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NOVO !

PERIONICA

ЛЕТО НА УБСКИМ БАЗЕНИМА

RESTORAN - MESARA - PRODAVNICA

10 godina sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
014/412-212 ново!

TADING

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

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

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

Vuka Karadžića br.28, Ub 014/414-390
(preko puta Osnovne škole)
RAČUNARI
BELA TEHNIKA
TEPISI
POSUĐE

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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18.јун 2015.г.
ГРАДЊА УЛИЦА - НЕКАД И САД

МОЖЕ И ОВАКО
Већ смо се навикли на нови изглед улице Вука
Караџића. Заборавили смо и, понекад, сопствене злураде
коментаре, током зимског периода, када су машине
успореније радиле и када смо мислили да ће се све (опет)
отегнути у недоглед.
Део који је најављен (чак и нешто више од планираног) је завршен са готово незнатним (али и предвиђеним) прекорачењем рока. Међутим, оно што посебно
пада у очи је чињеница да је новчани износ, који је био
предвиђен као инвестициона маса, такође, незнатно већи
(са 19 попео се на нешто више од 21 милион).
А сећамо се како је, некад, грађена улица Милана
Муњаса (или Свете Поповића)... Прекорачења су била, на
пример, са око 60 на преко 120 милиона, ако нас сећање
добро служи). Слушали смо, тада, жалопојке како је
искрсло ово или оно, како је могло само тако и никако
другачије... Било је то време у којем се много лакше долазило до инвестиционих средстава, али и време недомаћинског односа тадашњег првог човека општине. После,
када је дошло до кривичне одговорности - сви су му били
криви, само не он који је наредио да се, на пример, уговори
продужавају без нових тендера иако је износ растао као
балон...
Али, то су прошла времена. Сада, уверили смо се да
може и добро и квалитетно и јефтиније и... у више него
подношљивом пробијању временског рока. Видели смо
да може! Честитке заслужују сви: извођач, инвеститори,
општина... па и грађани - за стрпљење. Али, да се овако
настави. А у то, с обзиром на ова искуства, нема сумње.
М.М.

ШИРИ СЕ УТИЦАЈ УБЉАНА

ДИРЕКТОРИ
Ових дана, двојица Убљана именована су на
руководећа места у јавним предузећима која послују у
нашем окружењу. Дипломирани менаџер Саша Милићевић
преузео је функцију директора Саобраћајног предузећа
“Ласта“ Ваљево, док је место техничког директора
“Колубара-Услуга“ припало дугогодишем раднику овог
предузећа Живку Панићу.
Уз честитке нашим суграђанима на избору, надамо се
да ће се овај тренд наставити. Оно што Убљане највише
“боли“ је што су, последњих деценија, запостављани када
су дељена руководећа места у РБ “Колубара“. Није баш да
нисмо имали кадрове, ишколовали смо велики број
дипломираних рударских инжињера, али су “политички
ветрови“ дували на другу страну.
Данас је клима повољнија, а прва прилику да
исправимо некадашње неправде добићемо по отварању
новог копа Радљево. Неколицина младих дипломираних
рударских инжињера већ чека на списку незапослених у
Националној служби за запошљавање.
М.М.М.

ПАТРИЈАРХОВЕ
РЕЧИ

П

атријарх Павле је негде записао: ’’Пре него
што почнеш да судиш о мени и мом
животу, обуј моје ципеле и иди мојим
путем! Прођи улице, брда и долине! Осети
бол и срећу! Прођи кроз године кроз које ја
пролазим, падни преко сваког камена који се
мени нашао на путу! Устани увек поново и
иди истим путем као што и ја радим! И тек ми
онда можеш судити.’’
Као да је из неког посебног угла и са посебним
разлозима, сажето, коментарисао песму АКО
Нобеловца Радјарда Киплинга; ’’Ако можеш да
останеш миран кад на твом путу сви изгубе главу, а
прстом показују на тебе...’’
Патријарх Павле, као живи светац, је имао животни
пут у којем би свако могао да нађе делић своје
судбине и свог искуства. Зато га тако лако разумемо и
зато често, чини се, све чешће, налазимо себе у
цитатима његових мисли и порука...
Е, сад! Ко би данас могао да зна када и којим поводом
су записане речи са почетка. На свом дугом и
трновитом животном путу Павле је имао разна
искуства. Вероватно је, у једном тренутку, на свој
једноставан, али дубоко смислени начин, дефинисао
велику животну истину:’’О другоме не суди, ако ниси
упућен у оно кроз шта је прошао.’’
Само то и - само толико. Покојни Патријарх никада
није био опширан. А увек је био потпуно јасан.
Нажалост, мало су га слушали... и, само ретки, искрено
следили.
’’Будимо људи...’’ Једноставно, а тако суштински. Али,
одкуд нам то да је мислио на неке друге - не на нас?

