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ШИРОКА КОАЛИЦИЈА,
ГЛИШИЋУ ДРУГИ МАНДАТ

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

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

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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ПОЛИТИЧКА СЦЕНА

19.мај 2016.г.

НА ТАПЕТУ- УВОЂЕЊЕ ДИСЦИПЛИНЕ
У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ, ГЛИШИЋ ПОРУЧУЈЕ:

СЕДЕЊЕ ПО КАФИЋИМА
СТРОГО ЗАБРАЊЕНО
Радници локалне самоуправе, као и они који су
запослени у јавним установама и предузећима, убудуће ће
морати да воде рачуна где и како проводе своје радно
време. Да је у питању озбиљна мера, која подразумева и
одређене санкције, сведоче речи председника општине Уб
Дарка Глишића који је, у свом уводом излагању, на првој
седници новоизабраног Општинског већа, поручио
руководиоцима и директорима да у наредном периоду
поведу рачуна о радној дисциплини свих запослених
радника који се налазе на платном списку општине Уб:
- Обично после избора попусти дисциплина, а ја сам
неко ко не воли да гледа људе у току радног времена како се
шетају и да их има свуда, само не на радном месту. Разумем
да посао захтева да се нешто обавља ван радног места у
граду, али сумњам да било кога нека пословна обавеза
везује за башту, тамо неког кафића. Кад мене буду видели
тамо, онда слободно могу да седе и они. Не сећам се да сам
икада био у било којој башти кафића за време радног
времена у протекле четири године. То важи за све моје
сараднике и уколико ја то не видим, сигуран сам да ће ми
грађани дојавити, а ја ћу знати како да поступам са таквима изричит је Глишић у намери да уведе радну дисциплину у
јавна предузећа и локалну самоуправу.
Први човек општине Уб истиче да су на
првој седници Општинског већа руководиоцима подељени конкретни задаци, који ће се
проверавати на сваких
петнаест дана.
- Надам се да ћемо,
уколико реализујемо тај
почетни програм, врло
брзо осетити нову енергију коју смо увели, пре
свега, у Веће. Нису чланови Већа само ту да би
попунили места, већ да
би радили и решавали
проблеме које ћемо стављати пред њих. УкоДарко Глишић
лико желимо да направимо корак више, илузорно је очекивати да један или два човека носе цео посао.
Наша политика се и своди на то да посао треба равномерно
расподелити на што већи број људи, па, онај ко може да
носи тај терет иде даље, а они који не могу значи да нису
дорасли послу, па се траже нови и тако редом. Ни мене нико
не пита да ли ми је тешко, нити се жалим, само се трудим да
вредно радим, одговорим свом задатку и исто тражим и од
других сарадника- уверљиво поручује Глишић.
М.М.М.

И ПОСЛЕ ИЗБОРА,
ИЗБОРИ!

О

ни који су мислили да ће изборима
бити решени наши кадровски
проблеми или да ће, ако неки
остану испод цензуса, Србија бити лишена услуга
страних сила (читај: утицај амбасада на све и свашта),
показало се, нису били у праву. Иста мета и скоро исто
одстојање. Можда ће, једино, присуство радикала
скупштинска заседања, убудуће, учинити живљим, да
не помињем неке друге речи... и странке.
Е, сад! Многа очекивања, ипак, неће бити испуњена.
Избори су показали да у Србији постоји стабилно
бирачко тело које није могуће обманути празним
обећањима. Нашли су се удружени и они који су се
заклињали да ‘’никада неће ни кафу попити’’, па, чак су
се у доказивању да су оштећени, заједно, нашли и
‘’десни’’ и ‘’леви’’, проевропски, проруски, умерени и
екстремни... Само је Шешељ достојанствено гледао са
стране, сакупљао растурено стадо и припремао се за
нове ‘’шокове’’ на скупштинским заседањима.
А што су се избори, уопште, одржавали пре времена?
Сада видимо, све јасније, да је главни разлог могућих
савета (читај: специфичних притисака) ‘’страних
фактора’’ био да се, баш Шешељу, омогући што бржи
повратак у Парламент јер, ако је већ онако пуштен из
Хага (и онако ослобођен оптужбе), па, јасно је да ‘’неко’’
жели да додатно отежа Вучићу посао на путу за тај
‘’излазак из кризе’’ и ‘’улазак у Европу’’ (што би се
рекло: ‘’Мало морген’’). И - тако даље...
Турска поручује да ће затрпати Европску унију
избеглицама (ако им буду уведене визе, или нешто
тако), а већ 30 година је кандидат који је више пута
закорачио да уђе, па се сетио да је нешто заборавио(?).
Чини се да је суштина и ‘’српске приче’’ у томе да се
закорачи... Многи верују у то. Можда је на нешто
слично мислила и госпођа Рашковић Ивић кад, ономад,
рече да не заговара, више, оно што је заговарала. То је
рекла, изгледа, пре него што се појавио онај глас који је
фалио за цензус. Шта ће говорити у Парламенту видећемо?
Дакле, нова лица у Народној скупштини. Да ли ће то,
опет, да подсећа на ријалити шоу? Знаће се ускоро,
али, ако се дубље анализирају ликови из, на пример,
‘’Парова’’, лако се уочава сличност са наступима неких
посланика у ранијим сазивима...
А сад, мало, домаћа политичка сцена. У једној локалној
политичкој опцији, кажу, заселе четири ‘’дахије’’,
поделиле функције између себе, а неке мрвице дали и
‘’боранији’’ - да се не буни. Политика је, како се
показало, добар бизнис - ако имаш довољно слободног
времена. Други одбор (или, бар, његов женски део)
виђен је на локалном бувљаку уочи вашара... Што би
рекли, има се, може се... Треба се опремити за наредна
заседања локалног парламента.
И такооо...политика нам је ушла под кожу. Како год се
окренеш, сигуран приход је само на државним јаслама
(разуме се да и оне зависе од политике) и - на
пензијама (наравно, оне пензије које, после подебелих
плата, нису могле да остану неухрањене и ситне).
Предузетнике хвалимо, подржавамо и, као, стимулишемо. А кад-оно и оно мало погона домаћих власника,
који су примили раднике и почели са радом, грца, јер,
паре су уложене, непредвиђени трошкови ‘’појели’’
резерву, а приход од производње никако да стигне...
Стимулације? Па, биће, биће...
И, зато: И ПОСЛЕ ИЗБОРА - ИЗБОРИ! Што да не? Биће
нека парица за председнике и чланове изборних
комисија, за изборне штабове и активисте, огребаће се
сви по мало... Уосталом, избори су нам заменили,
донекле, и оно ‘’златно Титово доба’’. Неумесно
поређење али, ипак, стоји... Стоје и дугови банкама...
А предузећа? Нека раде, ко им смета?

.
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НАКОН ИЗБОРА КОНСТИТУИСАНА ВЛАСТ У УБСКОЈ ОПШТИНИ

ШИРОКА КОАЛИЦИЈА
Одборници СО поново изабрали Дарка Глишића за
председника Општине, док је место председника локалног
парламента поверено Александру Дамњановићу
Досадашњи председник општине
Уб Дарко Глишић поново је изабран на
ту функцију, а на месту његовог заменика остао је Александар Јовановић
Џајић. На првој, редовној седници
новог сазива Скупштине општине Уб,
која је одржана 5.маја, за Глишића и
Џајића (СНС), као једине кандидате за
ове функције, гласало је 33 од 39 присутних одборника. На предлог новогстарог председника општине, изабрано
је и Општинско веће, кога од нових чланова чине напредњаци Иван Јездимировић, Ивана Катанић и Раде Станојевић, као и Бранислав Милићевић из

ПУПС-а, док су из старог сазива остали
Зоран Костић (ДСС), Зоран Продановић
(НС) и Саша Спасић (нестраначка
личност).
Пре редовне, одржана је конститутивна седница новог сазива Скупштине
општине Уб, где је након верификовања
мандата 40 одборника и полагања
заклетве, за председника
локалног
парламента изабран Александар Лека
Дамњановић (СПС). Заменик председника СО поново је Александра Киселчић (СНС), док ће послове секретара
Скупштине и даље обављати Драган
Радојичић.
Општина Уб прва је у Колубарском
округу и међу првима у Србији формирала нову власт након избора.
Поред коалиције окупљене око
Српске напредне странке (ПУПС, НС и
СПО), која је на минулим локалним
изборима освојила 25 од 40 мандата,
колико броји сазив општинске Скупштине, актуелну већину чине још СПС-ЈС
са пет и ДСС са три одборника. У опозицији су остале Социјалдемократска
партија Србије - Драган Јелић са четири и
Демократска странка Уб са три одборника.

„ПОБЕДНИЦИ ИЗБОРА СУ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ УБ”
У свом експозеу и у првим изјавама након седница СО, председник
Општине Уб Дарко Глишић рекао је да
су у новом сазиву формирали широку
коалицију, како би обезбедили додатну
стабилност и допринели квалитетнијем решавању проблема грађана.Он је
нагласио да, без обзира на то што је
СНС освојила готово две трећине мандата у локалном пармаленту, пружена
рука странкама које су показале висок
ниво достојанства у предизборној кампањи и остале доследне својој политици.
„Не освајамо власт ради власти и
да би се неко од нас намирио, него да
решавамо проблеме и да дамо пример
како да ова општина и у наредном
периоду буде стабилна, просперитетна, са континуираним радом. Победници ових избора су грађани општине

Уб, који су на достојанствен и цивилизован начин, без и једне примедбе на 52
бирачка места, обавили своју грађанску
дужност и дали оцене свима нама. Врло
сам поносан на чињеницу што смо једна
од ретких општина која је у миру, складу
и на веома пристојан начин обавила овај
посао. А како грађани кажу, тако мора
бити у наредне четири године. Неће бити
лако, јер нас чека доста посла и решавање проблема, који су се деценијама
нагомилавали“, рекао је Глишић и најавио да ће у предстојећем мандату приоритет бити отварање нових радних
места и копа „Радљево“, оживљавање
привреде, наставак улагања у путну и
електро мрежу, решавање проблема
водоснабдевања, унапређење здравствене заштите, брига о младим и најстаријим грађанима и развој пољопривреде
и села.
Д.Н.

ПРВА, ПА РАДНА СЕДНИЦА СО

НОВА КАДРОВСКА
РЕШЕЊА
Жељко Илић в.д. директора
Фонда за рурални развој.
- Нови Управни и Надзорни
одбори у јавним предузећима
и установама
Прва седница у новом сазиву
Скупштине општине Уб, на којој је
изабрано локално руководство, била
је за одборнике радна. По скраћеном
поступку и без икакве дискусије и
примедби, усвојена су нова кадровска
решења гласовима 33 од 39 присутних
одборника. Уместо Саше Сретеновића, досадашњег в.д. директора
Фонда за рурални развој, на његово
место именован је дипломирани
пољопривредни инжењер Жељко
Илић, који је и у ранијем периоду
обављао ту функцију.
На седници су разрешени стари и
именовани нови Управни и Надзорни
одбори свих јавних предузећа и установа чији је општина оснивач. Нове
управљачке органе добили су Дирекција за уређење и изградњу, Комунално јавно предузеће „Ђунис”, Установа за културу и спорт, Градска библиотека „Божидар Кнежевић”, Центар за
социјални рад и Дом здравља, док су у
Штабу за ванредне ситуације замењена четири члана.
Скупштина је на првој седници,
такође по скраћеном поступку, формирала стручну Комисију за израду
Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног
земљишта.

Одборници СО Уб и новоизабрано руководство
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ОТВОРЕН „VIP CENTAR” У ЛАЈКОВЦУ

НОВИ РЕПЕТИТОР „Vip-a”
ЗА 3G СИГНАЛ У ЛАЈКОВЦУ
- Одлични попусти, уз поклоне изненађења до краја месеца.
- У току процедура постављања новог репетитора који ће
3G сигналом покривати подручје општине Лајковац.

Vojvode Mišića br.8
Lajkovac (kod pijace)

Prenesi svoj broj u Vip
i dobijaš popust na telefon
i neograničeni internet godinu dana
IZ PONUDE IZDVAJAMO:

Samsung
Galaxy
Grand Prime VE

Нови објекат Vip-a у Лајковцу
Трговина “Круна“ и Мобилна мрежа
“Vip“ отворили су, прошлог понедељка,
премијум пословни објекат у Лајковцу,
који се налази у улици Војводе Мишића
бр. 8 (код пијаце).
Новоотворени „Vip” шоп потрудио
се да за своје кориснике обезбеди и неке
погодности, као што су повољније цене
и већ препознатљива квалитетна услуга.
Овај објекат, по речима власника
Милоша Миловановића, има у понуди за
свакога по нешто, од најмодернијих
андроид и windows мобилних телефона,
преко таблета, до лаптоп рачунара. Уз
све то, обезбеђен је и специјални попуст
на уређаје, али и неограничени интернет
у трајању од годину дана. Поред тога, за

Велики избор телефона за један динар,
електронске допуне за све мреже
све нове кориснике до краја месеца,
трговина "Круна" је, са своје стране,
припремила и поклон по жељи: Микро
СД картицу, силиконску футролу или
фолију.
- Посебно бих нагласио да смо
тренутно у процедури постављања
новог репетитора који ће сигналом
покривати подручје општине Лајковац,
чиме ће сигнал „Vip” мреже на овој
територији бити неупоредиво бољи.
Очекујемо да ће он бити у функцији у
року од 45 дана, а након тога ће
Лајковчани моћи да користе све погодности које доноси 3G технологија и брзи
интернет- истиче Миловановић за „Глас
Тамнаве”.
М.М.М.

500 minuta
500 poruka
1000 MB
Neograničeno u VIP-u

1.690 din/mesec

Huawei Y5
300 minuta
300 poruka
600 MB + 600 MB
Neograničeno u VIP-u

1.090 din/mesec
RADNO VREME:

08.00 - 16.30

ПОЧЕЛЕ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

СПОРТСКА ХАЛА
ЛЕК ЗА ЛОШЕ ВРЕМЕ
У организацији Већа Савеза самосталних синдиката
општине Уб, 9. маја почеле су и традиционалне Радничке
спортске игре. За сада су стартовали само фудбалери,
учествује чак 14 тимова који су подељени у четири групе, а
осам најбољих наставиће такмичење у четвртфиналу које је
на програму у среду 18. мајa.
Прошлогодишњи победник Декор-Лукс не учествује
ове године, тако да изразитог фаворита нема. Такмичење је
завршено у групи "А", где су прошлогодишњи финалиста
ЛСБ Сточар и КЈП Ђунис у узбудљивом финишу изборили
пласман међу осам најбољих. Комунално предузеће је у
одлучујућем мечу декласирало Зимпу са 5:0 (четири гола
Бошка Лесића), док је Општина испустила предност од 2:1
против ЛСБ Сточара који је преокретом (4:2) обезбедио прво
место у групи. У групи "Б" за два места равноправно се боре
Копови, Феромонт и Бест Енерџи Мургаш, док је ПА Совљак
са два пораза без шанси.

КЈП „Ђунис”

ОШ „Душан Даниловић”
Одлична екипа школе
"Душан Даниловић" из Радљева је са две победе најавила високе домете, а из те
групе пласман је обезбедила и
екипа ИЗР "Ковачевић" из
Слатине. ЗЗ Трлић и МУП Уб
решиће питање победника
групе "Ц", а листу учесника,
без шансе за четвртфинале,
закључују Дом здравља и
Килограми нису препрека:
Дунав компанија. Финале
турнира предвиђено је за
Иван Даниловић, убојити
петак 20. маја, а дељење
нападач „Дунав компаније”
правде поверено је убским
арбитрима Марку Поповићу и Ивану Ковачевићу.
Новина је да је због променљивог времена, а захваљујући предусретљивости Установе за културу и спорт, један
део фудбалског програма одржан у спортској хали, а организатори се надају да ће се завршне борбе, по традицији, одржати на теренима Школарца. Осим фудбала, 20. маја ће се одржати и завршно такмичење у надвлачењу конопца (мушкарци)
и пикаду (жене), као и атлетска надметања у обе конкуренције.

Б.М.

ОКО НАС
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ УБ
КО СЕ БИЈЕ, ТАЈ СЕ ВОЛИ

ПОЛИТИКА
ЈЕ ТО...
Народ је тако хтео, јел ?
Политика је вештина могућег. У то смо се уверили
много пута. Власт у републичком и локалним парламентима широм Србије, то сви добро знамо, не зависи
искључиво од воље грађана и односа политичких снага,
већ, управо, од оног што је могуће. Избори буду и прођу,
варнице пљуште на све стране, али када се дође до
поделе „колача” сви се некако напрасно уразуме. Ко је
веровао, сада већ давне 2008.године, да ће Демократска
странка и Социјалистичка партије Србије формирати
владу која ће владати четири године. Тада су, изгледа,
прекинути сви „табуи” и уклоњене све баријере. Тако нас,
последњих дана, не изненађује много вест да је на
помолу коалиција ДС и СРС у београдској општини Стари
град. Дојучерашњи непријатељи лако су нашли заједнички језик и пут до „парчета власти”. Брзо су заборавили чак и предизборни „фајт” на Ђерам пијаци ?!
Ништа чудно, можда и бенигно, према ономе шта се
тренутно дешава у Лајковцу. У широкој коалицији „Сви
сем напредњака”, спојено је неспојиво. Тако су се на истој
страни нашли СПС, ЈС, ДСС, Двери, Равногорски Покрет,
ДС и СРС. Уједињени и спремни да заседну у функционерске фотеље, зарад општег добра и скидања са власти
„напредњачке немани”. Кажу, није њима толико стало до
функционерских позиција, колико да спасу Лајковчане од
опасности зване СНС. У то име, на поновљеном гласању,
на једном бирачком месту, десио се преокрет па су
демократске снаге (ДС и ДСС) радо поклониле своје
гласове Српској радикалној странци погуравши их преко
цензуса, чиме је склопљен мозаик од 18 одборничких
мандата, таман колико је довољно да формирају власт и
17 одборника СНС-а пошаљу у опозиционе клупе локалног парламента. Да ли ће тако и бити, сазнаћемо ускоро на
конститутивној седници СО-е Лајковац? Сетимо се, само,
тамошњих збивања од пре само неколико месеци, када ни
прелазак првог човека општине из СПС у ПС (коалиционог партнера СНС), није пореметио већину у локалној
скупштини. Покушај његове смене, на једној од ванредних седница, пропао је управо захваљујући његовим
бившим страначким саборцима.
Понављам, у питању је вештина могућег. Тако је и
код нас на Убу могуће да странка (читај:коалиција) која
има скоро двотрећинску већину жели да део власти
џентлменски подели са још две политичке опције. Што
наш народ популарно каже „Кад чељад нису бесна, ни
кућа није тесна”.
Политика је то...

ПРВА СЕДНИЦА
У НОВОМ САЗИВУ
Прихваћен захтев Предшколске установе
за повећање броја деце за 20 посто у
свим васпитним групама
У понедељак, 9. маја, одржана је прва седница Општинског већа у новом сазиву, на којој је усвојено десетак одлука,
решења и информација. Чланови „општинске владе” прихватили су захтев Предшколске установе за повећање броја деце
за 20 посто у свим васпитним групама, како би се родитељима
изашло у сусрет и укинуле листе чекања. За млађу јаслену групу одобрено је повећање на 15 деце, а за старију на 19. У млађој васпитној групи дозвољено је повећање на 24 малишана, у
средњој и старијој по 29 и у предшколској на 26 деце.

