д.Ђаловић, М.Ивковић,
З.Ивковић, Г.Ивковић
ВЕЗНИ РЕД: Б.Ивковић,
Павловић, В.Ивковић, Поповић,
Аћимовић, А.Теодосијевић
НАПАД: М.Ђаловић, Пауновић,
Јеремић.
првенственом мечу налазили пут до
мреже. Урађено је доста и на
организационом плану- отворен је
бифе на стадиону, сређене просторије,
а терен је као у стара добра времена
био идеалан за игру.
Чека Радљевце пуно посла у летњој
паузи, пре свега на ојачању тима. Жели
Рудар да доведе барем по једног
играча у свакој линији тима и да не
буде само епизодиста у вишем рангу.
Завесу на лепу такмичарску годину,
шампион "бетона" је спустио у
пријатељском мечу против Посавине,
у правој голеади (4:4) окончана је
сезона која је најавила повратак
Рудара на стазе старе славе...
Б.М.