ДУВАНСКИ ДИМ

О

давно је познато да све дуванске компаније, без
изузетка, у цигарете убацују хемикалније које
брзо и ефикасно стварају зависност. Исту као
према наркотицима. Научници тврде да се дејство
дувана, који се продаје упакован у паклице, у овом
тренутку, изједначује са - дејством хероина.
Непушачи, који су, на било какав начин, везани за
дуванске зависнике, добро знају шта ово значи. Више
не постоји разлика од живота са наркоманом који
ужива у марихуани (или нечему сличном) и са оним ко
сваки час пали цигарету... Сличне девијације
психолошког профила, периоди кризе приликом
апстиненције, необазирање на опасност по здравље,
апели и упозорења су без икаквих ефеката... Званичан
податак гласи да број пушача (макар у Србији) расте...
Е, сад! Неко би могао да ме подсети на речи
Патријарха Павла. Да, да. Био сам дувански зависник
готово тридесет година. Почео сам у раној младости.
Али, више од деценију и по - не пушим. Дакле, прошао
сам тај пут и то ми дозвољава да судим.
Нико нема право да угрожава здравље других због
сопственог уживања. И ту је - тачка. Свака част свим
пријатељима - пушачима. Извините, али ако нисте у
стању да оставите цигарете, ви сте постали зависник.
Кажете: не може? Личним примером сам одавно
доказао да може, ако се довољно жели... и ако се
довољно воле своји ближњи.
Знам да ће ми на овоме многи замерити, али, што би
рекао наш покојни Паја, будимо људи! (Иако смо Срби.
То су додали неки комичари... Можда с` правом.)

У НЕДЕЉУ, 21.ЈУНА

ТРЕЋЕ ИЗДАЊЕ
“ЗЛАТНОГ ДАНА“
Из Кине стиже етно група, из Гуче трубачи,
из Београда Сергеј Трифуновић и Ђура
„Морнар“, као и “Неверне бебе“ из Ваљева.
– Шарени програм са спектакуларним
анимацијама уличних уметника
Поводом обележавања Светског дана музике, Установа
за културу и спорт, у недељу 21. јуна, организује трећу по реду
културно- забавну манифестацију „Златни дан“, чији је покровитељ општина Уб. И ове, као и претходне две године, Градски трг и главна улица ће од 18,30 часова, па све до поноћи,
бити поприште правог спектакла. У свом трећем издању,
“Златни дан“ понудиће поново шарени програм са бројним
извођачима, подједнако занимљив и деци и одраслима. Уз
неизоставни топловаздушни балон, заштитни знак убског
Златног дана, опет ће ту бити мажореткиње, па гутачи ватре,
акробате на трапезу, мађионичари, ходачи на штулама и
остали улични уметници. Из Кине стиже једна од најпопуларнијих тамошњих етно група, која је наступала у више од 40
земаља света и која ће Убљанима представити егзотичне,
традиционале игре и костиме своје земље. “Златни дан“
доводи и познатог глумца Сергеја Трифуновића, који ће бити
у улози музичара, баш као и “Неверне бебе“ и Ђура из групе
Морнари, а очекује се и долазак Вуду Попаја. Први пут стижу
и трубачи из Гуче и многобројна трупа „УВ денс“ из Београда.
Богат музички програм употпуниће својим мини концертима
талентована убска виолинисткиња Александра Латиновић,
Градски оркестар, КУД „Тамнава“ и неколико убских бендова.
Најмлађи ће имати прилику да уживају и позоришним представама и цртаћима, Галерија „Свети Лука“ организује ликовну колонију, а убски локали „Ноћ куповине“.

ВЕЛИКИ СПЕКТАКЛ НА УБУ

КОНЦЕРТ АЦЕ ЛУКАСА
23.ЈУНА
“Пријатељима не наплаћујем. Долазим на Уб да
направимо велику фешту“, поручио је познати
певач, који ће у уторак, од 21 час, наступати
пред убском публиком.
Један од најпопуларнијих фолк певача данашњице,
Аца Лукас одржаће бесплатан солистички концерт на платоу
испред Дома културе, у уторак 23.јуна. По речима Дарка Глишића, Лукас се радо одазвао позиву руководства општине
Уб да без накнаде отвори летњу музичку сезону на Убу.
- Користимо наше
везе и добра познанства
са певачким звездама,
јер само тако можемо да
дођемо до могућности
да организујемо један
овакав спектакл или сличне догађаје какве планирамо за јул месец. Зна
се какве су тарифе на
нашој естрадној сцени,
али Аца Лукас је, овога
пута, испао прави лаф и
Велики “шоумен“:Аца Лукас
доћи ће на Уб потпуно
бесплатно- рекао је Глишић за “Глас Тамнаве“, поводом
најаве концерта.
Осим што је познат по својим сјајним наступима, Лукас
одушевљава публику и одабиром својих песама које сви
добро знамо. Општини Уб и Установи за културу и спорт
преостаје само да технички организују концерт, а многобројној публици из Уба и околине да спреме дланове. М.М.М.