Чланови новог сазива
Општинског већа на Убу
На седници је усвојен и Извештај Фонда за рурални развој
о створеним обавезама у 2015, пренетим у ову годину. У складу
са Програмом подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја у општини Уб за прошлу
годину, Фонд је примио 631 захтев за суфинансирање и
подстицаје у пољопривредној производњи, чиме су створене обавезе у износу од 6,7 милиона динара. Највише захтева, 414, поднето је за регресирање премије осигурања за усеве,
плодове, вишегодишње засаде и осигурање животиња и по
том основу пољопривредницима се дугује близу 3,1 милион
динара. За регресирање вештачког осемењавања квалитетних
приплодних грла стигло је 130 захтева, што је у новцу два
милиона динара, за финансирање камата на пољопривредне
безготовинске кредите 84 захтева, односно 1,2 милиона, док
по основу четири захтева за суфинансирање подизања производних засада воћа и винове лозе пренете обавезе износе
400.000 динара. Према одлуци о буџету општине Уб за 2016.
годину, Фонду за рурални развој за ове намене опредељено је
3,3 милиона динара, тако би евентуалним ребалансом буџета
могао да се измири заостали дуг према тамнавским пољопривредницима.
Према одлуци усвојеној на првој седници „општинске владе”, дужност чланова Већа на сталном раду обављаће Зоран
Костић и Саша Спасић, који су и у претходном мандату били
запослени у општинској управи, док ће остали чланови Већа
примати месечну надокнаду у износу од пет хиљада динара.
У даљем току седнице разматрени су предлози о доградњи Градског базена, уређењу Општинског брда и правном
статусу Дневног центра за особе са посебним потребама.
- Мислим да је Центар за Социјални рад права адреса, како
би се што више деце са посебним потребама обухватило тим
пројектом. Дакле, школе имају ограничен опсег прихватања,
јер могу да изађу у сусрет само деци школског узраста која су,
нажалост, у стању посебне потребе. Центар за Социјални рад
нема то ограничење, што значи да може да уреди свој посао
тако што ће помагати, како деци, тако и одраслима којима је
потребан овакав вид помоћи. У објекат Дневног центра за
особе са посебним потребама уложено је око 20 милиона
динара, што са стране општине, што од приватног инвеститора
коме смо веома захвални. Грађевински објекат је урађен и
нема ту више пуно посла, а потребно је, евентуално, попунити
унутрашњост простора. За тај стручни део, ангажовали бисмо
Центар за Социјални рад, јер га сматрамо стручном установом
и циљ нам је да се до септембра то заврши због самих корисника- истиче Дарко Глишић, председник општине Уб.
Д.Н.
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ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА ПРВИ ПУТ
У ЛОКАЛНОМ ПАРЛАМЕНТУ

УБСКА ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА СРБИЈЕ

ШИРОКА КОАЛИЦИЈА
ЗА ДОБРОБИТ СВИХ ГРАЂАНА
Јединствена Србије је једини
„дебитант” у новом сазиву СО Уб.
Политику ове странке, и њеног лидера
Драгана Марковића Палме, на Убу заступа Слободан Божић Рошке, председник
Општинског одбора, а од недавно и
члан одборничке групе СПС-ЈС у убском
парламенту, која је на локалним изборима освојила пет мандата. Ова коалиција прихватила је позив СНС-а да,
заједно са ДСС-ом, формирају владајућу већину у убској општини.
- Желим да се захвалим свим људима који су нам указали поверење и у
нама препознали снагу која ће се борити
за бољу будућност општине Уб. Листа
СПС-ЈС ће се трудити да на сваки могући начин то поверење оправда. Све што
смо обећали током кампање, а везано је
за пољопривреднике, труднице и нова
радна места, трудићемо се да реализујемо у договору са нашим коалиционим партнерима и према тренутним
финансијским могућностима- истиче
Божић, уз констатацију да је сарадња са

ПРОСЛАВИЛА
ЂУРЂЕВДАН
Обредом сечења славског колача, Општински одбор Демократске
странке Србије из Уба обележио је, 6.
маја, страначку славу Ђурђевдан.
Поред страначких функционера и
чланова, прослави крсне славе присуствовали су пријатељи ДСС, као и
представници Општинског већа.

Слободан Божић
СНС-ом, у времену одмах после избора,
врло коректна.
- Сви одборници, без обзира на
страначку припадност, требало би да
учествују и дају свој допринос у раду
локалног парламента. Само на тај начин
можемо оправдати поверење које су
нам поклонили наши суграђани и једино тако од Уба можемо направити успешну, развијену и здраву средину. М.М.М.

ОКОМ КАМЕРЕ

„ДЕ ЛУКС” КОНТЕЈНЕРИ
Нажалост, све је бројнији корпус грађана који се,
делом или у потпуности, снабдевају из - контејнера. Некад
је то било незамисливо, бележили смо те слике као
несвакидашњи призор који нас је застрашивао
наговештавајући опасност да социјални статус популације
пада. Сећамо се и позоришног комада у којем се радња
одвија поред ‘’де лукс контејнера’’ у близини неког хотела...
Слике од којих смо страховали постају стварност. У
‘’конкуренцију’’ су ушли и неки који свакодневно
претражују контејнере у потрази за отпацима хране којима
хране свиње (вероватно за посек). Навикли смо се на
разне призоре, али тешко је прихватити разбацано смеће
које остаје после ‘’прегледа’’ тих контејнер-посетилаца,
разбацано по паркинзима или другим местима.
Забележили смо, оком камере, разбацано смеће где
му није место- у самом центру града, на паркингу поред
Градског трга у Првомајској улици. Али, руку на срце, ни
контејнери не би требало да буду смештени на том месту.
Не само да сметају проласку аутомобила између два
паркинга, него представљају, тако како су тренутно
третирани, опасност као извор могуће заразе.

КРЕНУЛА СЕЗОНА ВЕНЧАЊА

ФИЈАКЕРИ ПОНОВО У МОДИ

Детаљ са свадбе Радована Нешића и Мирјане Миливојевић

БЕСПЛАТНА АНАЛИЗА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Фонд за рурални развој, у сарадњи са Пољопривредном
стручном службом Ваљево, почео је да прима узорке
земљишта у власништву регистрованих пољопривредних
газдинстава са територије општине Уб. По један узорак са
сваке обрадиве катастарске парцеле (два за воћњаке) а
највише десет узорака по газдинству, уз фотокопије Потврде о
активном статусу и Извод биљне структуре, донети у просторије Фонда, улица Каља Петра 62 на Убу. За више информација
позовите нас на телефоне 411-264 и 414-764.

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

Мија Ранковић,
Брезовица

ОПШТИНА УБ
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ПРОТЕСТ ТАМНАВСКИХ МЛЕКАРА

СТАО ОТКУП МЛЕКА
Убски пољопривредници,
који су предавали млеко крагујевачкој млекари „Мегле”,
већ неколико дана просипају млеко
млеко уопште не прима. Десило се пре 30-ак година да су
произвођачи самовољно просипали своје млеко, јер им цена није одговарала, али се
Зоран Живковић у разговору
није постављало питање отса
Александром
Јовановићем Џајићем
купа истог. Добили смо незваничну информацију да се млеко увози и зато наш домаћи производ
више није потребан. Нас нико о томе
јед.мере цене
није обавестио, па да се определимо
за неку другу врсту занимања. Човек
- Парадајз
кг
150, 200
који има у свом поседу 12 крава, про- Краставци
кг
100, 120
изводи 130 литара млека дневно и ту
- Црни лук
кг
60, 70, 90
исту количину принуђен је да просипа.
- Бели лук
кг
600
Ништа мањи проблем нема ни човек
- Шаргарепа
кг
50, 60
који има само једну краву и производи
12 литара млека, и он је на губитку јер
- Першун
ком
20
његова породица живи од тога. Мужу
- Целер
ком 40,50,60,70
крава обављамо музилицама које ра- Купус
кг
30, 40
де на струју и то је издатак, а млеко се
- Зеље
веза
100
баца- истиче Живковић.
- Спанаћ
кг
100, 120
- Ми само тражимо да се по хитном
- Тиквице
кг
30, 40, 60
поступку реши наш проблем, а ко је за
- Паприка
кг
200, 240
то надлежан ја не знам. Нека нам неко
- Љуте папричице ком
10, 15
- Кромпир
кг
50
- Кромпир млади
кг
100, 120
- Блитва
веза
20
- Празилук
ком
100
- Рен
кг
500
- Печурке
кг
200
- Јаја
ком
10
- Карфиол
кг
170
- Броколи
кг
200
- Ротква
кг
60, 70
- Келераба
ком
30, 40
- Зелена салата
веза
20, 25
- Црни лук млади веза 20, 25, 30
- Бели лук млади веза
40
Убски млекари у згради општине Уб
- Ротквице
веза
15, 30
- Јабуке домаће
кг 30,40,50,100
објасни због чега се више не прима
- Крушке
кг
250
млеко од сељака, то хоћемо да знамо.
- Поморанџе
кг
80
У страху смо и због тога што смо чули
Банане
кг
150,
160
да ће се наводно увозити млеко и
- Ораси очишћени
кг
700
месо без царинских намета јер је доз- Суве шљиве
кг
200
Иако локална самоуправа није вољен увоз, па тек тада нећемо знати
кг
- Клементине
130, 150
права адреса на којој могу добити шта да радимо са нашим произвоконкретне одговоре и није надлежна дима. Наш проблем је много дубљи
кг
- Мандарине
120
за решавање оваквих проблема, него што изгледа. Не гаји се крава за
кг
- Јагоде
200
челници убске општине поручили су мужу десет дана, већ више од године,
кг
- Трешње
250
млекарима да су на њиховој страни и а за то време морате да је храните, а то
кг 130,150,200
- Грашак
да ће, по хитном поступку, потражити кошта. Све се може створити компјумогуће излазе из овог проблема. терски, а месо и млеко не може, за то Приредила: Љ.Симановић, 13.маја 2016.
Председник општине Уб Дарко Гли- мора да се одгаји живо биће. То пољошић, у изјави за „Глас Тамнаве”, каже:
привредног произвођача много ко- дњу и распродати стоку. Само нека нам
- Ситуација у млекарству није шта, а нико му не признаје. Желим са- кажу истину- закључује Живковић.
сјајна, како сам информисан, тржиште мо објашњење: шта то у нашем млеку
Са убским млекарима, који су два
је једноставно презасићено сировим не ваља, а код истог производа из дру- дана протестовали испред зграде Општимлеком, којег има више него што је ге државе је боље?
нске управе, разговарао је Александар
млекарама у овом тренутку потребно.
Пошто немају и не знају коме да се Јовановић Џајић, заменик председника
Ми, као локална самоуправа, ћемо се обрате, убски млекари потражили су општине Уб.
максимално потрудити да помогнемо одговор у локалној самоуправи.
- Проблем је евидентан и оно што ми
нашим млекарима и потражимо излаз
- Мислим да они добро знају да на тренутно можемо је да станемо иза ових
из ове незавидне ситуације. Мини- територији убске општине живе људи људи и покушамо да им помогнемо да
старство пољопривреде нам у свему који се баве сточарством и углавном превазићу ситуацију у којој су се нашли.
овоме не може много помоћи, јер се им је то основни извор прихода. То Председник Глишић је данас у Београду и
срж проблема налази у законима значи да треба да нађемо излаз из ове кроз своје контакте покушаће да дође до
тржишта и код приватних откупљи- ситуације и покушамо да омогућимо евентуалног решења. Познато нам је
вача млека. Ипак, надам се да ћемо, у да се наш производ пласира даље на колику штету, у овом тренутку, имају наши
разговору са убским млекарима, доћи тржиште без обзира на ниску цену, млекари и кроз разговор са њима, током
до решења у што краћем року како коју ми у овом моменту не диктирамо. наредне недеље, надам се излазу из ове
даље не би трпели велике губитке- Ако немамо рачуницу, ми ћемо се врло тешке ситуације- поручује Јовановић
наглашава Глишић.
брзо оријентисати на другу произво- Џајић.
Милован Миловановић

Тамнавски произвођачи млека већ
данима не знају шта да раде са својим
производом, јер немају коме да га продају. Поједини га просипају или од њега
праве сир који, такође, нема ко да купи.
Откупљивач сировог млека из Крагујевца, млекара „Мегле”, зауставио је
откупљивање уз образложење да је
тамнавско млеко лошег квалитета. Међутим, убски млекари наводе други разлог
због којег су се нашли у проблему, а то је
увоз млека. Због тога је, у четвртак и
петак, педесетак пољопривредника, из
различитих села убске општине, протестовало испред зграде локалне самоуправе тражећи помоћ од општинског
руководства и брзо решавање незавидне
ситуације у којој су се нашли. Један од
њих је и Зоран Живковић из Памбуковице, који каже:
- Имамо огроман проблем са предајом млека откупљивачима. И раније је
било потешкоћа, али сада је то достигло
врхунац. Мени је 60 година и не памтим да
је икада раније долазило до тога да се

У ПОТРАЗИ
ЗА РЕШЕЊЕМ
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ПРВА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ДОНАЦИЈА ИЗ НЕМАЧКЕ

НАСТАВАК УЛАГАЊА
У ПРЕВЕНЦИЈУ

ИНВАЛИДСКА ПОМАГАЛА
ЗА УБСКЕ ПАЦИЈЕНТЕ

У циљу додатног смањења ризика од поплава
и ове године значајна средства биће уложена
у превентивне радове

Стигло 55 инвалидских колица и девет
ходалица, од којих је 33 колица подељено тешко
покретним и непокретним особама.

На првој, редовној седници Штаба за ванредне ситуације
у новом сазиву, одржаној 11. маја, у фокусу су биле теме које
се тичу наставка спровођења превентивних мера одбране од
поплава. Иако је стање на водотоковима задовољавајуће, како
би се додатно смањили ризици, донето је неколико одлука,
које ће се спровести у наредном периоду. Председник општине
Уб и командант Штаба за ванредне ситуације Дарко Глишић
истиче да ће и ове године значајна средства бити уложена у
превентивне радове.
- Пројекат растеретног канала, односно увођењу тока реке
Грачице у реку Уб, који треба да заштити Совљак и градско
насеље, тренутно се налази на јавном увиду и биће изложен до
28. маја. Након тога, састаће се Комисије за планове и ми очекујемо да на седници Скупштине општине, коју планирамо око 10.
јуна, усвојимо тај план и кренемо у експропријацију земљишта,
како бисмо могли да започнемо изградњу растеретног канала.
Такође, донели смо одлуке и констатовали да пројекти за које
имамо одобрења и обезбеђена средства треба што пре реализовати. Један од њих се односи се наставак чишћења реке Тамнаве у Бргулама, а други на изградњу цевастих пропуста у
Црвеној Јабуцу. Оба пројекта су у току, а до краја лета требало
би да завршимо и чишћење корита реке Уб у дужини од једног
километра, узводно од Гуњевца, за шта смо извршили све
потребне предрадње, каже о предстојећим активностима
председник убске општине.

У Дом здравља „Уб“, као донација немачке хуманитарне организације „HiKoDe“, а посредством Црвеног
крста, стигло је 55 механичких инвалидских колица (од
којих су једна електромоторна) и девет ходалица. По препоруци Службе за кућно лечење и негу, 33 инвалидских колица је расподељено болесним, непокретним особама, као и
особама са тешкоћама у кретању. Осталих 22 колица, биће
распоређено по сеоским амбулантама и медицинским
службама у Дому здравља.

Додела инвалидских колица

Детаљ са прве седнице
Штаба за ванредне ситуације
Чланови Штаба усвојили су и две одлуке у вези са хитним
решавањем проблема у Шарбанама, где песак са градилишта
аутопута одлази у канал и угрожава неколико домаћинстава.
- Прва одлука је да се канал одмах очисти и врати у првобитно стање, а друга да се изрекне последња мера упозорења
извођачу радова и на институционалне и на ванинституционалне мере, које ћемо предузети да се они уразуме и да не
угрожавају људе који ту живе, већ да обезбеде своје градилиште, упозорава Глишић.
Део седнице Штаба за ванредне ситуације био је посвећен
и противградној заштити. Општина Уб на располагању има 78
противградних ракета и, уколико буде потребно, сопственим
средствима купиће још ракета да би се заштитили усеви на
подручју Тамнаве.
Д.Недељковић

ПРОЈЕКАТ ПРЕПУМПАВАЊА
ВОДЕ У ТАЛОВИМА
На седници Штаба за ванредне ситуације је било речи
и о реализацији пројекта заштите домаћинстава од могућих
поплава у Таловима. Изградњом одбрамбеног зида на
Убачи дуж овог насеља, мештани су заштићени од воде, али
један део насеља, код „Челик промета“, остао је угрожен
због кишне канализације. Пројекат препумпавања, који би
требало да их додатно заштити, тренутно је у првој фази
(израда пројектног задатка) и она ће ускоро бити завршена,
након чега ће уследити израда самог пројекта, а касније и
расписивање тендера за извођача радова.

У среду 11. маја, председник општине Дарко Глишић у
пратњи Биљане Николић, директорке Дома здравља „Уб“,
главне сестре Слађане Марјановић и председника Управног одбора Тонија Гајића, обишао је три тешко болесне
особе уручивши им инвалидска колица. Двоје колица
предато је особама на Убу – Гордани Мурић и Александру
Гавриловићу, а трећа колица уручена су Милошу Милошевићу из Чучуга.
- Веома сам захвалан донаторима. Нешто дуже је стајало на царини, обзиром да је општина прихватила да регулише део око транспорта и царине. Администрација је била
компликованија него што смо очекивали, па су људи чекали нешто дуже – изјавио је Дарко Глишић.
- Наша кућна нега је одредила списак од 33 пацијента
која ће добити по једна колица. Видећемо ко ће се још јавити, а остала ћемо распоредити по амбулантама, да имамо
бар по једна колица. Наравно, нашој Хитној помоћи и Служби опште праксе ћемо оставити по једна, као и електричне
ходалице – рекла је Биљана Николић, директорка Дома
здравља.
Д.Капларевић

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
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СЕЗОНА КУПАЊА
ОД 1.ЈУНА
Лоше време могло би да помери отварање сезоне
Сезона купања на убским Градским базенима и ове
године почеће 1. јуна, уколико временске прилике то
дозволе. Наиме, иако су припреме за отварање базенског
комплекса почеле на време, проблем поново представљају
напрслине на пластификацији корита базена, за чију
санацију је потребно неколико узастопно топлих и сувих
дана, каквих у мају није било. Према речима директора
Установе за културу и спорт, Радована Пулетића, проблем
са полиестерском облогом сада је драстичнији него
претходних година, јер су се пукотине појавиле на више
места.
- Да бисмо базен ставили у употребу, имамо обавезу
да, пре свега, закрпимо рупе на полиестерској облози, а
фирма која је то успешно радила претходне две сезоне,

У току су припремни радови пред отварање нове сезоне
сада је са својим ресурсима у Кини. Због тога ће радове на
санацији извести наши запослени и већ смо обезбедили
неопходан материјал. Али, проблем је што то мора да се
ради онда када је базен апсолутно сув. Уколико време буде
лепо, ми бисмо то обавили за десетак дана и одмах након
тога почели да пунимо базен, што траје четири, пет дана,
објашњава Пулетић.
На базенском комплексу, у току су уобичајени припремни радови пред отварање сезоне, који обухватају ремонт
пумпи, мотора, водоводних инсталација и других постројења, санацију мокрих чворова, као и уређене свих игралишта и зелених површина.
Д.Н.