НОВА ЗГРАДА ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ УБ

ВРХ ПОЛИЦИЈЕ
ДОЛАЗИ НА ОТВАРАЊЕ
Кинеска енто група из области Анхуи
са којом општина Уб има вишестрану сарадњу
-Трећи Златни дан је, у концепцијском смислу, исти као
претходна два, каже директор Установе за културу и спорт
Радован Пулетић.
- Упркос времену које је тешко, и ове године организујемо Златни дан за све од две до 102 године. Чини ми се
посебно за ове млађе, који тога дана треба да виде и доживе
све оно о чему иначе сањају, о чему мисле и што их заокупља,
од гутача ватре, жонглера, позоришта, плесача, цртаног
филма, до великог балона који може да понесе 150 метара у
вис. И да то остане урезано у сећање неких клинаца који ће
сутра бити људи који доносе важне и озбиљне одлуке спрам
свог, а можда и спрам туђих живота. Да им тај дан, као остварење онога о чему сањају, буде нешто што ће извући из рукава кад год су тужни, заустављени, саплетени, прехлађени,
запостваљени, заборављени... Златни дан је, поред Убских
вечери и Репасаж феста, треће дете ове Установе и драго ми
је што је рођено у време када сам ја овде активнији него
иначе, рекао је Радован Пуле-тић о манифестацији Златни
дан.
Д.Недељковић

21.ЈУЛА

НЕВЕРНЕ БЕБЕ
ОТВАРАЈУ “УБСКЕ ВЕЧЕРИ“

Музичко лето на Убу употпуниће и наступ групе
“Неверне бебе“, која ће свој концерт на отвореном одржати
у петак, 17.јула. Наступ бенда који са успехом води Милан
Ђурђевић, који је, иначе, наш земљак (пореклом из
Слатине), означиће почетак овогодишњих “Убских вечери“.

Свечано отварање нове зграде Полицијске станице Уб
биће уприличено непосредно по изласку овог броја “Гласа
Тамнаве“, највероватније у петак, 19.јуна. Како сазнајемо од
Дарка Глишића, председника општине Уб, догађају ће
присуствовати сам врх полиције, на челу са министром
Небојшом Стефановићем и директором полиције Милорадом Вељовићем, а од њихових обавеза зависи и тачан датум свечаности (могућа су померања за један или два дана).

Убски полицајци имаће неупоредиво боље
услове за рад: Глишић и Вилотијевић
Опремање објекта у којем ће убски полицајци коначно
добити квалитетне услове за рад приводи се крају, а
начелник Полицијске станице Уб Александар Вилотијевић
свакодневно надзире монтирање опреме. Најзахтевнији
подухват приликом пресељења у нову зграду, по његовим
речима, је инсталирање информатичке опреме која се мора
размонтирати и повезати у једном дану, како би службе
убске полиције несметано радиле. Личне карте, пасоши,
возачке дозволе и остала документа убудуће ће се преузимати путем шалтера, који би требало да убрзају неопходне процедуре и смање редове.
М.М.М.
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ЛЕТЊЕ ТЕМЕ

18.јун 2015.г.

ГРАДСКИ БАЗЕНИ УБ

ОБЕЋАВАЈУЋИ
СТАРТ СЕЗОНЕ
Захваљујући повољним временским условима и
ангажовању радника Установе за културу и спорт, убски
Градски базени спадају међу прва отворена купалишта у
Србији ове сезоне, не рачунајући бањске, са термалном
водом. Директор Установе за културу и спорт Радован
Пулетић каже да су запослени имали мотив више да Градски
базени „стартују“ 1. јуна.
- Због објективних проблема, базен је прошле године
отворен месец дана касније. Сада смо са „претицањем“
урадили све оно што би, евентуално, могло да се појави као
проблем, средили убско купалиште на време и то у условима
који су били прилично рестриктивни што се финансијског
дела тиче. Имало је још много тога да се обави кроз
инвестиције, јер 36 година овај објекат функционише без
озбиљнијих улагања, али с обзиром на прошлогодишњу
поплаву и мере штедње, сада смо обавили само редовне,
припремне радове, који су, опет, битни да би базен
функционисао – наглашава Пулетић.

Уобичајени радови на сређивању базенског комплекса
пред овогодишњу сезону трајали су два месеца, а
обухватали су ремонт пумпи, мотора, водоводних инсталација и других постројења, „крпљење“ мањих напрслина на
пластификацији великог базена, прање и полирање и
великог и малог базена, уређење зелених површина и
санацију једног дела зидане ограде.

Цена дневне улазнице за Градске базене је већ пет
година непромењена и износи 150 динара. Сезонска
пропусница, која се може набавити путем претплате, на две
рате, кошта 3.000 за ученике и студенте, а 3.500 динара за
одрасле. Највеће повластице, као и до сада, имају
предшколци и добитници дипломе „Вук Караџић“, који ће се
бесплатно купати на Градским базенима.
Уз чисту воду и леп амбијент, на убским Градским
базенима посетиоци могу да уживају и у ноћном купању,
дневним, живим свиркама, играма на води и другим
садржајима. Посета током претходног викенда већ је
премашила рекордне дневне посете од прошле године. Само
да време послужи...

10 % popusta
tokom *Zlatnog dana*

ODLO@ENO PLA]ANJE PREKO
ADMINISTRATIVNE ZABRANE,
^EKOVIMA GRA\ANA I NA UGOVOR !

Bez kamate !!!