У ЦРВЕНОЈ ЈАБУЦИ

ЈЕДИНО СТАДО БУША У ОКРУГУ
Некада најзаступљенија, а сада пред изумирањем раса говеда једино се,
у нашем региону, може видети на пашњацима Ненада Велимировића
Захваљујући ентузијазму Ненада Велимировића из
Црвене Јабуке, у овом селу свакодневно се на испаши може
видети некада најзаступљенија, а сада у Србији пред изумирањем раса говеда буша. То је једино стадо буша не само у
Тамнави, већ на подручју читавог Колубарског округа и броји
12 грла, од чега четири краве, пет стеоних јуница, два бика и
једно теле. Матично стадо набављено је са југа Србије, из
Македоније и Албаније и млади Велимировић тврди да их не
узгаја због рачунице, већ из љубави према тој најстаријој
балканској раси говечета.
„Буша је аутохтона и јединствена врста животиње на
нашим просторима. Прелепа је, добра, жилава, прилично
незахтевна и отпорна на све болести. Ливада, трава, вода,
сунце, ваздух и со – то је све што јој је потребно“, износи
главне карактеристике једног од најмањих раса говеда на
свету. Већ у рано пролеће грла се изгоне на испашу и премда
им не сметају ни изузетно ниске температуре, зиму проводе у
стаји, где се хране само сеном и сламом.

Стадо буша у Црвеној Јабуци

ПРЕДНОСТИ РАСЕ

Ненад Велимировић
Када се кренуло са комерцијалном производњом у
сточарству и увођењем продуктивнијих раса, сименталке су
замениле буше, које у просеку дневно дају око седам литара
млека, док је само трећина њиховог меса искористива.
Међутим, Ненад тврди да узгој ове ситне, кошчате и у сваком
погледу скромне краве може бити исплатив.
„Млечност би природном селекцијом могла да се доведе од 10 до 15 литара млека, за шта је потребан дужи период.
Али, оне много мало хране утроше за тих десетак литара
млека, које је, иначе, изузетног квалитета, са шест до седам
посто млечне масти, док је код осталих крава масна јединица
око четири посто. Уз то, мање треба млека за килограм сира, а
и месо је веома укусно и здраво. Ми не муземо краве, јер не
можемо да стигнемо од послова и због тога што немамо

Слободан
Мартић

Пољопривредног инжењера за сточарство Слободана
Мартића, који се бави матичном евиденцијом и селекцијом,
затекли смо у, по много чему, јединственом домаћинству
Велимировића, где је био у редовном обиласку стада. Била
је то добра прилика да од стручњака чујемо због чега би
буше требало да вратимо на наше ливаде.
„Има више разлога да се узгајају буше. Ко има лошије
услове смештаја животиња, ко не може да обезбеди квалитетну сточну храну, онда може да држи наше аутохтоне
расе, које могу на пашу, а исхрана лошом кабастом храном,
типа сламе и шаровине, може да да задовољавајуће резултате током зиме. Уз то, ко хоће да производи органску храну, да производи храну за своје потребе, потпуно здраву,
избор су опет буше. За комерцијалну производњу, требало
би прво омасовити број животиња, јер тржиште тражи
континуитет у неком производу.“
довољан број грла да би се то исплатило. Да би економски
било исплативо, требало би да имамо најмање 30 крава, што и
јесте наш породични циљ. Када будемо имали довољан број
грла, отворићемо млекару и прерађивати млеко. Буша је
изузетна животиња и држава би требало да искористи све
предности ове расе у односу на друге, огромне краве, које
скоро поједу сво то млеко што дају, омплемени је, помогне
узгајивачима и направи добар бренд, сматра Ненад.
Угледно газдинство Велимировића из Црвене Јабуке,
осим за скоро заборављену и „отписану“ домаћу пасмину
говеда, уточиште је за још једну аутохтону српску сорту животиња - свиње мангулице.
Д.Недељковић
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МУЗИЧКО – ПОЕТСКО ДОГАЂАЈ

ВЕЧЕ ЛЕОНАРДА КОЕНА
Да се још увек цене праве вредности и негује љубав
према поезији и музици, показали су ученици Гимназије
„Бранислав Петронијевић“, који су уз подршку искусне
глумачке поставе убског аматерског позоришта „Раша Плаовић“, одржали тематско вече посвећено Леонарду Коену.
Пред пуним Клубом Дома културе, у среду 11. априла,
стихове Леонсарда Коена је читало деветоро гимназијалаца
(Нина Веселиновић, Богдан Лончаревић, Асја Чучковић,
Тамара Миличић, Стефан Исаиловић, Невена Михаиловић,
Ана Цонић, Драган Савчић и Милош Јеличић), потпомогнути
глумцима аматерима (Снежаном Јовановић, Војом Раонићем, Драганом Јанковић, Ацом Тадићем и Владимиром
Милосављевићем). Читању стихова претходила је уводна
реч Радована Пулетића, директора Установе за културу и
спорт, који је истакао значај поезије и музике канадског
уметника. Програм су осмислили професори српског језика
Јелена Павловић и Веран Мијатовић, а подржали су га, гласом и гитаром, млади музичари – група „Худини“ и гитаристи
Бојан Николић и Милоје Мојићевић. Емитовани су и снимци
са Коенових наступа.

60. РЕПУБЛИЧКИ ФЕСТИВАЛ
МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

УСПЕХ УБЉАНА
Четворочлана екипа ШОМО „Петар Стојановић“, остварила је одличан успех на 60. Републичком фестивалу музичких и балетских школа Србије, који је одржан у ОМШ „Стеван
Мокрањац“ у Зајечару, од 7. до 13. маја. Убљани су наступали,
9. маја, са запаженим резултатом у I-а и II категорији.
Такмичили су се солисти: Андреј Леповић (хармоника),
који је освојио другу награду са 80,50 бодова и троје солиста
који су освојили прво место - Дарјан Макијев (соло певање),
са освојених 90,83, Тамара Стефановић (клавир), са освојених
97,16 и лауреат Александра Латиновић (виолина), са освојених 100 бодова. Осим солиста, школу је представљао и камерни састав, дуо „Долчементе“ у којем су свирале Тамара Стефановић и Александра Латиновић, освојивши 100 бодова.
Екипно, школа је освојила 92,12 бодова, што јој је донело прву
награду.
Посебне похвале добиле су Тамара Стефановић и Александра Латиновић, јер су упечатљивим наступом потврдиле
добар рејтинг школе. Коначна листа и пласман биће објављени наредних дана.
Д.К.

- Установа за културу и спорт наставља сарадњу са
гимназијским активом, који се бави читањем, рецитовањем и
литературом. На овај начин покушавамо да мини-културне
токове на Убу усмеримо ка добром укусу. Надам се да ћемо
сарадњу са децом и њиховим професорима наставити, макар
једном месечно – истакао је Радован Пулетић.
- Потрудили смо се да, кроз ове две збирке, представимо
Коена од његове ране младости, преко 70-их и 80-их , када је
говорио о песимизму, иронији и цинизму, па до позних година,
када је пунио копнцертне сале – нагласила је Јелена Павловић,
коаутор вечери.
Д.Капларевић

Учесници вечери Леонарда Коена

ПОЛАГАЊЕМ ВЕНАЦА НА СПОМЕНИКЕ

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ
Тамнавци дали велики допринос
антифашистичкој борби у Другом светском рату

Делегација СУБНОР-а Уб
Поводом 9. маја, Дана победе над фашизмом, делегација
Општинског одбора СУБНОР-а положила je венце и цвеће на
спомен обележја погинулим борцима НОБ-а на Грдском тргу.
Честитајући борцима и грађанима овај празник, који се уједно обележава и као Дан Европе, секретар ОО СУБНОР-а
Богољуб Павловић подсетио је да су у Другом светском рату
Тамнавци дали велики допринос антифашистичкој борби.
„Наша Тамнава је дала 982 борца, који су изгубили живот
за слободу, што никада не смемо заборавити и тих жртава се
увек морамо сећати са дужном пажњом. Наша Тамнава је
дала и два народна хероја, Милана Муњаса и Рајка Михаиловића, али и плејаду истакнутих бораца који су положили
своје животе, као што су Света Поповић, др Радоје Мијушковић, Пуја Пандуровић и многи други. Многе улице на Убу носе имена тих знаменитих антифашиста, чиме општина Уб
исказује захвалност за њихова дела у борби за слободу народа и земље”, рекао је Павловић.
Осим Дана победе, ОО СУБНОР-а обележава и друге
историјске датуме везане за Други светски рат, попут 3. октобра, Дана ослобођења Уба и 4. јула, Дана борца.
Д.Н.

РАНЕ СЕДАМДЕСЕТЕ

УБСКИ ГРАФИТИ
Препознатљиво место. Ипак, само је још ту зграда
Социјалног. Ограде од старе поште нема већ четрдесетак
година, трафике у којој су радили инвалиди Бошко и
Драгојло, такође... Била је ту некада и ограда око Градског
парка, сачуваног у срцима многих генерација које су своје
прве љубави започињали баш ту, међу липама, на зеленим клупама и пошљунчаним стазама.
Ту је био и својеврсни центар корзоа, којег се сећају
само старији од пола века. Шетало се од зграде Среског
(касније општинског) комитета КПЈ, чија је зграда среушена да би на том месту никла Београдска банка (сада
Комерцијална банка) па до раскрснице пред некадашњим
убским учитељским интернатом (на том месту је сада
Тодоровића зграда).
Ова фотографија код многих ће пробудити успомене, а ту је, и сада, могуће препознати неке ликове
Убљана. Нажалост, неки више нису међу живима.
Традиционални програм, посвећен седамдесетим,
који се, у организацији „Гласа Тамнаве”, одржава сваке
године у оквиру „Убских вечери”, и ове године ће подсетити старије генерације фотографијама и музиком на ‘’та
времена када је Уб имао душу...’’

ОКО НАС
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

ПУНИМ СРЦИМА УЗ НЕМАЊУ
Продајом преко 300 улазница, прикупљено је нешто више од 60.000 динара.
Концерту присуствовао и дечак Немања Леонтијевић из Кожуара.
Иако их ускоро очекује испит зрелости, три гимназијалке – Невена Марковић, Ана Миросављевић и Наташа
Теодосић, показале су зрелост хуманитарном акцијом „Срцем уз Немању“, која
је одржана у Дому културе, 9. маја. Продајом улазница, које су коштале 100
динара и постављањем кутије у коју су
посетиоци додатно убацивали новац,
прикупљено је нешто више од 60.000
динара. Ове три девојке, ученице четврте године Гимназије „Бранислав
Петронијевић“, биле су идејни творци,
водитељи и реализатори програма.
Непосредни организатори акције
били су Установа за културу и спорт, која
је омогућила простор и којој су се ове
три девојке захвалиле у уводној речи,
као и Дарку Глишићу, Драгану Џајићу,
Немања Леонтијевић
Радовану Пулетићу и Немањи Јовановићу на подршци и помоћи при организацији догађаја. Пре ревије и наступа ва“, Убљани су могли да купе сувенире
старије фолклорне групе КУД-а „Тамна- Удружења „Magic hands of art“, а у сали
је музику бирао и програм отворио „диџеј” Кумбарић. После наступа фолклорне групе, коју је уживо пратио оркестар Мише Живића, одржана је ревија
венчаница коју су носиле Сара Илић,
Невена Ђокић и Ана Миросављевић.
Балетски студио „Атена“ такође је подржао својим наступом ову хуманитарну
акцију, као и младе средњошколке Софија Живић (глас) и Мина Кнежевић
(гитара и глас), које су извеле неколико
поп-рок песама.
Акцију су подржали фризерски
салони „Јелена“ и „Трио“, бутик „Текстил Н“ који је омогућио одећу за најИдејни творци и реализатори
млађе манекене, бутици „Данијел“ и
програма: Наташа Теодосић,
„Елит“, Љиљана Вељић, власница
Ана Миросављевић
салона венчаница „Круна“, као и Дарија,
власница још једног салона венчаница,
и Невена Марковић
која није учествовала ревијом одеће,
али је донирала новац. Захвалност је
упућена и Нади Станимировић, чије
креације су носиле девојке, два момка и
малишани, кафеу „Минас“, власника
Стефана Бошковића, као и студију
„Пани“ који је фотографисао акцију.
Хуманитарном концерту присуствовао је и тринаестогодишњи дечак
Немања Леонтијевић из Кожуара, коме
су средства намењена и чија прича је
дирнула не само Невену, Ану и Наташу,
већ и град Уб, али и јавност у Србији.
Немања је отишао пре завршетка концерта, али је показао да је дирнут овим
Хуманитарна продајна лепим гестом наших суграђана, који су
изложба испред Дома Културе се одазвали у великом броју и напунили
убски Дом културе.
Д.Капларевић
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СРПСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО
- ПОДРУЖНИЦА УБ

ПОПУЛАРИЗАЦИЈА
ГЕОГРАФИЈЕ
У циљу развоја и популаризације
географије, Зоран Крсмановић професор географије у убским средњим
школама и председник убске подружнице Српског географског друштва,
организовао је излет, 14. маја, за 77 ученика средњих школа са Уба, чланова
овог Друштва.
У раним јутарњим часовима, маршрута је обухватала полазак са Уба,
преко Београда, до Свилајнца, где су
ученици обишли највећи научнотуристички објекат у Србији - Природњачки центар Србије, главни Градски
трг и споменик Стевану Синђелићу,
војсковођи у Првом српском устанку,
који се налази у средишту пешачке
зоне Синђелићеве улице, познатије као
Крива чаршија.
У повратку, пут их је водио Шумадијом, преко Марковца, Раче, Наталинаца до Вишевца, где су обишли
родно село вожда Карађорђа и етнокомплекс из доба његовог живота, па
преко Тополе свратили до Аранђеловца, где су у оквиру једночасовне
паузе, обишли један од најбољих
хотела са пет звездица „Извор“ и у
Буковичкој бањи аква парк „Извор“.
- Током априла, посетили смо
Аустрију, Клагенфурт, Моцартов родни
град - С алцбург и четири алпска
ледничка језера, од којих је најпознатије Вордхерсе – истакао је скорашње
активности Зоран Крсмановић.
Д.К.

У СЛОВЕНИЈИ

ЈУБИЛЕЈ - 25 ГОДИНА ИПА
Интернационална полицијска асоцијација Словеније обележила је недавно
25 година постојања и чланства у највећој полицијској породици ИПА. Као уважени чланови ове организације, делегацију Србије на овом догађају представљали су Мирослав Пантелић из Уба,
потпредседник ИПА Србије, и Дамир Петровић из Сомбора, специјални саветник.
Делегација Србије је срдачно дочекана од стране министарке словеначке
полиције Весне Геркес и од председника
ИПА Словеније Станислава Фицка.

Мирослав Пантелић са министарком
словеначке полиције Весном Геркес

Модна ревија
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НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

МАГИЧНА
ОГРАДА
Урбана легенда каже да је за неке делове Уба
важило правило да се дворишта ограђују искључиво
живом оградом. Тује баш и нису ишле свима од руке,
ретко се види и ловор вишња, а најчешће сам виђао
лигуструме. Чуј виђао, у мом родитељском дому,
преко пута Млекаре, се и дан данас уредно штрицкају
зелене гранчице.
Можда одушевљење Убљана живом оградом
једино не деле радници „Ђуниса“ док чисте дивље
депоније с пролећа, кад се нагомилају гомиле
којејаквог грања.
Да не изгубим корак са временом и локалним
обичајима реших и ја, пре три године, да своју
катастарску парцелу у Совљаку омеђим од асвалта
зеленим зидом. Није да нисам размишљао о
лигуструму као провереној варијанти, ал' чинило ми
се да ће то некако споро да иде. Мало питао, мало
консултовао светску мрежу те некако дознах да
постоји и магична ограда. Туркменистански брест,
као фол три метра за две године, одржавање није
захтевно, штити од прашине и буке, листопадна
биљка ситних зелених листова, саднице третиране
против труљења корена, што га више заливаш оно
више расте, смањиш воду, а оно застане. Ко је вољан
може да тера и пет метара у висину. Ма `ајте молим
вас, ал` `ајд да пробам, можда и успе.
Поручим саднице из Војводине за пролећну
садњу, склопим професионални аранжман са
Шобом за копање рова 40 х40 цм, у багремару код
комшије Милана накупим шумске земље, награбим
право сагорело ђубриво у Совљачким расадницима,
све у нестрпљењу исчекујући брзу пошту. Комби
стигне: „Добар дан!“. „Добар дан!“. „Ви сте тај и
тај?“. „Да, молим.“ „Изволт'е, ваша магична ограда.
Соларна варијанта: паре на Сунце и довиђења!“.
У тазе рову замуљам воду, песак, шумску
земљу, сагорело ђубриво па све по упутству под
углом од 30 степени положим метарске стабљике.
Педантно затрпам, прописно угазим, скратим на 15
цм нешто изнад првих пупољака. Све се примило,
почело да буја, ја срећан па сваких месец дана
орезујем и формирам. Дође зима а оно ограда већ
метар и јаче. Охохо! Дође и мај 2014. године. Без моје
интервенције Грачица добро зали „биљчице“, оне
добише још разноразних хранљивих и осталих
материја, па навалише да расту а, ја баталих
баштенске маказе и
пређох на шишалицу на
струју. Ни поткресивање
са земље више није
решење. Молерске мердевине спашавају ствар
али ми се смеши и прављење покретне скеле
ако ово чудо настави да
расте. Од магичне ограде наста магична обала.
Не треба претеривати са жељама. Проблеми могу да настану и
кад се жеље остваре.
Сад чекам кад ће у
двориште да ми сврати
саобраћајна инспекција
са решењем да крчим
неуређено растиње па да се ватам „Стиловке“ јер су
нежне стабљике већ постале облице. Ко не верује,
ево слике.