Top SECOND HAND SHOP
ROBA IZ UVOZA
ENGLESKA
HOLANDIJA
NEMACKA
ITALIJA
FRANCUSKA

Ub

Kralja Petra Prvog br.7
(iznad kafea “Leonhart”)
064/501-13-600

facebook.com/topsecondhandshopub

ОКО НАС
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ПИНКОВЕ ЗВЕЗДЕ- НЕМАЊА МАКСИМОВИЋ
РАЗВОЈ ОПШТИНЕ УБ

ШАНСЕ КОЈЕ
МОРАМО
ИСКОРИСТИТИ
Уб је, у овом моменту, општина са
највећим потенцијалом у Србији !
Неко ће рећи да претерујем, неко ће се сложити са
мном... Али, ако добро простудирамо чињенице доћићемо
до закључка да, ако будемо били паметни у будућности,
имаћемо чему да се надамо. Изгледа да нам се полако
враћа све оно што смо деценијама уназад изгубили, када
смо у расподели енергетских система остали “кратких
рукава“.
ТЕ “Колубара Б“ никада није дочекала пресецање
свечане врпце, иако ће неколицина њених радника ускоро
дочекати пензију. Нису ти људи криви, ни они сами свих
ових година нису добили прилику да се остваре у свом
послу. Заказала је држава и целокупан систем, а Уб је у
ишчекивању њеног покретања изгубио драгоцене године
али и позиције на површинским коповима. Деведесетих и
двехиљадитих година, Уб се баш и није “опарио“ од ренте
која му је припадала, по основу рударских радова на
његовој територији. Чекали смо термоелектрану као
Скадар на Бојани, а онда је “враг однео шалу“.
Међутим, времена се мењају. Коначно смо добили
прилику да у потпуности искористимо територијалне и
природне потенцијале са којима располажемо. Пред нама
су значајни пројекти али, овога пута, морамо их паметно
искористити. Кренимо редом...

КОП РАДЉЕВО
У току је експропријација земљишта за подручје
будућег копа који ће бити носилац производње највећег
енергетског система у земљи. Треба ли, уопште, наглашавати бенефите које нам улазак “Колубариних“ машина
на нашу територију може донети. Па, погледајте само
суседни Лајковац, са највећим просечним зарадама у
Србији. Људи су се тамо толико размазили да су запоставили сопствену пољопривредну производњу што,
наравно, није за похвалу. “Колубара“ неће, и не може, све
да нас упосли, али би било коректно да бар донекле ублажи
однос у запошљавању Лазаревчана и Убљана. У складу са
тим, реално је очекивати и одређени прилив средстава у
буџет општине. Нити смо ми они Убљани из деведесетих и
двехиљадитих, нити је реално да “Колубару“ частимо још
коју годину у прекопавању наших села.

АУТОПУТ БЕОГРАД - ЈУЖНИ ЈАДРАН,
ПРЕКО УБА
За коју годину фреквентност саобраћаја на
територији наше општине ће се многоструко увећати.
Најпогодије искључење свих путника намерника налазиће
се на петљи у Стубленици. Није нам циљ да заустављамо
турске возаче, попут Пантића у “Тесној кожи“, али би нам
његов смисао за маркетинг у одређеној мери користио,
како би искористили потенцијале који нам се пружају. До
Београда ће нас делити мање од пола сата вожње, што је
изузетна прилика за развој предузетништва и привреде.

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА СТУБЛЕНИЦА
Вероватно и највећа шанса за развој наше
општине. Да се питам, све снаге бих усмерио на њену
изградњу. Сви остали инфраструктурни пројекти би могли
да причекају. Када би она заживела, Уб би, у року од
неколико година, променио “лични опис“. Било да су у
питању кинески инвеститори или неко други, индустријски
центар са најпогоднијом локацијом у земљи, једноставно,
мора много да донесе. Можда прича о неколико хиљада
нових радних места, у овом тренутку, делује као научна
фантастика. Ако не радите ништа на томе, она то и јесте.
Али, ако саберете два и два, направите повољне услове за
инвеститоре, искористите добре контакте, она полако може
да постане реалност. Капитализам је систем у којем, пре
свега, влада закон интереса. Уколико желимо да остваримо
своје интересе, морамо да се потрудимо да и друга страна
(потенцијални инвеститори) осете шансу која нам, свима,
може бити од велике користи.

НА РЕДУ
ПОЛУФИНАЛЕ
Подржите нашег суграђанина 20.јуна, од 21 час
Иако је имао здравствене проблеме Немања Максимовић се трудио да оправда поверење својих навијача али и
жирија “Пинкових звезда“, који му, очигледно, верује док пева.
Трудио се да проблем са својим здрављем не покаже у јавност
и не користи то као изговор, али искусни жири је знао да нешто
није у реду.
Након неког времена признао је да има проблеме са
грлом и да му то отежава даљи наставак у такмичењу, али није
желео да поклекне и одустане, јер то је оно што највише воли
да ради, а то ради савршено. Успешно се изборио са
проблемом својих гласних жица и сада је спреман да крене у
“јаку” борбу са колегама. Остало их је шестнаест и сваки од
њих жели да се нађе међу осам најбољих.
Емотивно певање нашег суграђанина скоро у
свим емисијама изазвало је
похвале жирије. Свој глас је
коначно средио, па су му
тако Мирослав Илић и Марина Туцаковић рекли да су
према њему посебно строги
јер од њега очекују много,
што он и може да пружи.
Б л и ж и с е и п ол у финална емисија, а Немања
је већ спреман да на сцени
заблиста и покаже још једном како добро пева и да
увери оне који му не верују
колико вреди! Овога пута
апелује на своје пријатеље и
Немања Максимовић поштоваоце његовог певачког умећа да га подрже 20. јуна од 21 час и гласају за њега, уз
поруку: “ Хвала вам што ме подржавате и што ћете гласати за
мене, моја победа биће прилика да славимо заједно до самог
врха - воли вас Немања”.
Б.Р. - “Свет Плус“

БЕБЕ ДОНЕЛЕ
РАДОСТ ШКОЛИ
Колектив ОШ „Милан Муњас“, прошле недеље, обрадовала је вест о рођењу три дечака, који су на свет дошли у
петак 5. јуна. У истом дану породиле су се
три колегинице: наставница биологије, наставница музичке
културе и наставница информатике и рачунарства.
Како наводи директорка Живана Баратовић, реткост је
да се, у једном колективу, породе истог дана три колегинице.
Иначе, у протеклих годину дана, у колективу „ Милана
Муњаса“, који је последњих година знатно „подмлађен“,
родило се укупно 12 беба, девет дечака и три девојчице.
Нека су живи и здрави!
Д.К.

NOVO NA UBU !!!

AGENCIJA

DULEX

Vuka Karad`i}a 39, Ub
Kod nove Policijske stanice Ub

OSIGURANJE
REGISTRACIJA
UGOVORI

REGISTRACIJA NA RATE !

- PRENOS
VLASNI[TVA
- PO[TANSKI
[ALTER
- FORMULARI
ZA DOKUMENTA

КРОЗ МИОНИЦУ
ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА СО МИОНИЦА

УСВОЈЕН
РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Буџет увећан за 129,36 милиона динара
Општински буџет за 2015.годину биће увећан за 129,36
милиона динара, на основу Одлуке о ребалансу буџета
општине Мионица који је Скупштина општине усвојила на
својој трећој седници. Увећање приходовне стране је извршено на основу средстава од емисије дугорочних хартија од
вредности и повећања прилива средстава од Републике у
корист нивоа општине и наплаћених новчаних казни за прекршаје у саобраћају. Средства увећана предложеним ребалансом биће уложена у капиталне пројекте који су предвиђени
Програмом пословања Општинске дирекције.

Изјашњавање о Дневном реду
Трећа седница Скупштине општине Мионица је започела
прихватањем оставке Зорана Миливојевића на мандат члана
Општинског већа и потврђивањем мандата новог одборника
СО Мионица Маријане Анђелић (СПС-ЈС). Општински парламент је потом донео Одлуку о завршном рачуну општинског
буџета за 2014. годину, као и Одлуку о задуживању Општине на
основу које ће се мионичка локална самоуправа међу првим
општинама у Србији задужити путем емитовања дугорочних
хартија од вредности-муниципалних обвезница у износу од 90
милиона динара за реализацију инфраструктурних пројеката и
са роком отплате не мањим од пет година. Образлажући предлог, начелница одељења за финансије Општинске управе Мирјана Митровић је истакла да је овај вид задуживања повољнији од кредита због ниже камате и дужег рока отплате.
Одлуком Скупштине је умањена накнада за заштиту и
унапређење животне средине за лица која су обвезници
накнаде по више основа на 0,2 процента оствареног прихода
на годишњем нивоу и донет је годишњи Програм коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине који
за текућу годину износи осам милиона динара. На овој
седници је између осталог усвојен и Локални акциони план за
унапре-ђење положаја избеглих, интерно расељених лица и
поврат-ника за период 2015-2018.године, као и Одлуке о начину
пружа-ња помоћи младим талентима у области образовања, о
пове-равању послова на инвестиционом одржавању објеката
комуналне инфраструктуре ЈКП ''Водовод Мионица'' и о
изменама и допунама финансијских планова и програма
пословања мионичких јавних предузећа. Вршиоцима дужности директора ЈКП ''Водовод Мионица'', ЈКП ''Чистоћа Мионица'' и Општинске дирекције Миливоју Павловићу, Зорану
Читаковићу и Слободану Ковачевићу су продужени мандати
за по шест месеци, док је за в.д директора Културног центра
након разрешења Мирослава Трифуновића именован Зоран
Миливојевић.
А.Ковачевић

Приредба Дечјег вртића “Невен“ Мионица
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ОПШТИНА КОНКУРИСАЛА ЗА СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ЗА БОЉЕ
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
ВРУЈАЦА
Прошле седмице је републичком Министарству
трговине, туризма и телекомуникација достављена комплетна документација пројекта реконструкције магистралног
цевовода за Бању Врујце вредног преко 25 милиона динара,
са којим мионичка локална самоуправа конкурише за
доделу субвенција овог министарства у текућој години.
- Министарство трговине, туризма и телекомуникација
у 2015. години додељује субвенције и дотације за пројекте
којима се обезбеђује развој туризма, а за ова средства
конкуришемо пројектом реконструкције магистралног
цевовода на делу од резервоара Разбојиште до прекидне
коморе Пискавице у циљу решавања великих проблема у
водоснабдевању Бање Врујци и околине. Обезбедили смо
све потребне сагласности, плаћене су све надокнаде и
решени имовинско-правни односи, па смо оптимисти да
ћемо обезбедити финансијску подршку државе за извођење
капиталне инвестиције којом би знатно унапредили комуналну инфраструктуру у најзначајнијем туристичком
одредишту Општине. Када се томе дода да су обезбеђена
средства и да је расписана јавна набавка за изградњу
резервоара ''Разбојиште'' запремине 500 кубних метара воде
и на који се наставља поменути цевовод, инвестиције у
водоснабдевање Врујаца ове године могу достићи 50
милиона динара - истиче председник општине Мионица
Бобан Јанковић.
А.К.