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

СТАЗАМА УСПЕХА

АНЂЕЛКА СИМИЋ
„ЛИЦЕ МАТЕМАТИКЕ”
Оно што младу, амбициозну и изузетно креативну
професорку убске гимназије издваја од њених
колега је што у настави, када год је то могуће,
повезује математику са уметношћу
Професорка математике, рачунарства
и информатике у Гимназији „Бранислав
Петронијевић”, Анђелка Симић једна је од
десет победника конкурса „Лица математике”, који је организовао Центар за промоцију науке. На конкурс, расписан поводом
овогодишње манифестације Мај - месец
математике, пријавило се 200 наставника и
професора из целе Србије са својим
предлозима, од којих је комисија Центра
одабрала десет најбољих на основу квалитета, иновативности, имплементације и
креативности. У циљу популаризације математике, они ће у наредном периоду држати
предавања и радионице у Београду и другим
градовима, где ће имати прилику да широј
публици представе своје добре праксе и
занимљиве математичке методе, те да на Анђелка Симић
што једноставанији начин објасне и покажу
колико математика може бити забавна. Оно што младу, амбициозну и
изузетно креативну убску професорку Анђелку Симић (30) издваја од
њених колега и због чега је постала ново „Лице математике” је што у
настави, када год је то могуће, повезује ову егзактну науку са
уметношћу, како би мотивисала ученике, дочарала им сву лепоту
математике и могућности њене примене. Такође, једина се у Србији
бави оптичком уметношћу и једина у свету држи радионице на ту
тему. Инспирисана оптичким орнаментима, креира и израђује
уникатан накит, одећу и предмете за украшавање.
„У свом раду трудим се да ученицима покажем везу математике
и уметности и кроз различите радионице упознајем их са појмом и
врстама модуларности у уметности. Користећи оптички мозаик
развијам креативност код ученика, а орнаменти који се добијају
рекомбинацијом основних елемената (црно белих квадрата са
системима дијагоналних линија) погодни су за изучавање са
математичког гледишта и креирање нових математичких задатака.
Циљ ми је да ученици решавање математичког задатака доживе као
слагање слагалице – од једноставних елемената добијају се
сложеније структуре. Осим тога, применом оптичких орнамената на
накиту, одећи и предметима за украшавање, желим да постигнем да
свакој особи помисао на математику буде помисао на лепоту њене
примене. Математику и уметност видим као једно и веома сам срећна
када имам прилику да нешто што је оку лепо објасним математичким
језиком. Уметност волим због њене слободе, а математику због
прецизности и магије да уз помоћ прецизно изведених чињеница и
правила решимо сложене проблеме и објаснимо свет који нас
окружује“ каже о мотивима бављења математичком уметношћу
професорка Симић.
Накит инспирисан
Пошто је потпуно посвећена
наставничком позиву, професиооптичким орнаментима
налном напредовању и истраживачком раду, непрестано се
усавршава на стручним и општим
семинарима у земљи и иностранству, на којима је држала и
предавања о коришћењу оптичких
орнамената у настави математике
(Брисел, Мађарска, Пула). Поред
Београда, њен уникатни накит,
инспирисан оптичким орнаментима, нашао је своје место и на
изложбама у САД, и то два пута на највећем конгресу математичара у
свету, најпре прошлог јануара у Тексасу, а онда и овог у Вашингтону.
Радови у којима описује на који начин користи математичку уметност
на часовима и какав ефекат то има на наставу и ученике објављени
су у неколико домаћих и страних стручних часописа, између осталог
и Математичког института САНУ. Захваљујући многоструким талентима и знањима професорке Анђелке Симић, способности да свој
предмет учини занимљивим и од „баука“ га претвори у уметност,
чиме не само олакшава савладавање градива, већ подстиче креативне идеје и буди радозналост код својих ђака, велики број убских
гимназијалаца без проблема се уписује на факултете на којима је
математика озбиљно заступљена.
Д.Недељковић

КУЛТУРА
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ УБ

РАЗНОВРСТАН ПРОГРАМ
Среда, 18. мај у 20 h,
Сала Дома културе

МОСКОВСКО
ПОЗОРИШТЕ НА УБУ
На сцени Дома културе гостује
Народни ансамбл Позориштa „На бедему” муниципијалне установе Центра
за културу и стваралаштво „Источници” из Волоколамска у Московској
области са једночинком Бранислава
Нушића „Кијавица”.Убљани имају јединствену и ексклузивну прилику да одгледају извођење Нушићеве комедије у једном чину на руском језику. Цена улазнице 200 динара.

Понедељак, 23. мај у 16, 18 и 20 h,
Сала Дома културе

БИОСКОПСКИ
ХИТОВИ
П р е д у бс к у п у бл и к у с т и же
анимирана авантуристичка комедија
ANGRY BIRDS, најновији Марвелов
филм КАПЕТАН АМЕРИКА: ГРАЂАНСКИ РАТ и домаћа комедија БУРЕК са
Сергејом и Браниславом Трифуновићем у главним улогама.

Петак, 27. мај у 21 h,
Клуб Дома културе

LIVE BAND
ACOUSTIC
Петак, 20. мај у 21 h,
Клуб Дома културе

МУЗИЧКО ВЕЧЕ

ЧУДО У ШАРГАНУ

Субота, 21. мај, од 11 часова,
Спортска хала

У сусрет 32. Џез фест у који се
одржава од 16. до 21. маја у Ваљеву, под
слоганом JAZZ SOS „Save your soul“,
директор Центра за културу Ваљево
Милош Смиљанић, у Клубу Дома културе „Уб“, представио је овогодишњи програм, уз наступ групе „Pilot Blues Band“.
Велико интересовање изазвао је
концерт хрватске џез и поп певачице
Јосипе Лисац, па је за њен наступ још
пре две недеље, карте по цени од 800
динара, купило преко 100 људи који не
живе у Ваљеву. Осим Јосипе Лисац,
ваљевски Џез фест, у складу са финансијским средствима, представља познате џез музичаре из Србије, Словеније
и Хрватске. У четвртак 19. маја, наступаће Квинтет Петра Ракића и млада
саксофонисткиња из Суботице Јасна
Јовићевић у пратњи колегинице на
фаготу Габријеле Косо. Петак, 20. мај,
резервисан је за младе џезере из окружења, а група „Кубизмо“, наступа у
суботу, 21. маја. Концерти почињу у 20
часова, а после њих, традиционално се
одржавају џез свирке, односно „џем
сешени“, на којима џезери уживају у
импровизацији, која је главна карактеристика џеза.

Наступ групе „Pilot Blues Band“
Атракција прве вечери Џез феста,
било је и извођење најмлађих џезера,
200 деце из школе страних језика „Контекст“, у програму „Деца певају џез“.
У убском Клубу Дома културе, 12.
маја, љубитељима џеза представила се
ваљевска џез група „Pilot Blues Band“,
која породично негује љубав ка блуз и
џез музици.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ОЉЕ ОБРАДОВИЋ

СЕНКЕ МОЈЕ ДУШЕ
Прошлог петка, у Галерији
„Свети Лука“ отворена је прва изложба слика „Сенке моје душе“ Оље
Обрадовић из Врела, која је по образовању трговачки техничар, а по опредељењу уметник. Таленат је наследила од оца, ликовног педагога и сли-

Након три године, општина Уб
поново је домаћин Савезног такмичења
и Купа Србије у спортском плесу. На
такмичењу учествује преко 20 плесних
клубова из Суботице, Новог Сада, Београда, Панчева, Пожаревца, Крагујевца
Чачка, Краљева, Пирота, Лазаревца,
Ваљева,... Квалификације почињу у 11
часова, а гала финале у 19,30 сати.
Покровитељи манифестације су Плесни
савез Србије и Министарство за спорт и
омладину Републике Србије, а генерални покровитељ такмичења Скупштина општине Уб. Организатори другог
по реду плесног спектакла у нашем
граду су РМП „Колубара“ из Лазаревца и
Установа за културу и спорт.

У СУСРЕТ
32. ЏЕЗ ФЕСТУ

Млади и талентовани убски акустичари свираће рок и поп баладе.
Наступа овдашња група „Худини“ и
ученици музичких школа са Уба и из
Ваљева.

Наступ тенора Марка Томића из
Ваљева и оркестра „Слобода звуком“, Субота, 28. мај у 21 h,
који на свом репертоару имају старо- Сала Дома културе
градске песме, италијанске канцоне,
класичне арије и руске романсе. Ово
музичко вече обећава одличан провод,
Аматерско позориште „Стеван
с обзиром да су Марко и „Слобода звуком“ већ наступали за Дан заљубљених Сремац“ из Црвенке извешће „Чудо у
у Клубу Дома културе и одушевили Шаргану“ по тексту академика Љубомира Симовића, једно од највећих дела
публику. Улаз слободан.
савремене српске драмске књижевности. Цена улазнице 200 динара.

ТАКМИЧЕЊЕ
У СПОРТСКОМ ПЛЕСУ
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Оља Обрадовић

кара Продана Обрадовића Чвала, а
развијала га и усавршавала кроз дугогодишњи рад и учење. Као резултат
споја даровитости, посвећености, упорности и, пре свега, љубави, настала је
ова изложба од тридесетак слика, на
којима доминирају портрети, рађени по
моделу, фотографији и по сећању. Осим
неколико пејзажа и слика са библијским
темама, добар део поставке чине и слике инспирисане фантастиком и легендама. Оно што је карактеристично за све
њих је преплитање стварног са нестварног свесним и подсвесним поривима
младе душе сликаркине и ритмом Ољиног срца. Умешно су уклопљени: реалистички, импресионистичко-експресионистички и симболичко- надреалистички изрази у јасан и свој интимистички израз. Композиција већине слика
посматрача не оставља пасивним и
равнодушним, већ га својом скривеном
тајном увлачи да је на свој начин одгонета.А у томе и јесте највећа вредност
уметничког дела.
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Lajkova~ka panorama

КРОЗ ЛАЈКОВАЦ
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗГРАДЊИ ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА

САН ПОСТАЈЕ ЈАВА
Председник општине Лајковац Живорад Бојичић још једном
најавио да ће пливање за Богојављенски крст бити
у новоизграђеном базену.

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

14, 15, 22, 23 и 24.страна

У ЛАЈКОВАЧКИМ СЕЛИМА

На Ђурђевдан, 6.маја, у општини Лајковац потписан је Уговор о
извођењу радова за пливачки базен, који обухвата Уговор о изградњи
затвореног базена и Уговор о изради пројектне документације. Потписници
уговора су ЈП “Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац” и фирма
“Alex Egineering & Construction” из Београда. Вредност изградње затвореног
базена је 235.440.000 динара, док ће израда пројектне документације коштати
10.800.000 динара (са ПДВ-ом). Уговорени рок за израду Пројекта за
грађевинску дозволу је 45 календарских дана, а за Пројекат за извођење
радова је 20 календарских дана од дана прибављања грађевинске дозволе.
Рок за извођење радова је минимално 120, а максимално 210 календарских
дана. Базен ће бити изграђен у постојећој Спортско-рекреативној зони
Лајковца, у којој је Хала спортова, стадион ФК Железничар са пратећим
теренима, мали терени за кошарку и одбојку, мини-пич терен и теретана на
отвореном.

КРЕЋЕ РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРОЈЕКАТА
ВОДОСНАБДЕВАЊА
Живорад Бојичић, председник општине
Лајковац, најавио је наставак започетих и
реализацију најављених пројеката на плану
водоснабдевања. У питању су: изградња
Хлорног постројења у Јабучју, дистрибутивне
водоводне мреже и резервоара у Ратковцу
којим ће Лајковац бити повезан са Регионалним
водопривредним системом „Стубо Ровни“,
подстаница у Рубрибрези ради побољшања
водоснабдевања са изворишта у Непричави,
уградња хлоризатора на бунарима у Требежу и
Дубрави (Јабучје), као и изградња бунара у
засеоку Милићи у Јабучју и засеоку Костевац у
Врачевићу.
- Следеће недеље креће изградња Хлорног
постројења у Јабучју, чиме ће практично бити
обезбеђено водоснабдевање центра села и
важних јавних објеката, који имају проблем са
водом за пиће. Што се тиче Ратковца, очекује се
да ће почетком следеће недеље бити издата
грађевинска дозвола, након чега ће изабрани
извођачи, конзорцијум предузећа “Хидрокоп” и
“Девикс” Лазаревац започети радове вредне 60
милиона динара. Овде је реч о водоснабдевању југозападног дела општине, које ће
бити решено из Ваљева. Заједно са партнерима
из Лазаревца, потрудићемо се да побољшамо
квалитет водоснабдевања са изворишта у
Непричави. Очекујемо да ће подстанице у
Рубрибрези решити проблеме водоснабдевања виших делова Лајковца, као што је то
решено на примеру Села Лајковца и Ћелија.
Што се тиче снабдевања техничком водом, у
припреми ребаланса буџета биће предвиђено
да се уграде хлоризатори на већ два изграђена
бунара у насељеном месту Јабучје, у Горњем
крају-засеок Дубрава и Требежи - Доњи крај, где
постоје изграђени бунари и где ће се уградњом
хлоризатора омогућити да та вода и формално
буде за пиће, иако је и сада сасвим исправна и
здрава.
Председник Бојичић је додао да ће
ребалансом буџета бити предвиђена средства
за изградњу још два бунара, поред већ
завршених бунара у Врачевићу, Пепељевцу и у
Војном кругу. Један бунар ће бити у Горњем
крају Јабучја - засеок Милићи, на парцели
уступљеној без накнаде, чиме ће водом бити
снабдевени врло значајни домаћини у том делу
Јабучја који се озбиљно баве сточарском
производњом. Други је у засеоку Костевац у
Врачевићу, мештанима обећаван још пре 7- 8
година, својевремено су отпочели и припремни
радови, а постигнут је коначни договор да буде
завршен у овој години.

Владан Костић, Марина Петровић, Љиљана Касапов Обрадовић
и Живорад Бојичић приликом потписивања уговора
Приликом потписивања уговора председник општине Лајковац
Живорад Бојичић изјавио је да је реч о великом подухвату и најавио да ће
пливање за Богојављенски крст бити у новоизграђеном базену. Најавио је да
ће базен бити на располагању активним спортистима и свим грађанима
Лајковца и околних места. Бојичић је нагласио да се изградњом затвореног
базена заокружује опремање Спортско-рекреативне зоне од 22 хектара,
укључујући и тениске терене чија је изградња у току.
Љиљана Касапов Обрадовић из фирме “Alex Egineering &Construction”
објаснила је да ће бити урађена два базена у једној затвореној хали, укупне
површине 3.000 квадратних метара, са свим пратећим садржајима и релакс
зоном. Један базен ће бити димензија 33×25 метара, а други нешто мањи.
Базени ће бити погодни и за припреме спортиста и утакмице ватерполиста.
Једна страна хале моћи ће да буде отворена и повезана са спољашњим
амбијентом. Технички простор ће се налазити испод приземног нивоа, по
прописима наложеним за овакав тип објекта.
Крајем 2015. општина Лајковац је код „Хипо Алпе-Адриа банке“ узела
кредит од 2,5 милиона евра (са каматама) на десет година за изградњу
базена, уз повољну каматну стопу.

КЛАСТЕР КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА УСЛУГУ ПОМОЋ У КУЋИ

ОБУКА СТРУЧНОГ ОСОБЉА
Хотел ''Врујци'' у недавно је био домаћин осмодневне обуке ''Помоћ у
кући са елементима базичне неге'' за 20 лица са територија општина
Лајковац, Мионица и Љиг. Обука представља једну од активности које се
реализују у оквиру пројекта ''За више солидарности према старијима Кластер Колубарског округа за услугу Помоћ у кући'' који финансира ЕУ, а
спроводи Каритас Ваљево у партнерству са Међуопштинским центром за
социјални рад ''Солидарност'' и општинама Мионица, Лајковац и Љиг. Циљ
обуке био је да развије знања, вештине и ставове стручних сарадника у
области заштите и подршке одраслима, старима и особама са инвалидитетом и обезбеђује подршку породици и незапосленим лицима. Након
обуке стручног особља и неговатељица у јулу ће започети и пружање услуге
''Помоћ у кући'' у три општине Колубарског округа за 100 старих лица.

Обука за помоћ у кући

19.мај 2016.г.
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ЛАЈКОВАЧКА ПОЛИТИЧКА КЛАЦКАЛИЦА - КО ИМА ВЕЋИНУ ?

У СУСРЕТ КОНСТИТУТИВНОЈ СЕДНИЦИ
Како ствари стоје у Лајковцу ће до последњег момента бити крајње неизвесно ко ће формирати скупштинску већину
која ће водити општину у наредне четири године. Протеклу недељу обележила су саопштења две супростављене
политичке струје, које тврде трвде да на својој страни имају подршку 18 одборника, колико је потребно за формирање
власти у Лајковцу. На недавно одржаним локалним изборима, након поновљеног гласања на једном бирачком месту,
коалиција око СНС изгубила је апсолутну већину освојену 24.априла, чиме се политичка ситуација у овој општини
додатно искомпликовала. Владајућа СНС освојила је 17 одборничких мандата, док остале странке имају 18 (СПС 8, ДС
4, Патриотски блок 4 и СРС 2) и њихови страначки лидери одлучни су у намери да формирају локалну власт без СНС-а.
Конститутивна седница општине Лајковац заказана је за недељу, 22.мај.

ПОТПИСАН НАЦРТ
КОАЛИЦИОНОГ СПОРАЗУМА

„ПРЕ ЗОРЕ,
НЕ МОЖЕ ДА СВАНЕ”

У јавност су, најпре, иступили представници општинских
одбора Социјалистичке партије Србије, Демократске странке,
Патриотског блока (ДСС, Двери и Равногорски покрет) и
Српске радикалне странке који су, у четвртак 12. маја,
потписали Нацрт коалиционог споразума. Конститутивна
седница СО-е Лајковац одржеће се у наредних седам до десет
дана, најавио је тада Јагош Лончар (СПС), који, као председник
локалног парламента прошлог сазива, треба да закаже
седницу.
- Ми хоћемо да испоштујемо вољу већине грађана
Лајковца, а то су оних 4.500 људи који су дали подршку
листама које представљамо. Имамо већину, а математичка
већина је 18 од укупно 35 одборника. За разлику од противничке стране математику знамо и то смо показали на поновљеним изборима на бирачком месту број 1. Ми сарадњу, коју смо
остварили у оквиру припрема за те поновљене изборе,
настављамо. Имамо заиста веома коректну сарадњу и добру
организацију и то смо и показали- рекао је Лончар.

Коалиција окупљена око СНС упутила је деманти, уз
тврдњу и чврсто уверавање челних људи да коалиција око СНС
има неопходну већину за формирање власти. Живорад Бојичић,
председник општине Лајковац и други на листи „Александар
Вучић- Србија побеђује”, каже да са нестрпљењем очекује
конститутивну седницу и да ће се тек након пребројавања
гласачких листића у гласачкој кутији знати ко има већину.
- Ја остајем при ранијим тврдњама, листа „Александар
Вучић-Србија побеђује” ће имати већину и наша коалиција ће са
својим партнерима имати власт у континуитету. До 30. јуна, биће
одржана конститутивна седница СО-е Лајковац. Пре зоре, не
може да сване! Ако та такозвана већина постоји, нека се покаже
на конститутивној седници. У складу са већ раније датом
изјавом, наглашавам, да та коалиција нема 18 одборника, који ће
гласати за ту опцију. Не чуди ме да су најгласнији поборници
формирања те такозване нове власти на брзину, управо они који
су катастрофално изгубили у својим изборним јединицама.
Лично, да сам на месту тих људи, ја бих се повукао и не бих се
више бавио политиком. Нећу набрајати изборне јединице, јер се
ти људи препознају. Парадокс је и да у партијама са
демократским предзнаком кажу, како су уступили чланство
другој партији, како би се осујетила СНС да формира власт у
Лајковцу. То показује, да су они ту из личних интереса, ради голе
власти, да им није стало ни до њиховог чланства, а камоли до
грађана Лајковца- наглашава Бојичић.
Андрија Живковић, заменик председника општине и
функционер ОО СНС, тврди да коалиција окупљена око СНС има
не 18, већ и више одборника, и да листа коју предводе Влада
Костић и Живорад Бојичић има потребну већину, што ће се
показати на конститутивној седници на којој ће бити формирана
Ранко Филиповић, Јагош Лончар, нова власт. Он поручује да грађани Лајковца не наседају на
Косана Грчић и Раде Радовановић изјаве које долазе из супротног политичког табора и да ће се
једина истина показати на конститутивној седници Скупштине
Сви лидери до сада опозиционих странака на локалу, општине Лајковац.
М.М.М.
потписници коалиционог споразума, изјавили су, да им нико
из коалиције окупљене око СНС, након избора није упутио ни
један позив за преговоре. Нису контактирали партије, већ само
појединце.
- Од 2001. године активно учествујем у скоро свим
преговорима за формирање локалне власти у Лајковцу и могу
слободно да кажем да су ово преговори који су најкраће
трајали. Сматрам да смо направили најбољи могући договор
за функционисање општине Лајковац у наредне четири
године, рекао је председник ОО ДСС-а и потписник Нацрта
коалиционог споразума испред Патриотског блока, Ранко
Филиповић.
Потписаним споразумом коалициони партнери нису
улазили у детаље, начелно су се договорили око поделе
надлежности битних за функционисање општине. О детаљима
Андрија Живковић и Живорад Бојичић
ће се, кажу, лако договорити, као што су се лако договорили
око формирања већине. Потписници коалиционог споразума
су: Јагош Лончар (СПС), Косана Грчић (ДС), Ранко Филиповић
(ПБ) и Раде Радовановић (СРС).

ДОДЕЉЕНИ ОДБОРНИЧКИ МАНДАТИ

ИСПЛАЋЕНА ПОМОЋ ПЕНЗИОНЕРИМА
Општина Лајковац је исплатила својим пензионерима
једнократну новчану помоћ у износу од 4.000 динара за први
квартал 2016.године. Право на помоћ остварили су сви
пензионери који примају најнижи износ пензије и то за
категорију запослених, војних лица и самосталних делатности – чији најнижи износ пензије је 13.288 динара, а за
категорију земљорадника, чији је најнижи износ пензије
10.446 динара. Укупна исплаћена сума за први квартал за 705
пензионера износи 2.820.000 динара

Општинска изборна комисија, доделила је на 25.седници
мандате одборницима новог сазива СО Лајковац. Локални
парламент мора да буде коституисан у законом прописаном
року од 60 дана, који је почео да тече проглашењем званичних
изборних резултата. Од тог момента, почео је да тече и рок од 15
дана за заказивање конститутивне седнице.
Сходно изборним резултатима, 35 одборника по редоследу са пет изборних листа, прихватило је и потписало додељене мандате. У новом сазиву локалног парламента су
одборници коалиције окупљене око СНС, ДС, СПС, ПАТРИОТСКОГ БЛОКА (ДСС, Двери и Равногорски покрет) и СРС.
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ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРИЦИ И КОЦЕЉЕВА
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ЗАКАЗАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА

У КОЦЕЉЕВИ ОДРЖАНА ИЗЛОЖБА ПАСА

НАСТАВЉА СЕ ИЗГРАДЊА

НАЦИОНАЛНИ НИВО

За петак, 20 мај, заказана је конститутивна седница
Скупштине општине Владимирци. Према информацијама које
смо добили из поузданих извора на функцији председника
општине задржаће се Милорад Милинковић, који је ову општину, са успехом, водио од како су напредњаци, прошле године,
преузели власт од дотадашње коалиције демократа, после
којих су склопили коалициони споразум са групом грађана
формираном око једне демократске опције. Како незванично
сазнајемо за функцију заменика председника је виђен др
Славољуб Савић, а за фукције чланова Општинског већа и
директора јавних предузећа, предвиђене су извесне измене, с
тим да ће досадашњи курс опште усмерености на динамичан
развој бити задржан.

У Коцељеви је, на помоћном терену ФК
Раднички, 8.маја одржана Седма Национална
изложба пасац свих раса. Наступило је око
240 паса, а поред власника окупио се и велики
број посетилаца.

ЈОШ ЧЕТИРИ КИЛОМЕТРА АСФАЛТА

ДУГО СЕ ЧЕКАЛО
И дочекало асфалтирање пута у Кујавици
У Кујавици код Владимираца, отворена је деоница
пута дуга четири километра, на чије се асфалтирање чекало
25 година. Осим што повезује село са магистралним путем
Шабац - Београд, мештанима знатно скраћује путовање и до
околних места.

Снимак за успомену
Ову успешну изложбу организовало је
Кинолошко друштво Коцељева. Један од
организатора Владимир Белензада истиче:
- Сваке године имамо све већи број излагача, којима се захваљујемо, као и општини
Коцељева и спонзорима на несебичној помоћи. Потрудили смо се као домаћини да дамо
максимум и све госте дочекамо како доликује
па се надамо да догодине имамо још посећенију изложбу .
В.Б.

КОЦЕЉЕВА - МОТО СКУП

КИША ПОКВАРИЛА ПРОГРАМ
www.rts.rs
Поврће из пластеника у Кујавици, у којој се од 200
домаћинстава већина бави повртарством, до београдске
кванташке пијаце, сада ће стизати много брже. Иако пут није
дуг, мештани кажу да ће им много значити.
"Чекали смо, фала богу, дочекали", каже Раденко
Нинковић из Кујавице. "Од великог је значаја зато што је ово
мало село, и једно од ретких у којем је 50 посто младих
људи, до 40 година, који су остали овде да живе, а који ће
наставити да се баве ратарством и повртарством."
Осим што повезује село са магистралним путем,
нови пут пролази и кроз један од највећих сеоских атара,
што пољопривредницима знатно олакшава производњу и
транспорт.
"Имамо два пута према ваљевском и београдском где су брда", објашњава Душан Нинковић, "али овај је раван
и нема проблема ни у зимским изласцима."
Општина је насипала тај део пута и мештани су га
користили, каже Раде Грујић, али је био тешко проходан:
"Сад смо скратили једним великим делом. Пре се
ишло на Предворицу, на београдски магистрални пут, сад
смо то скратили добрих седам-осам километара."
‘’Припреме за асфалтирање пута, који је некада био
и регионални, рађене су осамдесетих година, али се на
завршетак радова чекало четврт века’’, истиче Милорад
Милинковић, председник општине Владимирци:
"Својевремено је био регионални, па је из непознатих разлога враћен у општинску надлежност због одржавања. Остало је да повежемо још један део пута кроз Церовац,
који припада шабачкој општини."
Радове, који су завршени за десетак дана, са око 35
милиона динара, финансирали су "Путеви Србије". www.rts.rs

По дeveti put su se okupili мотористи
овог викенда у Коцељеви. У петак, све је
обећавало добар провод јер су организатори
обезбедили све услове, а најављени музички
програм је заинтересовао велики број посетилалаца. За загревање је била задужена шабачка група ‘’Предигра’’ која је дуго иза
поноћи забављала окупљену публику.

Мотористи у Коцељеви
А у суботу, када је било заказано главно
окупљање, уследила је киша тако да су и
многи мотористи из суседних градова одустали од доласка у Коцељеву.
Поподневни дефиле улицама, својеврсну
изложбу двоточкаша, обележило је мање од
100 мотора, што се није десило ни на првом
оваквом скупу у Коцељеви.
Планирани наступ Алена Исламовића са
групом ‘’Кад би био Бијело дугме’’ је отказан.
Организаторима, свака част на труду и
поука да, можда, размишљају о неком новом,
мање кишовитом термину.
В.Бабић

ОПШТИНА МИОНИЦА
ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗРАДУ
СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ

У ПЛАНУ
ТОПЛИФИКАЦИЈА
Приликом недавне посете представника Канцеларије за
управљање јавним улагањима општини Мионица, на састанку са председником мионичке општине Бобаном Јанковићем
и његовим сарадницима је покренута иницијатива за израду
студије изводљивости пројекта топлификације Вароши Мионица. Прва фаза би обухватила топлификацију објеката јавних установа чије услуге грејања се финансирају из општинског буџета и то: зграде Општине, Дома здравља, Основне,
Средње школе и Предшколске установе, а у другој фази би
било омогућено и прикључење стамбених објеката на топловодну мрежу.

19.мај 2016.г.
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У ХОЛУ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ПОСТАВЉЕН
ИНФОРМАТИВНИ ПУНКТ

НА УСЛУЗИ
НЕЗАПОСЛЕНИМА
Општина Мионица је у оквиру
пројекта који финансира Европска унија, а реализује Национална
служба за запошљавање добила
једну од 80 самоуслужних радних
станица које ће бити стациониране у локалним самоуправама
на територији Републике Србије.
Ради се о информативном пункту
на којем незапослени могу електронским путем извршити претрагу објављених конкурса за
слободна радна места кроз базу
података Националне службе за
запошљавање или друге изворе.
Самоуслужна радна станица је
постављена у холу зграде општине Мионица и биће на услузи
грађанима сваког радног дана у
термину од 8.30 до 15.30 часова.

Пункт
Националне службе
за запошљавање

САРАДЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ПОЛИЦИЈЕ
Представници Канцеларије обишли
бушотину у Паштрићу
Локална самоуправа је је још 1987. године у Паштрићу
обавила израду бушотине за ту намену са температуром воде
од 37 степени целзијуса. За будући топловод потребно је
догревање воде, које би могло да се обезбеди генератором на
биомасу чиме би се добила економски веома исплатива цена
грејања.
А.К.

УРУЧЕН АЛКОТЕСТ
Полицијска управа у Мионици је, ових дана, постала
власник новог дигиталног апарата за мерење нивоа
алкохола у организму. Апарат је донација општине Мионица
и купљен је наменским средствима за унапређење безбедности у саобраћају добијеним наплатом саобраћајних
казни. Апарат су начелнику Полицијске управе Влади
Јеринићу уручили председник општине Мионица Бобан
Јанковић и његов заменик, Милован Лекић.

МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА У КЛУБУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

’'ВOЗНЕСЕЊЕ ОТАЏБИНЕ''
У Клубу Културног центра Мионица је 11. маја отворена
Међународна ликовна изложба ''Вознесење отаџбине''.
Изложбену поставку у којој мионички љубитељи уметности
могу да уживају захваљујући успешној сарадњи овдашње
установе културе са Ликовном колонијом ''Колут-Мандић'',
чине радови еминентних ликовних уметника из осам земаља,
Русије, Украјине, Грузије, Бугарске, Грчке, Словеније, Црне
Горе и Србије. Изложбу је отворио оснивач, власник и
уредник Ликовне колоније Милош Мандић, који је између
осталог истакао да је идеја о изложби и њеној теми потекла
од познатог српског сликара Драгана Мартиновића. Мандић
је такође нагласио да су сви аутори учесници предстојеће 29.
по реду Колоније ''Колут-Мандић'', да је сваки аутор
заступљен са по једном сликом, као и да се међу излагачима
налазе познати ствараоци попут Мартиновића, заслужних
уметника Русије Попова и Тепова и других.
Током другог дела
програма, промовисан је
32. Ваљевски џез фестивал који је најавио директор Центра за Културу из
Ваљева Милош Смиљанић. Према Смиљанићевим речима, љубитељима џеза понуђен је
нови концепт с а пуно
квалитетних музичара са
простора бивше Југославије и великим звездама,
попу т Јосипе Лис ац и
састава „Кубизмо“. Након
тога је уследио концерт
учесника предстојећег
Фестивала, ''Пилот блуз
бенда'' из Ваљева.
Обраћање Милоша Мандића
А.Ковачевић

Влада Јеринић, Бобан Јанковић
и Милован Лекић

У ВРУЈЦИМА ОДРЖАНА

ДЕСЕТА „ТУЦИЈАДА”
Црквени одбор Бање Врујци је уз подршку општине
Мионица, другог маја, организовао традиционалну манифестацију намењену нашим најмлађим суграђанима. Поред
такмичења у туцању ускршњих јаја наши малишани су имали
прилике да се опробају и у трци у џаковима, као и да уживају
у наступу фолклорног друштва „Кондир“. Сви учесници су
добили на дар вредне иконе, а најуспешнијима је подељено
преко тридесет књига као и бицикл и ролери за прво и друго
место.

Трка у џаковима
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

19.мај 2016.г.

25.05.2016. г. навршило се три
године од смрти нашег драгог

19.маја 2016.г. навршава се шест
месеци од када није са нама наша:
мајка, баба и прабаба

ГАВРИЛА
РАДОВИЋА

ЉИЉАНА АШКОВИЋ
(1936 - 2015)

(1950 – 2013)

из Брезовице

С љубављу и поштовањем,
сваког дана носимо и чувамо
успомену на тебе...

Твоја племенита душа,
велико срце и частан живот,
заслужују да те вечно
памтимо и волимо...

Твоји: Љуба, Дуле,
Душа, Слађа и Ната

Твоји синови:
Томислав и Верољуб

26.маја.2016.г. навршавају се три
године од смрти наше драге

НАДЕЖДЕ
НЕДЕЉКОВИЋ
(1929 - 2013)
Отишла је заувек, али ће
наставити да живи у нашим
срцима и нашим сећањима.
Син Милан, снаха
Јелена, унуци Милош и Душан,
унуке Дуња и Нађа

29.маја 2016. године навршиће се
година дана од смрти драге мајке

ЗОРИЦЕ НИНКОВИЋ
(1933 – 2015)
Као восак са свеће, суза са ока се
слива,ти ниси умрла – за мене си
жива. Док нас сунцем буди, свака
зора бела, живећеш ти мајко
и твоја добра дела...
Вечно у сећању
ћерке Снежане са породицом

13. маја 2016. навршава се
11 година од смрти наше драге

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
ЗОРИЦЕ МАТОВИЋ
ПАУНОВИЋ
Чувамо те у срцима
Супруг Слободан,
ћерке Милена и Јелена
са породицама

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 064/81-98-563 и 014/411-022

С поштовањем КЈП „Ђунис”

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

19.мај 2016.г.
15.маја.2016. г. навршило
се 40 дана од преране
смрти наше драге
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Навршило се пет тужних година
од како није са нама наш драги

ОЛИВЕРЕ
РИСТИВОЈЕВИЋ
(1964 – 2016)

Увек ћеш бити
у нашим срцима и
мислима...

МИЛЕНКО
ПАВЛОВИЋ
(3.10.1951 – 9.05.2011)

Мајка Милица и
браћа Милан и Бранко
са породицама
15.маја.2016. г. навршило
се 40 дана од преране
смрти наше драге

Чувамо успомену на твој
драги лик
Породица Поповић

СЕЋАЊЕ

ОЛИВЕРЕ
РИСТИВОЈЕВИЋ
(1964 – 2016)
С љубављу и
поштовањем...

ВЛАДИСАВ ВЛАДА
МИЛЕНКОВИЋ
(2.12.1989 – 25.05.2012)

Тетка Љубица, теча Нијаз
сестре Инес и Ада и зет
Адам
15.маја.2016. г. навршило
се 40 дана од преране
смрти наше супруге и
мајке

ОЛИВЕРЕ
РИСТИВОЈЕВИЋ
(1964 – 2016)
Увек си била и бићеш наш
светионик... Чувамо те у
мислима и срцима,
јер вољени никада
не умиру...

Супруг Милорад и
ћерке Љиљана и Мирјана

Прошло је четири године,
од када ниси са нама.
Никада те неће заборавити
Твоји отац Симеун и сестре
Марина и Мирјана
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НАШЕ ТЕМЕ

19.мај 2016.г.

УРЕЂЕЊЕ УБСКОГ
ОПШТИНСКОГ БРДА

ШЕТАЛИШТЕ
НА ШЕПКОВЦУ
Грађани, до 22.маја, могу да дају
своје сугестије за идејно решење
уређења општинског брда
Идеја о реконструкцији општинског
брда на Убу траје већ више година.
Одељење за Урбанизам општине Уб
припремило је идејно решење за уређење овог простора, познатијег као Шепковац, које подразумева израду пешачких
стаза, постављање клупа, урбаног мобилијара, канти за отпатке, као и осветљење целог простора. Општина Уб организовала је јавни увид у трајању од десет
дана, од 12 до 22.маја 2016.године, у
циљу упознавања јавности са идејним
решењем за уређење Општинског брда.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УРЕЂЕЊЕМ
НАШЕГ ГРАДА И КОЈЕ САДРЖАЈЕ БИСТЕ ДОДАЛИ ?
Бојан Танасијевић, предузетник Уб:
- Убском тргу недостаје зеленила и цвећа, то је моје
запажање. Акценат бих ипак ставио на дечије играонице које
фале Убу, са додатним садржајима типа – дворац на надувавање,
тобогани и друго, што би усрећило најмлађе становнике. За ту
сврху бих искористио простор испред занатског центра, јер
„зврји” празан а у самом је центру града. Регулисање Убаче и
изградња шеталишта је за сваку похвалу. Не знам да ли је у плану
уређење простора иза новог СУП-а , јер изгледа као складиште, а
може да има своју сврху и, у најмању руку, да се претвори у парк.
Такође, простор иза поште, као и онај на углу испред цркве,
такође може да се искористи за паркинг гараже на два-три нивоа,
по угледу на веће градове. Тиме би се регулисало питање
паркирања, а знамо да је то велики проблем на Убу.

Јована Петровић, ученица из Уба:
- Кад посматрам Уб, као град у ком живим, просто не
примећујем његове лоше стране што се естетског дела тиче. То је
вероватно зато што га волим, па сам пристрасна. Ипак, нас младе
више занима друштвени живот, па ми понекад засмета нека
ситница. Лично бих на убском базену додала још детаља, као што
су тобоган и још неки садржаји које би тај део употпуниле.
Мислим да на њему недостаје мало више забавног карактера,
попут организовања журки, бар два пута недељно, што би
привукло још више посетилаца. Једно је сигурно, на Убу се у
последњих неколико година много више улагало него раније, и то
се види.

Милан Плакаловић, маш. техничар из Уба:
Бојана Марковић
- Крајњи циљ овог пројекта је да се
уређењем брда не уништи његово природно окружење. Зато су осмишљене
пешачке стазе од камена, као и набавка
и постављање дрвених клупа. На интернет страници општине Уб, ових дана,
представљено је идејно решење за
уређење Општинског брда. Сви који
желе могу га погледати и дати своје
примедбе, сугестије или критике, како
бисмо израдили коначно решење за
уређења брда. Циљ овог позива, а у
интересу је и саме општине, да брдо
буде што је могуће практичније и квалитетније уређено, а грађани Уба задовољни - истиче Бојана Марковић, архитекта из Одељења за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове Општине Уб

- У Убу је доста тога урађено од онога што је мени лично
сметало. Остале су још да се ураде Првомајкса улица према
Гуњевцу, као и улица Вука Караџића од занатског центра до
цркве. Има ту још неких ситница које треба санирати како би Уб
добио свој прави изглед јер, иако веома мали град, он има своју
посебну драж.По мом мишљењу, општинско брдо је неправедно
запостављено, што сматрам великом грешком. Његово уређење
би усрећило многе, од најмлађих до најстаријих житеља Уба.