Олимпијски базен Хотела ''Врујци''

''МАТУРСКА'' ПРИРЕДБА ПРЕДШКОЛАЦА

ДЕТИЊСТВО ЈЕ ДОБА НАЈ
Уживали су и гледаоци и мали рецитатори, глумци,
певачи и играчи у приредби коју су предшколци Дечјег
вртића ''Невен'' приредили у холу Основне школе ''Милан
Ракић'', поводом своје прве матуре. ''Матуранти'' су, овом
приликом, извели занимљив програм насловљен
паролом ''Као неки диван сјај, детињство је доба нај'', а
посебан утисак су оставиле њихове униформе-мајице и
качкети са обележјима ''Невена''. На крају приредбе, улазак
у свет основаца предшколци су прославили симболичним
бацањем качкета увис.
А.К.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЛАЈКОВАЦ

УСКОРО СПОРАЗУМ
О ВОДОСНАБДЕВАЊУ
Активности општине Лајковац на заштити животне
средине, које се по мишљењу ресорног министарства
финансирају из неприпадајућих средстава, биле су главна
тема 101. седнице Општинског већа. Локална власт неће
чекати ребаланс буџета него ће настојати да „у ходу“
премости стање, пре свега због проблема у режиму коришћења заједничког водовода у Непричави између Лајковца и
Лазаревца. О овој теми, председник општине Лајковац Живорад Бојичић, је рекао:
- Пошто смо добили сагласност за средства која ћемо
укључити у тај споразум, то ће представљати економску
основу тог кровног споразума, а односи се на десет милиона
за одржавање магистралног цевовода и 30 милиона за текуће
инвестиционо одржавање постројења у Непричави. То треба
да буде предвиђено новим споразумом који ће вратити
општини Лајковац партнерски однос, где ћемо имати права у
висини 30 одсто, а толико ћемо имати и обавеза. По мени, то
ће значајно утицати на квалитет и квантитет водоснабдевања
и у Лајковцу и у Лазаревцу. Не можемо ствари гурати под
тепих, знамо да наше комунално предузеће дугује ЈПКП
„Лазаревац“ и оно ће своје обавезе измирити закључно са
30.јуном. Први ребаланс ће нам омогућити да, већ у уторак,
једнократно исплатимо на име субвенција и средстава
екологије 15 милиона динара лазаревачком комуналном
предузећу, чиме ћемо преполовити дуг. Од 1. јула ће важити
нови кровни споразум између две општине, уколико то
прихвати друга страна- закључио је Бојичић.

КРОЗ ЛАЈКОВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕШКА ИСТРАЖИВАЊА
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ - БЕОГРАД

ЕКОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ
У центру пажње, на недавној Конференцији у
Лајковцу, нашло се ‘’Еколошко образовање и
васпитање у функцији одрживог развоја
Републике Србије’’
У Лајковцу је, почетком прошле
недеље, одржана научна конференција под називом ‘’Еколошко
образовање и васпитање у функцији
одрживог развоја Републике Србије.
Центар за стратешка истраживања
националне безбедности, у садањи
са општином Лајковац и Предшколском установом ‘’Лептирић’’, у
великој сали Градске куће, организовао је научно-стручно предавање и
расправу из области екологије, а
Академик
пројектом је руководио академик
(Краљевска академија наука) Про- Слободан Нешковић
фесор доктор Слободан Нашковић,
који је, у изјави за ово издање ‘’Гласа Тамнаве’’, нагласио:
- О naшoj reputaciji најбоље сведочи податак da
saraђujемо sa svim drжavnim instитucijama u jugoistoчnoj
Evropi, meђu kojima su drжavni fakulteti, univerziteti,
instituti, organi drжavne uprave, policije, vojske, lokalne samouprave, пrivredne komore, nevladine organizacije... To govori o naшem uspehu i to je verifikacija
naшeg rada. Centar је odrжao nekoliko desetina konferencija, а namerava da tako nastavi i u buduћности.
- Mi se dobro snalazimo u svim situacijama, uz
saradњu sa onima koji imaju sredstva da nas prate. Za
uzvrat, pruжamo krupne usluge i radimo onako kao da je
najsreћnije vreme. Tako ћemo и nastaviti.

Седница Општинског већа
На 102. седница Општинског већа, која је одржана у
петак, на дневном реду нашле су се значајне тачке, међу
којима је Одлука о завршном рачуну буџета за 2014. и Одлука
о првом ребалансу буџета за 2015. годину. У складу са
планираним ребалансом, размотрена је измена и допуна
програма пословања јавних предузећа. Пред већницима су
се нашли и Нацрт Одлуке о дугорочном задуживању општине
Лајковац за финансирање капиталних инвестиција, Програм
обнове мостова и друга важна питања.