Марија Симић, ученица из Уба:
- Изглед Уба је драстично промењен у последњих пар
година, наравно, на боље. Можда су нам поједине улице још увек
недовољно уређене али ће се временом и то регулисати, а и ми
сами морамо повести рачуна о чистоћи свога града. Школарац би
могао да добије други изглед, рецимо изградњом још неког
спортског терена, на пример за одбојку. То би подстакло
дружење бар у току лета, одвојило младе од компјутера и
понудило здрав живот. Општинско брдо је јако запуштено и
изгледа дивље, једноставно нема никакву сврху а могло би.
Његовим преуређењем, изградњом стаза и оживљавањем
зеленила, постало би централно место окупљања шетача и свих
људи који воле природу и чист ваздух.

Нада Пушић, рударски техничар из Уба:
- Уб има доста неискоришћених површина, само треба неко
да се сети и употреби их у праве сврхе. Очигледно је да овом
граду недостају паркинг места и прво што треба у њему
регулисати је баш то, како би живот становника био подношљив.
Парк је јако леп, али ипак мислим да је превише прекривен
бетоном. Дефинитивно нема довољно места за дечије дружење.
Друго што бих преуредила јесте општинско брдо које може, уз
мало маште, постати атракција Уба. Такође, и хотел може да има
сасвим другу сврху и буде централно место за одмор и уживање
шетача и пролазника, баш као некада...

Снежана Ђокић, дипл. информатичар Уб:

Будући изглед
пешачке стазе на Шепковцу
Заинтересовани грађани своје
примедбе и сугестије могу да доставе у
току трајања јавног увида, на e-mail
адресу urbanizam@opstinaub.org.rs. По
његовом завршетку, општина Уб прелази на израду пројекта, а по добијању
неопходних дозвола и на коначно уређење простора који ће свима користити.
М.М.М.

- Немам неких великих примедби на изглед нашег града, јер
мислим да се у последње време доста радило на томе. Сматрам
да је за младе потребно више културних садржаја, а то је, опет,
ствар добре организације. На убском базену, као централном
месту дешавања током лета,требало би додати доста детаља
како би лепше изгледао и имао праву сврху. Тиме би привукао
још већи број посетилаца, што није занемарљиво ни у
финансијском смислу.

Вера Буљубашић, пољ. техничар из Уба:
- Убу фали више зелених површина, како због естетског
изгледа, тако и због здравије средине. Требало би засадити
дрвореде и формирати цветне површине на местима где је то
могуће. Исто тако, очигледно је да је главна улица пребукирана
паркираним аутомобилима, што нам говори да недостаје паркинг
места. Готово да није могуће прошетати или провозати дете у
колицима од неправилно паркираних аута. На том пољу се мора
мало порадити у блиској будућности. Такође, и споредне улице
треба средити, њихово уређење није тако занемарљиво, јер и
оне су саставни део овог града.
Љ.С.

ФУДБАЛ

19.мај 2016.г.
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Општинска лига Уба "Запад", 14. коло

ОМЛАДИНАЦ (Калиновац)ВРЕЛО 1:0 (0:0)
0:5
3:4
3:1
3:0

Резултати 14.кола (7/8.мај):
Слога (Л) - Вукона
Стрелац 001 - ОФК Таково
Омладинац (К) - Врело
Колубара (ЛП) - Бргуле
Врело Спорт- Јединство (М)

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

Резултати 15.кола (15.мај):
Звиздар - Чучуге
2:0
Докмир - Слога (В)
3:0
Шарбане - Мургаш 2012
2:0
ОФК Паљуви - Памбуковица 8:5
Каленић слободан

Резултати 15.кола (15.мај)
Врело Спорт - Слога (Л)
Јединство(М)-Колубара(ЛП)
Бргуле - Омладинац (К)
Врело - Стрелац (К)
ОФК Таково - Вукона

5:1
2:1
1:2
3:2
1:6

Резултати 14.кола (7/8.мај):
Мургаш 2012 - ОФК Паљуви
Слога (В) - Шарбане
Чучуге - Докмир
Каленић - Звиздар
Памбуковица слободна

1.OFK Paquvi
2.^u~uge
3.Kaleni}
4.[arbane
5.Pambukovica
6.Murga{
7.Zvizdar
8.Dokmir
9.Sloga (V)

11
7
8
7
5
3
4
3
1

1
5
2
2
4
5
1
2
0

2 56 : 13 34
2 31 : 13 26
3 27 : 11 26
5 23 : 14 23
4 24 : 18 19
6 11 : 24 13
8 14 : 44 13
8 20 : 27 11
12 12 : 53 3

Најава 16.кола (22.05.2016):
Памбуковица - Шарбане
Мургаш 2012 - Докмир
Слога (В) - Звиздар
Чучуге - Каленић
ОФК Паљуви слободан
Најава 17.кола (28.05.2016):
Каленић - Слога (В)
Звиздар - Мургаш 2012
Докмир - Памбуковица
Шарбане - ОФК Паљуви
Чучуге слободне

1.Vrelo Sport 15
2.Omladinac-110
10
3.Vrelo
4.Jedinstvo M 9
6
5.Sloga (L)
6.OFK Takovo 5
4
7.Vukona
8.Strelac (-1) 4
4
9.Brgule
10.Kolubara LP 3

0
1
0
1
3
3
1
0
0
1

0
3
5
4
6
7
10
11
11
11

73 : 6
29 : 12
25 : 20
28 : 15
32 : 28
26 : 34
19 : 45
29 : 44
12 : 40
17 : 43

45
31
30
28
21
18
13
12
12
10

Најава 16.кола (22.05.2016):
Слога (Л) - ОФК Таково
Вукона - Врело
Стрелац 001 - Бргуле
Омладинац (К) - Јединство (М)
Колубара (Ј) - Врело Спорт
Најава 17.кола (29.05.2016):
Колубара (Ј) - Слога (Л)
Врело Спорт - Омладинац (К)
Јединство (М) - Стрелац 001
Бргуле - Вукона
Врело - ОФК Таково

Општинска лига Уба "Исток", 15. коло

ПАЉУВИ - ПАМБУКОВИЦА
8:5 (7:1)
Стадион у Паљувима. Гледалаца: 30.
Судија: Иван Лазаревић (Звиздар).
Стрелци: Новаковић у 10., 14. и 25.,
Миловановић у 15., 40. и 75., Љ.Павловић у 28. и Радовановић у 32. за Паљуве, а Балиновац у 22., Ђукић у 47. и
Миливојевић у 52., 56. и 72. минуту за
Памбуковицу. Није било картона.
ПАЉУВИ: Станојловић 7 (Б.Павловић
6,5), Веселиновић 7, Јовић 7, Вукићевић
7 (Поповић 7), Илић 7, Ђурић 7 (Пауновић 7), Љ.Павловић 7 (Мијатовић 7), Јолачић 7 (Грујић 7), Новаковић 8,5, Миловановић 8, Радовановић 7,5
ПАМБУКОВИЦА: Нинковић 6, Глишић 6,
Милошевић 6, Гавриловић 6, Митровић
6, Балиновац 6,5, Јовановић 6, Моловић
6, Ђукић 6,5, Ненадовић 7, Миливојевић
8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Новаковић (Паљуви)
Ватерполо резултат у Паљувима
последица је два различита полувремена. У првом је будући међуопштински лигаш демонстрирао силу и већ
за тридесетак минута напунио мрежу
Нинковића. Тренер домаћих се одлучио
да своје ведете поштеди даљих напора
још у првом делу, а гостима треба одати
признање што су, иако без иједног
резервног играча, одиграли одлично
друго полувреме и казнили опуштање
лидера.

Општинска лига Уба "Запад", 15. коло

ВРЕЛО СПОРТ- СЛОГА
(Лончаник) 5:1 (3:1)
СЦ "Матић". Гледалаца: 30. Судија:
Небојша Мартиновић (Уб). Стрелци:
Стојанов (аг.) у 1., Маринковић у 38.,
Љубичић у 39., Новаковић у 88. и И.Матић
у 90. за Врело Спорт, а Лонцовић у 44.
минуту за Слогу. Жути картони: Лалић,
М.Вујић, Бранковић (С)
ВРЕЛО СПОРТ: Јовановић 7, Д.Матић 7,
Леонтијевић 7,5, Маринковић 7, Ђорђевић 7 (Арамбашић 7), Обрадовић 7,5,
И.Матић 7, Шаиновић 7 (Калањ 7), Илић 7
(Вићентић 7), Новаковић 7, Љубичић 7
СЛОГА: Г.Вујић 7, Лалић 6,5, Нинковић 6,5
(Мирковић 6,5), Давидовић 6,5, Николић
6,5, Голубовић 6,5, Стојанов 6,5,
Митровић 6,5, Бранковић 6,5 (Ненадић -),
М.Вујић 6,5, Лонцовић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Обрадовић (Врело Спорт)
Слога је пружила пристојан отпор на
Матићевом "вештаку", мада је неспретност Стојанова донела предност домаћину већ на истеку 1. минута. Маринковић
је постигао ефектан гол из "слободњака",
али му се реванширао још лепшим
поготком са скоро 30 метара Лонцовић.
У наставку је дуго одолевала одбрана
гостију, али су у финишу пали са снагом,
што је много спремнија екипа Жарка
Анђића знала да казни са још две лопте у
мрежи одличног Горана Вујића.

МАРКЕТИНГ „ГЛАСА ТАМНАВЕ” 064/2180-588

Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 100.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелац:
Николић у 85. минуту. Жути картони:
Д.Савић, И.Савић, Иавновић (О),
Матић, Добросављевић (В).
ОМЛАДИНАЦ: Илић 7, Тимотић 7,
Стефановић 7, Рудић 7,5, Д.Савић 7,
Трумбеташ 7, И.Савић 7, Јелушић 7,
Николић 7,5, Ивановић 7, Чолић 6,5
(Чобић 7)
ВРЕЛО: Стеванчевић 7,5, М.Илић 6,5,
Младеновић 6,5, Срећковић 7,
Јовичић 7, Пантелић 7, Љубичић 6,5
(Поповић -), Брдаревић 6,5, Матић 6,
Н.Илић 6, Добросављевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Раде Николић (Омладинац)
Утакмица чији је победник близу 2.
места на општинском "Западу",
решена је у последњим минутима.
Омладинац је диктирао темпо, а
Врељани ће жалити за шансама
Златка Матића и Небојше Илића.
Неколико одличних одбрана имао је
искусни Стеванчевић, али није могао
ништа након одличног ударца главом
Радета Николића у финишу након
центаршута Јелушића.
Општинска лига Уба "Исток", 14. коло

ЧУЧУГЕ - ДОКМИР
3:1 (1:1)
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 100.
Судија: Жељко Ђурић (Уб). Стрелци:
Јовић у 43., Васиљевић у 70. и
Веселиновић у 85. за Чучуге, а
Мијаиловић у 2. минуту за Докмир.
Жути картони: Иванић, Станојевић
(Ч), Спасојевић, Јовић (Д).
ЧУЧУГЕ: Симић 7, Миливојевић 7,
Иванић 7,5, Веселиновић 8, Новаковић 7,5, Д.Ковачевић 7, Васиљевић
7,5, М.Ковачевић 7, Јовић 7, Станојевић 7, Лекић 6,5 (Петровић 7)
ДОКМИР: Обрадовић 7, Јеремић 6,5,
Мијаиловић 7, Нешковић 7, Пејић 7,
Влајковић 6,5, Спасојевић 7, Несторовић 6,5, Ђермановић 7,5, Јовић 6,5,
Тодоровић 7 (Ђорђевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Веселиновић (Чучуге)
Докмир је изненадио једног
фаворита у претходном колу, а био је
на добром путу да то уради и
најближим комшијама. Само минут и
ситно игре требали су Мијаиловићу
да казни дужи фор Душана Ковачевића и постигне изузетно атрактиван
гол. Домаћин је диктирао темпо, а
заслужено изједначење донео је
Јовић који је у пуном трку центаршут
Васиљевића спровео у мрежу.
Најлепши гол ипак је дело
Радише Васиљевића, као из снајпера
шутирао је са 18 метара, а лопта се
зарла уз десну стативу Обрадовића.
За крај, соло-акцијом најбољи актер
меча Веселиновић је отклонио
неизвесност, нанизао два играча и
"оверио" заслужену победу Чучуга.
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ФУДБАЛ- УБ И ЛАЈКОВАЦ

19.мај 2016.г.
18. коло

17. коло

ЦРВЕНА ЈАБУКА СТУБЛЕНИЦА 6:2 (2:2)
Резултати 17.колa (07/08.05.2016):
Пролетер (Б)-Црвена Јабука 2:2
Рубрибреза - Гуњевац
3:2
Полет (ДЛ) - Радник
0:7
Полет (Т) слободан
Рудар (Р) - Дим.Туцовић
2:0
ОФК Стубленица - Степање 1:1
Резултати 18.колa (14/15.05.2016):
Црвена Јабука - Стубленица 6:2
Степање - Рудар (Р)
0:6
Дим.Туцовић - Полет (Т)
4:1
Полет (ДЛ) слободан
Радник - Рубрибреза
4:3
Гуњевац - Пролетер
3:0
1.Radnik (Ub) 13 3 1 51 : 17 42
2.Rubribreza 11 4 2 36 : 17 37
9 3 5 46 : 30 30
3.Guwevac
7 3 6 31 : 20 24
4.Polet (T)
6 4 6 23 : 20 22
5.D.Tucovi}
6.Polet (DL) 6 4 6 20 : 29 22
5 5 6 19 : 20 20
7.Rudar (R)
4 5 7 28 : 41 17
8.C.Jabuka
5 2 9 22 : 38 17
9.Stepawe
10.Stublenica 2 3 11 15 : 34 9
11.Proleter(B) 2 4 11 15 : 40 9
12.Lajkovac искључен из даљег такмичења
19.коло (21/22.05.2016- 17.00ч):
Гуњевац - Црвена Јабука
Пролетер (Б) - Радник
Полет (ДЛ) - Димитрије Туцовић
Полет (Т) - Степање
Рудар (Р) - ОФК Стубленица
Рубрибреза слободна
20.коло (28/29.05.2016- 17.00ч):
Црвена Јабука - Рудар (Р)
ОФК Стубленица - Полет (Т)
Степање - Полет (ДЛ)
Димитрије Туцовић - Рубрибреза
Радник - Гуњевац
Пролетер (Б) слободан
17. коло

РУБРИБРЕЗА - ГУЊЕВАЦ
3:2 (1:0)
Стадион у Рубрибрези. Гледалаца: 80. Судија: Јован Мијаиловић (Уб). Стрелци:
Златковић у 37., Бокић у 55. и Томић у 69. за
Рубрибрезу, а Бакић у 79. и Симић из пенала
у 88. минуту за Гуњевац. Жути картон: Томић
(Р).
РУБРИБРЕЗА: Петровић 7, Радивојевић 7,
Јанковић 7 (Спасојевић -), Томић 7, Јоковић
7, Бокић 7, Живковић 7 (Лакић -), Златковић
7,5, Пецић 7, Ивановић 7, Стефановић 7
(Марковић -)
ГУЊЕВАЦ: Даниловић 6, Митровић 6,5,
Јечменица 6 (Бакић 6,5), Тешић 6,5, М.Симић
6,5, Ивковић 6, Кузмановић 6, Богићевић 6,
С.Симић 6, Милошевић 7, Билић 6 (Јанићевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Златковић (Рубрибреза)
Домаћин је лакше него што резултат
говори дошао до бодова пред дерби на
Школарцу, ослабљени Гуњевац је тек у
финишу показао право лице и избегао
убедљив пораз. Златковић је био први
стрелац на мечу након одличне контре уз
помоћ Бокића и Пецића, а Бокић је био
присебан у 55. минуту када се лопта одбила
од пречке Даниловић након шута Томића.
Томић је ипак био стрелац главом након
корнера Стефановића, а Бакић из гужве и
Саша Симић са "креча" унели су мало
неизвесности у последњим минутима.

Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
80. Судија: Марко Ранковић (Тврдојевац). Стрелци: Дамњановић у 20., 41.
и 58., Павловић у 67. и Јовићевић у 73.
и 75. за Црвену Јабуку, а Станковић у
34. и 38. минуту за Стубленицу. Жути
картони: Јовићевић (ЦЈ), Перишић (С).
Ц.ЈАБУКА: Марјановић 7, Павловић
7,5, Крстић 7 (Стеванов -), Матић 7,
Вујић 7, Димитријевић 7, Јовићевић 8
(Петровић -), Тешић 7, Дамњановић 8
(Ненадовић -), Вукић 7, Кузмановић 7,5
СТУБЛЕНИЦА: Јовановић 6, Леонтијевић 6, Продановић 6, Спасојевић 6,
Станковић 7,5, Маринковић 6, Лукић
6,5, Перишић 6, Ракић 6,5, Лекић 6,
Јоксимовић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Андрија Јовићевић (Црвена Јабука)
Овог пролећа одлични Јабучани
декласирали су Стубленицу, мада су
гости пружили жесток отпор у првом
делу. Квалитет је демонстрирао Љуба
Станковић, са два поготка донео
преокрет гостима, али је изједначио
главом Дамњановић након центаршута Кузмановића.
У наставку није било дилемеспремнији и квалитетнији домаћин
загосподарио је тереном, Стубленица
није имала решење за разиграни
тандем Дамњановић- Јовићевић, па је
голман Јовановић био константно под
баражном паљбом домаћих.

РУДАР (Радљево)ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ
(Ћелије) 2:0 (2:0)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 200.
Судија: Јован Лончаревић (Лајковац).
Стрелац: Симић у 25. и 28. минуту. Није
било картона.
РУДАР: Јовановић 7,5, Давидовић 7 (Радић
7), Лазарић 7, Шишовић 7,5, Ракић 7,
Теодосијевић 7, Пантелић 7,5, Симић 8
(Ђаловић -), Радовић 7, Павловић 7,5,
Максимовић 7 (Ђорђевић 7)
Д.ТУЦОВИЋ: Радоњић 7, Павловић 6,5,
Јевтић 6,5, Н.Мићић 7, Ђенисић 7,
Милошевић 6,5, Арсенијевић 6,5 (Ванковић
-), С.Мићић 6,5 (Филиповић -), З.Мићић 7,
Јевтовић 6,5 (Бачкулић -), Јанковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Симић (Рудар)
У првих 20-ак минута било је видно да су
Радљевци мало "зарђали" због принудне
паузе, али захваљујући сигурном Јовановићу, гости нису материјализовали бољу
игру. Домаћин се након тога пробудио и за
три минута решио меч, улогу јунака
приграбио је инспирисани Симић. Први гол
је мало ремек-дело, левом ногом у паду је
ухватио полуволеј након центаршута Радовића и послао је у супротан угао Радоњић.
Своју вештину је демонстрирао врло брзо
још једном, врхом копачке је послао лопту
која је једва прешла гол-линију, али сасвим
довољно за још једну пролећну победу
екипе Миће Максимовића. Гости су показали да умеју да играју, али без најбољег
играча Дарка Павловића нису имали права
решења у завршници.

МОФЛ Колубара "Исток", 18. коло

РАДНИК (Уб) - РУБРИБРЕЗА 4:3 (2:3)
Стадион на Школарцу. Гледалаца: 500. Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелци: Симеуновић у 13., Стевић у 25., Граховац у 79. и Новаковић у 82. за
Радник, а Томић у 17., Ивановић у 35. и Златковић у 40. минуту за Рубрибрезу.
Жути картони: Граховац (Рд), Бокић, Златковић (Рб).
РАДНИК: Михајловић 6,5, Живковић 6,5 (Вујић -), Петровић 7, Јовић 6,5,
Ранковић 6,5, Станојевић 6,5, Новаковић 7,5, Луковић 7, Симеуновић 7,
Граховац 7,5, Стевић 7
РУБРИБРЕЗА: Д.Радивојевић 6,5, В.Радивојевић 7, Шепељ 7, Томић 7, Јоковић
6,5, Бокић 7,5, Живковић 6,5 (Марковић -), Златковић 7, Пећић 6,5, Ивановић 7,5,
Стефановић 6,5 (Лакић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Новаковић (Радник)
Све најбоље што фудбал може да понуди видела је бројна публика
дербија који решава путника у виши ранг. Изузетан амбијент није покварило ни
променљиво време, гурали су се навијачи уз ограду да гледају две најбоље
екипе лиге, а врло снажну подршку имао је и гостујући клуб из Рубрибрезе.
Остаће спорно да ли је старт над Симеуновићем у
раној фази меча био за најстрожу казну, Вулетић се
одлучио да не користи пиштаљку. Ипак, омалени нападач
се врло брзо радовао голу, већи део посла одрадио је
његов дугогодишњи партнер Ђуро Стевић, а Симеуновић
погодио из близине. Томић је који минут касније казнио
слабију реакцију Михајловића, али се новом продукцијом
тандема Симеуновић- Стевић убски тим вратио у вођство.
Уследио је перио доминације гостију, импоновали су
игром Бокић и Ивановић, а вероватно би меч отишао
другим током да пречка није зауставила шут Марковића
код резултата 3:2 за госте. У фуриозном финишу спремнијег домаћег тима, најпре је Граховац вештом реакцијом
Жестоки дуели поравнао, а потом Новаковић евро-голом довео до делина Школарцу ријума убске навијаче...

Детаљ са утакмице Радник (Уб) - Рубрибреза

ФУДБАЛ

19.мај 2016.г.
24. коло

Резултати 23.колa (07/08.05.2016):
ОФК Дивци - Колубара (Ј)
2:0
ЗСК - Јуниор Ново Насеље 0:0
Качер - Трлић
2:1
Тешњар - Тулари
1:1
ОФК Јабучје - Тврдојевац
1:2
Бањани - Полет (П)
9:1
Пепељевац - Младост (Д)
0:0
Јошева - Совљак
2:1
Резултати 24.колa (14/15.05.2016):
Колубара (Ј) - Јошева
1:3
Совљак - Пепељевац
0:0
Младост (Д) - Бањани
4:2
Полет (П) - ОФК Јабучје
3:4
Тврдојевац - Тешњар
0:5
Тулари - Качер
3:4
Трлић - ЗСК
3:0
Јуниор НН - ОФК Дивци
0:2
1.OFK Divci
2.Tulari
3.Mladost(D)
4.Pepeqevac
5.Sovqak
6.Trli}
7.Jabu~je
8.Tvrdojevac
9.ZSK
10.Junior NN
11.Te{war
12.Bawani
13.Jo{eva
14.Ka~er
15.Kolubara(J)
16.Polet (P)

20
15
14
11
12
11
11
10
9
8
8
7
8
7
3
3

3
5
4
7
4
4
3
4
4
7
6
7
4
2
3
3

1 60 : 13
4 48 : 21
6 55 : 33
6 53 : 33
8 37 : 23
9 30 : 32
10 39 : 36
10 45 : 43
11 29 : 32
9 27 : 35
10 34 : 26
10 46 : 38
12 40 : 44
15 32 : 78
18 24 : 58
18 30 : 84

62
50
46
40
40
37
36
34
31
31
30
28
28
23
12
12

25.коло (21/22.05.2016- 17.00ч):
Јуниор НН - Колубара (Ј)
ОФК Дивци - Трлић
ЗСК - Тулари
Качер - Тврдојевац
Тешњар - Полет (П)
ОФК Јабучје - Младост (Д)
Бањани - Совљак
Пепељевац - Јошева
26.коло (28/29.05.2016- 17.00ч):
Колубара (Ј) - Пепељевац
Јошева - Бањани
Совљак - ОФК Јабучје
Младост (Д) - Тешњар
Полет (П) - Качер
Тврдојевац - ЗСК
Тулари - ОФК Дивци
Трлић - Јуниор Ново Насеље

www.glastamnave.com
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24. коло

ТУЛАРИ - КАЧЕР
(Белановица) 3:4 (1:2)

ТРЛИЋ - ЗСК
3:0 (1:0)

Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Милан Балиновац (Уб).
Стрелци: Пантелић у 30. и 48. и Зујаловић у 59. за Туларе, а Прерад у 25. и 72.,
Филиповић у 45. и Перић у 90+1. минуту
за Качер. Жути картони: Пантелић (Т),
Перић, Догањић, Смакић (К)
ТУЛАРИ: Лазић 5, Шимшић 6, Зујаловић
6, Марјановић 5,5, Шкорић 6, Дробњак 6,
Ракић 5 (Јеремић -), Ђорђевић 5,
Николић 5 (Павловић 5,5), Пантелић 6,5,
Брдаревић 5 (Адамовић 5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Прерад (Качер)
Тулари су се прописно обрукали и
лошим односом према игри дозволили
себи пораз од далеко слабијег ривала.
Несигурност голмана Лазића пренела
се на целу екипу, а два промашена
зицера код вођства 3:2 осветила су се у
финишу. Домаћи су журили да дођу до
победе, траљаво извели прекид на
центру из ког је севнула контра за
тријумф борбене екипе из Белановице.

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 50.
Судија: Јован Мијаиловић (Уб).
Стрелци: Савић у 21. из пенала и 73. и
Баратовић у 51. минуту. Жути картон:
Новаковић (Т).
ТРЛИЋ: Милосављевић 7, Танасијевић
7,5, Баратовић 7,5, Ђурић 7,5, П.Иконић
7,5, Новаковић 7,5 (Софронић -), Савић
8, Живановић 7,5, Петровић 7, Н.Иконић
7 (Ракић -), Цвијић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Савић (Трлић)

23. коло

ЈАБУЧЈЕ - ТВРДОЈЕВАЦ
1:2 (0:0)
Стадион у Јабучју. Гледалаца: 50.
Судија: Стефан Митровић (Ваљево).
Стрелци: Несторовић у 78. за Јабучје, а
Радојичић у 51. и Симић у 82. минуту за
Тврдојевац. Жути картони: Јоргић,
Радовановић (Ј), Милић, Танасијевић,
Васић, Благојевић (Т).
ЈАБУЧЈЕ: Ненадовић 6,5, Ивковић 6,
Адамовић 6, Трајковић 6, Јоргић 6,5,
Ђојић 6 (Вујић -), Радовановић 7,
Јеленић 6, Марковић 6 (Ранковић -),
Несторовић 7, Арсенић 6,5
ТВРДОЈЕВАЦ: Ђурђевић 7, Васић 7,
Ранковић 6 (Ћесаревић 6,5), Милић 6
(Јелић 6,5), Поповић 6,5, Благојевић 7,5,
Мирковић 6,5, Јовановић 6,5, Симић 7,5,
Танасијевић 6,5, Ракић - (Радојичић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Душан Симић (Тврдојевац)
Тврдојевац је већ давно пребринуо
бриге око опстанка, а добру форму
екипа Горана Миливојевића потврдила
је и у Јабучју. Ракић је већ на старту због
повреде морао ван игре, а његова
замена Радојичић је био стрелац првог
гола за госте- прихватио је лопту од
Танасијевића и одмереним лобударцем погодио ближи угао. Искусни
Несторовић је после корнера сачекао
лопту на другој стативи и донео егал
домаћину, али је равнотежа кратко
трајала. Симићу се отворио простор,
препознатљивим трком освојио је 40
метара и лако погодио за нови тријумф
Тврдојевчана.

24. коло

МЛАДОСТ (Драчић) - БАЊАНИ 4:2 (2:1)
Стадион ЗСК-а у Ваљеву. Судија: Вељко Давидовић (Ваљево). Стрелци: Илић у
11., Вучићевић у 21. из пенала, Вујић у 52. и Пурић у 71. за Младост, а Гајић у 14. и
Илић у 67. минуту за Бањане. Жути картони: Вучићевић (М), Симић, Б.Ненадовић,
Ранитовић (Б)
БАЊАНИ: У.Ненадовић 6, Б.Ненадовић 6 (Костадиновић 6), Марковић 6,
Ђорђевић 6,5, Симић 6,5, Лештарић 6 (Живановић -), Миливојевић 6,5, Ранитовић
6,5, Илић 7, Мерџић 7,5, Гајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Мирко Вучићевић (Младост)
Бањанци су пропустили велики број прилика крај ваљевске болнице и за то
експресно кажњавани. Након пречке Бошка Ненадовиаћ, домаћи су повели, а
Гајић је после изједначујућег поготка промашио зицер за преокрет. Нису Бањанци
успели да искористе ни пенал у наставку, шут Огњена Илића одбранио је голман
домаћих. Исти играч је који минут касније напустио игру због повреде, а будући да
је Милан Лештарић већ обавио три измене- гости су меч завршили са 10 играча.

Жељко Савић (десно)
Трлић је рутински савладао никад
слабије Ваљевце, а предост је стигла са
"беле тачке". После центаршута
Цвијића, лопта је погодила у руку
једног дефанзивца ЗСК-а, а сигуран са
11 метара био је Савић. И у наставку
иста слика, Баратовић је након "рикошета" погодио са 25 метара, а Савић
искористио дубинску лопту да обиђе
голмана и лако погоди празну мрежу.
23. коло

ЈОШЕВА - СОВЉАК
2:1 (1:1)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 150.
Судија: Душан Нешић (Јабучје).
Стрелци: Лесић у 32. и Величковић у 79.
за Јошеву, а Маринковић у 43. за
Совљак. Жути картони: Николић,
Шипетић (Ј), Ристић, Маринковић (С).
ЈОШЕВА: Поповић 7,5, Томић 7,
Б.Тешић 7, Васиљевић 7, Рашић 7,5,
Илић 7 (З.Николић -), Шипетић 7,5,
Лесић 7,5, В.Тешић 7, Величковић 8,
Мехинагић 7 (А.Тешић)
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 6,5, Ристић 6, Јанковић 6,5, Маслаковић 7,5,
Марјановић 6, Миленковић 7, Прља 6,5,
Стојковић 6,5, Сиљановски 6, Маринковић 6,5, Обрадовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Величковић (Јошева)
Иако су гости диктирали игру,
Јошевљани су знали да искористе
своје шансе и дођу до вредних бодова
у борби за опстанак. Маслаковић је код
резултата 0:0 уздрмао стативу Поповића, да би на другој страни Лесић
казнио неопрезност Марјановића и
донео предност домаћину. На паузу се
ипак отишло са егалом, Обрадовић је
лепо асистирао, а Маринковић главом
лако погодио.
Јошева се у наставку определила за
контранапад и чврсту одбрану, а
тактика је упалила у 79. минутуМехинагић је одиграо повратну, а
Величковић са 16 метара донео велику
радост домаћим навијачима.
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19.мај 2016.г.

СМЕДЕРЕВО ПАЛО КРАЈ ПРУГЕ У МЕЧУ СЕЗОНЕ, ПОРАЗ У ПРИБОЈУ

РАДОЈИЧИЋЕВА „ЛЕВИЦА”
ЗА ШПИЦЕ
Навијачи на трибинама лајковачког стадиона имали су шта да
виде у дербију са јаким Смедеревцима. Прштало је свих 90 минута,
квалитета меча не би се постидели ни
наши суперлигаши, а улогу јунака
преузео је Убљанин у редовима
"дизелке" Никола Радојичић. Момак
префињене технике и разорне "левице" дуго се опорављао од тешке
повреде колена, а тек зимус је прошао комплетне припреме и ухавтио
прави ритам. Бивши играч Металца,
Колубаре и лучанске Младости читаНикола Радојичић
ву своју каријеру играо је крај леве
аут- линије, тренер Лазаревић је већ
(Железничар Лајковац)
на тој позицији имао одличног Спасеновића, па је извео експеримент који се овог пролећа показао као пун
погодак:
- Рекао ми је "Ако може Алаба да игра у Бајерну задњег везног,
можеш и ти у Лајковцу". Мучио сам се на почетку, али кад сам дошао до
снаге - све је било лакше. Против Смедереваца лепо ме је пронашао
Јовановић, лопта ми је села на "левицу" и завршила под пречком голмана
гостију. Имали смо силан мотив да против претендента за 1. место
покажемо квалитет, овације лајковачке публике на крају су показале да
смо успели у томе. Ја се осећам све боље и сигурније на терену, а велику
захвлност дугујем тренеру Лазаревићу који је имао пуно стрпљења са
мном у најтежем периоду каријере- каже 24-огодишњи момак који у
биографији има и интернационалне епизоде у Хрватској и Словачкој.
Велики број играча "дизелке", међу њима и Радојичић, искористио је
право бирања против Смедерева, па је пут Прибоја кренуо ослабљен
састав. Одличан утисак на "врућем" гостовању оставили су јуниори из
лајковачке школе фудбала:
- Данијел Марковић је постигао прелеп погодак "маказицама" и
заслужио аплаузе домаће публике. Мустафи је размрдао екипу и донео
преокрет у наставку, али су грешке уже одбране и неодговорност
појединаца кумовали поразу. Чека нас дуел са Мокром Гором, комплетни
и жељни победе улазимо у дуел са тимом са Косова- оптимиста је пред
наредни меч тренер Александар Лазаревић.
Б.М.

ЗА МАЛО ИЗМАКАО ПЕХАР У КУПУ
У финалу Купа Колубарског округа, прошле недеље, у Љигу је
Спартак победио лајковачки Железничар са 2:1 (0:1). Гол за Жељу
постигао је Недељковић у 22. минуту из слободног ударца.

ЗАДРУГАР НА ДЕОБИ ДРУГЕ ПОЗИЦИЈЕ

ЕВРОГОЛ СТЈЕЉЕ
ЗА „МИНИМАЛАЦ”
По јакој киши и расквашеном терену, лајковачки зонаш је савладао
Осечину у мечу који је резултатски много више значио гостима. Видело се
то од самог почетка, Осечина је имала неколико опасних напада, али је
одличан на голу Задругара био Стефан Марковић.
Гол одлуке је пао на спектакуларан начин- одбрана Осечине није
имала срећу да одбијена лопта из шеснаестерца падне на "левицу"
Стјељи, уследио је пројектил са близу 25 метара, а лопта се као тане
зарила у ракље Савићевог гола. И у наставку, играло се отворено са обе
стране, најближи голу Лајковчани су били после пречке Немање
Марковића, а Ашковић и Никола Марковић су сигурном игром у
дефанзиви затворили све прилазе голу. Пакићева екипа је тако стигла до
деобе друге позиције, пред још једно комшијско гостовање у Љигу. Б.М.
Зона "Дрина", 25. коло

ЗАДРУГАР - ОСЕЧИНА 1:0 (1:0)
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 100. Судија: Бранимир Јеличић
(Пожега). Стрелац: Стјеља у 44. минуту. Жути картони: Митровић,
Спасојевић, Стејанић, Симеуновић, Спасић (З), Павловић, Митровић,
Милутиновић (О).
ЗАДРУГАР: С.Марковић 8, Симеуновић 7,5, Новаковић 7,5, Митровић
7,5, Ашковић 7,5, Ник.Марковић 7,5, Спасојевић 7,5 (Стејанић 7,5),
Стјеља 8, Јеринић 7,5 (Спасић 7,5), Нем.Марковић 7,5 (Гајић 7,5), Неб.
Марковић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Слободан Стјеља (Задругар)

ФУДБАЛ - ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Српска лига "Запад", 25. коло

ФАП - ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац)
2:1 (1:0)
Стадион у Прибоју. Гледалаца: 300. Судија:
Марко Живковић (Крагујевац). Стрелци:
Виларет у 25. и Никачевић у 76. за ФАП, а
Марковић у 63. минуту за Железничар. Жути
картон: Јеремић, Матић (Железничар).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Анђелковић 7,5, Кремић 7,
Јеремић 7, Матић 7 (Мустафи 7,5), Младеновић
6,5, Мандић 6,5, Стојановић 7 (Марковић 7),
Симић 6,5, Миловановић 7, Софронић 7 (Милић
-), Плећић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Виларет (ФАП)
Српска лига "Запад", 24. коло

ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) СМЕДЕРЕВО 1924 2:1 (1:0)
Стадион Железничара у Лајковцу. Гледалаца: 400.
Судија: Иван Вучићевић (Краљево). Стре-лци:
Радојичић у 12. и Недељковић у 66. из пенала за
Железничар, а Ђокић у 90. минуту за Смедерево
1924. Жути картони: Николић, Јова-новић,
Бихорац (Ж), Ђорђевић, Милосављевић, Миовић,
Тасић, Цветковић, Стаматовић (С). Црвени картон:
Стаматовић (Смедерево) у 85. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Николић 7,5, Јовановић 8,
Спасеновић 8, Младеновић 7,5, Бихорац 7,5,
Софронић 7,5 (Јеремић -), В.Симић 7,5
(Стојановић 7,5), Миловановић 7,5, Н.Симић 7,5,
Радојичић 8,5, Недељковић 8 (Мандић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Радојичић (Ж)
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ZONA"DRINA"
Резултати 25.кола (14/15.мај 2016):
Јединство 1945 (В) - Слога 1940 (ББ)
Задругар (Лајковац) - ОФК Осечина
Раднички (Ваљево) - Спартак (Љиг)
Рађевац (Крупањ) - Златар (НВ)
Прово - Рибница (Мионица)
Брезовица - Полимље (Пријепоље)
Будућност (Ариље) - Слога (Сјеница)
Раднички Стобекс - Златибор (Ч)
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ЦРВЕНО-БЕЛИ ДОБРИ У ГОСТИМА, НЕМОЋНИ КОД КУЋЕ