“ГЛАС ТАМНАВЕ“ ШИРИ ПОДРУЧЈЕ ПОКРИВАЊА

ПРИСУТНИ И У ЛАЈКОВЦУ
Од овог броја “Гласа Тамнаве“ у могућности сте
да пратите дешавања и актуелности из Лајковца.
Жеља нам је да, преко наших страница - јавним
информисањем, повежемо становништо суседних
општина.
Лајковац је Убу најближе градско насеље.
Деценијама уназад, између ове две општине, у
знатној мери, постоји политичка, економска, културна
али и друге врсте сарадње. Оно што нас посебно
повезује је РБ “Колубара“, али и заједничке лиге и
такмичења спортских (посебно фудбалских) клубова.

Уб Коцењева Владимирци
Мионица Лајковац
На овај начин “Глас Тамнаве“ шири подручје
покривања, које поред Уба и Лајковца, подразумева и
општине Коцељева, Владимирци и Мионица. Трудићемо се да, у наредном преиоду, овом списку додамо
још неке суседне општине.

Детаљ са научно-стручне конференције
која је одржана у Лајковцу
- Smatram da prisustvo organa i institucija, bez
obzira na pozitivan prijem i respekt prema naшem radu,
mora да буде veће i masovnijе i na najviшem nivou, s
obzirom na dobru saradњu i da donosimo reшeњa i preporuke koje su znaчajne za њihov rad, i veoma primenљive.
Професор Нешковић је посебно нагласио жељу да се и
у Убу организује конференција са темом из области заштите
животне средине јер, како рече, Лајковац и Уб су суседи, па су
и проблеми са еколошким загађивањем готово истоветни.

ИНТЕРВЈУ
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РАЗГОВОР СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЖИВОРАДОМ БОЈИЧИЋЕМ

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ДОСЛЕДНОСТ У РАДУ
- Тежимо да сав наш рад изнесемо суду јавности, ослушкујемо коментаре, усвајамо сугестије а све у циљу
самооцењивања, подизања ефикасности и усавршавања. У комуникацији са грађанима битан је позитиван
приступ. Сагледати проблем из различитих углова и ангажовати стручне службе на путу до потенцијалних решења.
Лајковац, већ неколико година, важи за општину која се налази
у самом врху по просечним зарадама у Србији. Дакле, ваши
суграђани имају нешто виши животни стандард од осталих из
окружења. Колико овај податак има значаја, посматрано са аспекта
локалне самоуправе?
- Висину просечне зараде на територији општине Лајковац
у највећој мери детерминише РБ „Колубара“. Свакако
импонује када се налазите у првој групи развијености, јер
тиме шаљете поруку инвеститорима о потенцијалима које
поседујете. Отварају вам се могућности за нове инфраструктурне пројекте, регионалну сарадњу, нова радна места.
Потребе грађана лакше преводите у Одлуку о буџету. Наравно,
не заборављамо онај део популације чије су зараде далеко
испод просека, социјално угрожене и, с тим у вези, предузимамо потребне мере на њиховој интеграцији и социјализацији.
РБ "Колубара", без сумње, представља главни ослонац развоја
општине. Какви су планови за будућност када је у питању сарадња
са овим привредним гигантом?
- Двосмерна комуникација и међусобно разумевање
представљају постулат успешне сарадње општине Лајковац и
РБ „Колубара“. Од планова за наредни период издвојио бих
утврђивање општег интереса, експропријацију преосталих
домаћинстава у насељеном месту Скобаљ и измештање
локалног гробља. Такође, очекује нас завршетак водоснаЖиворад Бојичић
бдевања у Јабучју, као и изградња неколико локалних путева
који гравитирају површинским коповима.
Рођен 1966. године. Средњу школу завршио у
Од када сте преузели чело општине залажете се за транспарентност и доследост у раду свих општинских структура. Недавно Лајковцу. Дипломирао 1992. године на Правном факултету
сте увели и обавезу директорима јавних предузећа да општинском Универзитета у Београду. У професионалној каријери
руководству петнаестодневно подносе извештај о раду . Какви су бавио се адвокатуром, радио је и у привреди. У Општинској
ефекти ове одлуке?
управи Лајковац запослен последњих 16 година, од 2008. до
- Транспарентност и доследност у раду свих општинских 2012.године на функцији начелника. Активан у друштвеноструктура је, најпре, у интересу свих грађана али и самих политичком и спортском животу Лајковца.
Ожењен, отац двоје деце.
јавних предузећа која подносе извештаје. Рад износите суду
јавности, ослушкујете коментаре, усвајате сугестије, а све у
циљу самооцењивања, подизања ефикасности и усавр- зању јесу пружање стручне подршке, организовање едукашавања.
тивних предавања, давање подстицаја пољопривредној
производњи у сточарству ,воћарству, повртарству, али и
субвенционисање камата код пољопривредних кредита.
Како бисте оценили стање у привреди лајковачке општине?
- Према подацима Агенције за привредне регистре из
априла 2015. године на територији општине Лајковац је било
активно 345 предузетника и 65 привредних друштава. О
атрактивности нашег тржишта говори активирање браунфилд локација и долазак домаћих и страних инвеститора,
као што су “Pagus company“, “Пима“ д.о.о, трговински ланци
“Еуропром“ и “Аман“, али и страни инвеститори “Виндија“
д.о.о. (прерада и конзервисање живинског меса) и „Top
deica“ (пробна производња кућне хемије). Локална самоуправа одржава контакт са постојећим привредницима,
прати њихове потребе и у складу са тим 2013. године реализован је Програм субвенција предузетницима, малим и
средњим преузећима.
У сталном сте контакту са вашим суграђанима. На које
проблеме се највише жале?
Добра коалициона сарадња:Владан Костић, члан
- У комуникацији са грађанима битан је позитиван
Општинског већа и председник ОО СНС Лајковац
приступ. Сагледати проблем из различитих углова и ангажовати стручне службе на путу до потенцијалних решења.
и Живорад Бојичић, председник општине (СПС)
Највећи број захтева односи се на проблем незапослености
Лајковац је један од значајнијих центара кроз које ће проћи која у Лајковцу износи до 11 одсто.
будућа траса аутопута Београд-Јужни Јадран. Да ли спремно
Мање општине попут Лајковца, Мионице, Љига и Уба имају
дочекујете њен завршетак и шта вам, пре свега, то може донети?
много тога заједничког, пре свега, јер се налазе у сенци великих
- Завршетак трасе аутопута Београд-Јужни Јадран доноси градских центара. Какву сарадњу имате са околним општинама и
бенефите грађанима али и привреди. Он је шанса за јачање да ли би, евентуално, удруживање могло допринети бољем и
конкуренције и квалитетније услуге. Општина ће своје снаге бржем развоју мањих средина?
усмерити ка поменутој шанси. Као и до сада, стојимо на распо- И поред специфичности које свака од суседних општилагању свим заинтересованим странама.
на носи, као својеврсни печат постоје заједничка питања и
Како бисте оценили стање лајковачке пољопривреде, као проблеми који се ефикасно могу решити само удруженим
једног од стубова равоја општине?
снагама. Међусобним повезивањем креирају се нове снаге и
- Пољопривреда је од стратешког значаја за даљи раст и елиминишу слабости. Тиме лакше одолевате претњама у
развој наше општине. Мислим да, тренутно, њен потенцијал окружењу. Формирање ЈП “Еко Тамнава“, које води пројекат
није довољно искоришћен. Циљ нам је јачање конкурентности будуће депоније у Каленићу, и регионалног вишенаменског
и продуктивности регистрованих пољопривредних газдин- хидросистема Стубо-Ровни на регионалним пројектима су
става. Активности које општина предузима на његовом дости- добар пример.
Разговор водио: Милован Миловановић
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ЗА УБ И НОВО НАСЕЉЕ У МУРГАШУ
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