ШЕПКОВАЦ УКЛЕТ ЗА УБЉАНЕ
- Слога из Краљева пети тим овог пролећа који непоражен
одлази са Уба. - Убедљива победа у Кучеву, два гола
Стојановића. - Следи комшијски дерби у Ваљеву.
Убски навијачи још се овог пролећа
нису радовали победи под Шепковцем,
једини тријумф на условно речено
домаћем терену остварен је у Мионици
против ужичког Јединства. Тако су
Јовановићеви пулени поништили ефекат
добрих партија на страни, па у финиш
сезоне улазе са великом зебњом, али још
увек реалним шансама да буду изнад
црте за опстанак, тј. барем на 11. месту.
Слога се на Убу представила као тим
који не помишља на предају, иако
Краљевчане само чудо оставља у српсколигашком друштву. Рана прилика Стојановића након акције Уроша Јовановића и
Панића донела је наду малобројним
гледаоцима, али је Слога брзо успоставила равнотежу. Ипак, до паузе није било
много узбуђења, одлични Сајић је био
непрецизан главом, а на другој страни
реванширао му се Филиповић, из још
боље позиције.
Урош Јовановић није успео да у 56.
минуту погоди са 10 метара након лепе
акције Убљана, а након повратне Гавриловића чак три играча домаћих нису се
снашли да угурају лопту у мрежу Божовића. Гости су претили преко Гркајца и
покретљивих везиста Радосављевића и
Крстића, али ниједан ривал није успео да
реши најважнију загонетку фудбалске
игре- гол у мрежи противника. Трећина
плена није могла да усрећи ниједног
ривала, а треба рећи да ни овог пута
Убљани нису могли без пехова- све бољи
Ситарица је повредио колено на тренингу,
Радивојевић је обновио повреду мишића
која га мучи цело пролеће, а Блажић већ
после двадесетак минута морао је у
свлачионицу због јаког ударца.
Убљани су резултатски убедљиво
дошли до злата вредних бодова у долини
Пека, али пут до тријумфа није био нимало лак. Након промашеног "зицера" Стојановића у 2. минуту, уследило је двадесетак минута опште конфузије у редовима гостију, што је већ отписани Звижд
искористио да створи три идеалне шансе.
Срећом, Иван Јовановић је у два наврата
феноменално реаговао и опоменуо саиграче да морају да се разбуде. Први га је
испратио Марко Ранковић, неуморни
универзалац који је овога пута играо у
дефанзиви. Освојио је лопту на центру,
идеално послужио Ситарицу који је
искоса са десне стране одвео меч у
жељени ток. Није прошло ни 60 секунди, а
поново се затресла мрежа РајковићаБобан Стојановић који је и пролетос био
прецизан на истом стадиону, искрао се
одбрани Звижда и из близине одмереним
ударцем већ тад решио питање победника.
www.glastamnave.com
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ЈЕДИНСТВО (Уб) - СЛОГА
(Краљево) 0:0
Стадион Јединства. Гледалаца: 100.
Судија: Павле Илић (Крагујевац). Жути
картони: Блажић, Стојановић, Томић,
Тадић, Д.Јовановић (Ј), Бабић, Курандић (С).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Сајић 7,5,
Стојановић 6,5, У.Јовановић 6,5 (од 72.
Тадић -), Гавриловић 7, Ћесаровић 7,
Панић 7, Блажић - (од 22. Ристовски 6,5,
од 78. Илић -), Ранковић 7, Д.Јовановић
6,5, Томић 6,5.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Сајић (Јединство)
Српска лига "Запад", 24. коло

ЗВИЖД - ЈЕДИНСТВО (Уб)
0:3 (0:2)
Дванаести реми ове сезоне:
Јединство (Уб) - Слога (К)
Други део је већ био рутинско
одрађивање посла, додатну сигурност на
средини улио је уласком на паузи везиста
Немања Радивојевић, а све је решено већ
у другом минуту наставка. Сајић је послао дугу лопту преко одбране Кучевљана, Ранковић избегао офсајд и као на
тацни послужио Стојановића који је
обавио лакши део посла.
Наредне суботе, Убљани гостују
комшијама из Ваљева, једној од најбољих екипа лиге. Ипак, имена противника
више нису битна за црвено-беле- у свих
пет мечева до краја играће се на победу,
уз наду да би се ипак до опстанка могло
доћи пре последњег кола и "врућег"
гостовања у Прибоју...
Б.Матић

Стадион крај Пека у Кучеву. Гледалаца:
50. Судија: Његош Тубић (Крагујевац).
Стрелци: Ситарица у 33., Стојановић у
34. и 47. минуту. Жути картони: Живановић (З), Томић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7,5, Ранковић 8, Стојановић 8, У.Јовановић 6,5 (од
46. Радивојевић 7,5), Гавриловић 7,
Сајић 7 (од 61. Ћесаровић 7), Панић 6,5,
Блажић 7, Ситарица 7,5, Д.Јовановић 7,
Томић 6,5 (од 71. Ристовски 7).
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Ранковић (Јединство)
Утакмице Јединства
до краја првенства:
Будућност Вујић - Јединство(Уб) 21.5.
Јединство (Уб) - Железничар (Л) 25.5.
Шумадија (А) - Јединство (Уб)
28.5.
Јединство (Уб) - Смедерево 1924 5.6.
ФАП (Прибој) - Јединство (Уб)
12.6.

БРЕЗОВИЦА УКЊИЖИЛА ЈОШ ДВА ПОРАЗА

МОТИВИ НА ИЗМАКУ
Према очекивањима, екипа Брезовице наставила је низ пораза, уз приметан пад квалитета игре у односу на
први део пролећа. Пулени Зорана Ненадовића нису наплатили неке добре
игре, судијске грешке су кумовале да се
"дављенику помогне да не исплива", а у
последња два меча Брезовчани су лако
положили оружје:
- Тешко је замерити играчима што
су на измаку мотива, била је ово мучна
сезона за њих, а барем имам прилику да
млађим играчима пружим велику минутажу. Полимље и Рибница су квалитетнији тимови, грчевито се боре за
опстанак и није било реално да у тим
дуелима увећамо бодовни салдо. За
утеху, успели смо да прекинемо низ од
четири утакмице без гола, Шћепановић
је у финишу дуела са Полимљем
окончао непријатан пост. Следећег

Зона "Дрина", 25. коло

БРЕЗОВИЦА - ПОЛИМЉЕ
(Пријепоље) 1:3 (0:2)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 100.
Судија: Никола Павловић (Шабац).
Стрелци: Шћепановић у 81. за Брезовицу, а Џановић у 6. и 54. и Пјановић у
26. минуту за Полимље. Није било
картона.
БРЕЗОВИЦА: Вучетић 6,5, Илић 6,5,
Б.Младеновић 6,5, Добрић 6,5, Д.Младеновић 7, Пурешевић 7, Лазић 6,5,
Шћепановић 7,5, Мирчета 6,5, Симеуновић 7, Митревски 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Адмир Џановић (Полимље)
викенда чека нас дуг пут у Сјеницу,
пробаћемо да се не обрукамо и
извучемо пристојан резултат- реалан
је Зоран Ненадовић, Мионичанин на
клупи Брезовице.
Б.М.
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КОШАРКАШ МЛАДОСТИ 014 НАЈАВИО НЕСЛУЋЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛ

ЕВРОПА УПОЗНАЛА УРОША
- Урош Васиљевић (рођен 2003.) у дресу Црвене звезде
најбољи играч на два међународна турнира, у Пољској МВП
финала. - Плакету за најбољег у Москви примио из руку Дејана
Бодироге! - Црвена звезда га желела одмах, одлука породицебар још годину дана сарадње са тренером Урошевићем.
Незахвално је говорити о дометима дечака који има тек 13 година, али
сви параметри указују да је на овом
поднебљу поникао таленат чији потенцијал увелико премашује локалне оквире. Реч је о Урошу Васиљевићу, одличном ученику шестог разреда ОШ "Милан
Муњас" код разредне Сање Радовановић, чији су кошаркашки таленат већ
имали прилику да упознају и европски
стручњаци на турнирима у Чешкој, Пољској и Русији.
Сада већ далеке 2010. године,
тадашњи тренер КК Уба Владимир
Урошевић почео је да учи Уроша првим
кошаркашким лекцијама. Почетак је био
трновит, али се данас већ показује да је
Урошевић направио прави потез у
формирању талентованог играча:
- Иако је одскакао висином, проценио сам да од њега треба правити
високог "плеја", нешто попут Јарића или
Бодироге. Читаве три године смо се
мучили и он и ја, било је пуно изгубљених лопти, грешака, лоших утакмица..., али су његова посвећеност и
упорност почели да дају резултате.
Тренинге је пропуштао само из "дебелих" разлога, вредно је радио на исправљању грешака и почео да размишља
као права "јединица"- каже Владимир
Урошевић, најзаслужнији за Урошев
стреловит успон.
Оснивањем новог клуба- Младост
014, Урошевић и Васиљевић настављају
сарадњу, а тренирање са момцима и по
4-5 година старијим (Ивковић, Тешић,
Миливојевић...), изузетно га је очврсло и
убрзало његов развој. Играјући за пионирску селекцију у квалификацијама за
Јединствену лигу (узраст 01-02), привукао је пажњу тренера Западне Србије, а
врло брзо се обрео у СЦ "Жарково" на
Кошутњаку где су се једном месечно
окупљали најталентованији момци тог
узраста. Несвакидашњи таленат дечака,
чија породица живи у Бајевцу, запао је
за око и Црвеној звезди, па је уследио и
позив спортског директора Давора Ристовића. Након тога је у Баскет Ленду
одиграна утакмица пионира Младости и
црвено-белих, Убљани су савладали
своје вршњаке са 58:43, а Урош са 30
поена потврдио све лепо што су о њему
чули на Малом Калемегдану.
Уследиле су европске екскурзије
млађег Васиљевића (старији Ђорђе је
капитен сениорског погона Младости),
најпре јекао гост у екипи Абе из Барича
играо у Прагу, а затим и као играч
Црвене звезде у Зеленој Гори (Пољска).
У финалу су савладали берлинску Албу
где је Урош био најкориснији играч тог
меча, а на турниру Визуре Васиљевићу
је припала титула најбољег играча.

Урош Васиљевић са плакетом
најбољег играча турнира
у Москви коју му је доделио
Дејан Бодирога
"Господин МВП" бриљирао је и у
Москви, жири који су, између осталих,
чинили легенде руске кошарке Панов и
Хомичус- није имао дилеме ко је
највише показао у Олимпијском центру
"Лужники". Уз победнички пехар Црвеној звезди, Урош Васиљевић је освојио
и плакету за најбољег играча коју му је
уручио нико други до Дејан Бодирога!
На чистом енглеском, млади кошаркаш
је дао један од својих првих интервјуа
за руску телевизију, а својим понашањем и скромношћу одушевио све у
црвено-белом табору.
Из разговора са њим, може се
закључити да је реч о дечаку који је
чврсто, са обе ноге, на земљи. Јасно је
да га је Црвена звезда желела што пре,
али је процена породице да је најбоље
да Урош и седми разред заврши на Убу.
Наравно, Београђани су у предности
када је реч о његовом будућем ангажману, али до тада ће и даље убски
поклоници баскета уживати у његовом
бескрајном репертоару. Урошевић
свакодневно ради са њим на исправљању кошаркашких недостатака, а
породица се брине да израсте у свестрану личност. Васпитање које су му
усадили отац Аца и мајка Јасмина,
наравно и највећи навијач деда Жика,
чине га омиљеним у школи и међу
саиграчима, а брату Ђорђу остаје да
још врло кратко ужива у победама
играјући "један на један" са јунаком
наше приче...
Б.Матић

ПОВРАТАК ВИДИЋА НА КЛУПУ
РАЗМРДАО УБСКЕ РУКОМЕТАШЕ

УТИСАК ДОБАР И
ПОРЕД ДВА ПОРАЗА
Дуел са другом екипом Партизанам, убски рукометаши су дочекали
са новим тренером, повратником на
клупу- Душаном Видићем. Некада
сјајни средњи бек трећи пут се прихватио кормила, у сигурно најлошијој
ситуацији у последњој деценији клуба.
С обзиром да резултатског императива нема, односно да су прошли сви
возови ка опстанку, управа је у Видићу
видела човека који ће колико-толико
размрдати екипу и полако склапати
коцкице за наредну сезону у којој ће
Убљани поново играти на друголигашком "Центру".
Сусрет са Београђанима је послао
доста позитивних вибрација, видела
се жеља убске екипе да поправи
утисак о лошој сезони, па је пуних 50
минута домаћи тим био у игри, махом
на минималном заостатку. Ипак, недостатак физичке снаге, проблем који је
Видић апострофирао по преузимању
тренерске палице, дошао је до изражаја у финишу меча, па су Убљани
доживели још један пораз у низу.
Вероватно би шансе домаћих биле
веће да капитен Рогић није тешко
повредио шаку у 14. минуту, овако ће
последња три кола "плави" играти без
свог најбољег стрелца.
Још бољи утисак Убљани су оставили против "студената" у "Пинкију", у
првом делу водили чак са 9:5, али је
неправилна измена кумовала да
Београђани ухвате прикључак до
паузе. И у наставку се играло одговорно и чврсто, домаћин је заслужено
славио, али нема сумње да би са
оваквим односом према игри током
сезоне убски тим имао реалне шансе
за опстанак...
Прва лига "Центар", 20. коло

СТУДЕНТСКИ ГРАД - УБ
21:16 (9:9)
Хала "Пинки" у Земуну. Гледалаца: 50.
УБ: Јовановић, Стокић 1, Вукосављевић 2, Петровић 4 (1), Матовић 2,
Драгишић 2 (1), Рајковић, Тадић 1,
Стојановић, Милекић, Ранковић 1,
Јовичић 3
Прва лига "Центар", 19. коло

УБ - ПАРТИЗАН 2
22:29 (10:13)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100.
Искључења: Уб 10, Партизан 8 минута.
Седмерци: Уб 3 (1), Партизан 4 (2)
УБ: Јовановић, Стокић 2, Вукосављевић, Петровић 4 (1), Матовић 3,
Драгишић, Рајковић, Марковић, Рогић
2, Стојановић 2, Тадић 4, Милекић,
Ранковић 3, Јовичић 2
1. Sin|eli}
2. Loznica
3. Novi Beograd
4. SC Vo`dovac
5. Rekreativo
6. Ma~va (B)
7. PKB
8. Stud.grad
9. Sloga (K)
10. Partizan 2
11. BASK Soko
12. Ub
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ОШ „МИЛАН МУЊАС” УБ
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ОДРЖАН 26. КРОС РТС-а

ДУГА ТРАДИЦИЈА
Трчало је преко 1.000 ученика предшколског,
школског и средњошколског узраста.
Организовано 25 трка.
Традиционални 26. Kрос РТС-а, за гран при Радио
Београда, који је отворио Александар Јовановић Џајић,
заменик председника општине Уб, одржан је на Спортскорекреативном центру „Школарац“ у петак, 13. маја. Учествовало је преко 1.000 деце из Предшколске установе „Уб“, ОШ
„Милан Муњас“ и Техничке школе „Уб“.
Покровитељ кроса била је општина Уб,
а организатори Установа за културу и спорт
„Уб“ и ОШ „Милан Муњас“. Као и сваке године, за безбедност и здравствене услове ученика који су учествовали у тркама, побринули
су се Полицијска станица и Дом здравља из
Уба, као и одељењске старешине и актив
наставника физичког васпитања, који је био
задужен за непосредену реализацију кроса.

V разред

IV разред
Иван Васић

V разред

Тамара
Мандић

Марко
Киселчић

Победници су били: предшколци- Јован
Нешић и Лена Степановић (100 м), први
разред - Иван Васић и Теодора Маријановић
(200 м), други разред – Радомир Лазић и Дуња
Мартић (300 м), трећи разред – Младен Киселчић и Ана Ристивојчевић (350 м), четврти
разред - Лука Пантелић (500 м) и Тамара
Мандић (400 м), пети разред, две групе –
Марко Киселчић, Вељко Ковачевић (500 м) и
Кристина Миличић, Ања Стаменковић (400 м),
шести разред – Андрија Ранисављевић (500
м) и Анђела Матић (400 м), седми разред –
Николина Пантелић (500 м) и Ђорђе Митровић (600 м), осми разред – Виктор Богићевић
(600 м) и Александра Јечменица (500 м).
Победници трка средњошколаца, на 800
метара били су: прва година – Оливера Марковић и Дарко Васиљевић, друга годинаМилица Влајковић и Лука Радивојевић, трећа
и четврта година – Никола Ристовски.
Д.К.

Више фотографија на
www.facebook.com/glastamnave

Mika
SALON

III разред

- PEDIKIR
- MANIKIR
- NADOGRADNJA
I IZLIVANJE NOKTIJU
- DEPILACIJA

Svete Popovića 48, Ub
(preko puta Silosa)

069 11 10 365

ДОБАР СТАРТ КОЊИЧКЕ СЕЗОНЕ

НИЖУ СЕ ПОБЕДЕ
Нова коњичка сезона стартовала је 3. априла, а домаћа
грла била су више него успешна протеклог викенда на
Шабачком хиподрому. Мистер Бас је у ЛИСТЕД трци убедљиво тријумфовао са седам дужина предности у односу на
Даласа, вођен сигурном руком џокеја Александра Шашића.
Праву драму видели смо у "Трајал Стејкс" трци где су одлуком жирија након накнадног прегледавања фото-финиша
прво место поделили А Капела са Тиком Вујковићем у седлу и
Ер Форс. Врељански џокеј се радовао победи и са Паво
Нурмијем у власништву Воје Јевтића, а освојио је и треће
место са Торино Хилом у трци "Меморијал Дарка Филиповића- Пилкета", док је Патриција Голд са Драганом
Лазаревићем у седлу у истој трци била четврта.
Викенд пре тога, Калина Лејди је на Београдском
хиподрому била доминантна у трци "Тина", док је Орнамент
заузео друго место у трци "Торина". Лаку победу у престоници забележио је и Џамука, власника Драгана Љубомировића, а јахао га је џокеј Саша Глоговац. Џамука нови тест
има и наредног викенда, трчаће "Пилкетов Меморијал" у
главном граду.
За викенд ће бити још доста занимљивих трка, Мистер
Баса чека нови интернационални тест у Будимпешти у
жестокој конкуренцији (Трка "Миленијум Диј", наградни фонд
25.000 евра), док ће Орнамент власника Југослава Томића
поново трчати у Београду.

- Мистер Бас је започео сезону другим местом у
Ускршњој трци у Шапцу, што је, уз трку у недељу, била добра
припрема за нови наступ у Будимпешти. Наступаће 13 грла, у
фаворите спадају мађарски шампиони Акаба, Гран Торино и
Батори, а ми се надамо да ће у наградама бити места и за
нашег коња. Полако улази у праву форму, у тренингу је код
Бојана Шендековића у Шапцу, а јахаће га највероватније
Словак Роберт Шара. Очекује нас, вероватно, и још један
наступ у Будимпешти, 3. јула Мистер Бас ће бити учесник
ЛИСТЕД трке- најављује још једну узбудљиву сезону власник
трофејног Мистер Баса Зоран Лазаревић.
Б.Матић

PRVA UBSKA MENJA^NICA

NOVO U KRALJU !

Ul. Kralja Petra Prvog 34, Ub

NAJPOVOLJNIJI KURS ZA SVE VALUTE !!!

BRZO, LAKO, EFIKASNO...

TRANSFER NOVCA ZA CEO SVET
- PRIJEM NOVCA IZ INOSTRANSTVA
- SLANJE NOVCA IZ SRBIJE
- BEZ ČEKANJA U REDOVIMA
- MOMENTALNA ISPLATA
- NIJE POTREBAN RAČUN U BANCI