СТАРИМ
Нисам очекив'о да ћу икад јавно признати да
старим. Ценио сам да ће то, у најбољем случају,
пасти око пензије. Ето, омакло ми се. Старим.
Необичан тренутак спознаје да сам врх достигао и
почињем да котрљам низбрдо.
Кад се то десило? Баш мало пре, кад ме
телефон мамио да назовем Мићка и да закаснело
прогласим летњу паузу у писању. Седео сам
безидејно загледан у светску мрежу, вољан да жељу
за неким радом умртвим због врућине и свете
недеље.
Дедер мало музике. Инструментали, може!
Златко Манајловић, што да не! „Једној жени“, па
наравно. Добра ствар, један од најбољих домаћих
инструментала. А- ха, још мало података – рођени
крушевљанин, своју најпознатију композицију
одрадио на одслужењу војног рока 1976. у
Љубљани. Кажем ја да треба војску служити, макар
и шест месеци, паметни људи су и у ЈНА правили
паметне ствари. Слушам Златка подједнако побожно као и „Влтаву“ коју нам је много пута на
часовима музичке културе у основној пуштао
Драган Музичар. Опште је познато да музика може
да утиче на психофизичко стање те уз бритке,
опуштене звуке поче по глави да ми се врзма Кизин
одустанак од летовања на Декинтосу и налажење
модуса да овог лета умочи ноге у Егеј. Ко је могао
већ је закупио неки свој терминчић на морскоме
плавом жалу. Да се не лажемо, и у мени тиња
потајна нада да ћу у последњем минуту скрпити
неку шансу да обилазак фамилије на југу продужим
у викенд до Солунске регије. И све тако, необавезно
комбиновање и нереалне амбиције а нема ни три
дана како сам био на путу за југ. Била је то једна од
оних целодневних турнеја, не на море већ „на
морање“. Кад те позову на свадбу можеш да
ескивираш, јер ту су март и Младенци да се извадиш
за пропуштену прилику. Са са'ранама нема поправних, фамилија те немилосрдно евидентира па ни
350 км у једном правцу није изговор за одсуство
(таман пола пута до мора, Егејског). После дуге
болести умрла је стрина Борка која је покојног чича
Тому надживела за пуних 13 година. Тужан догађај
као све ређа прилика да се виде чланови шире
фамилије, оно кад се цветним аранжманом и
пригодном опроштајном поруком покажеш као неко
ко је и поред економске кризе задржао манире. Да
поново видиш разлику у обичајима, наравима и
темпераменту поднебља из ког си поникао а коме
више не припадаш.
И где је ту моја спознаја старости? У јуну, у
давним данима кад уз подељене школске књижице
Срба и ја јединим директним загушљивим аутобусом кренемо за Власотинце, у првом полувремену летњег школског распуста кад се купалиште на
Власини напуни нама сличним посетиоцимадошљацима, кад баба Лена објави буђење мирисом
вреле масти и цврчањем тигања у коме се румене
мекике. Е у тим и таквим данима, једне неодређене
вечери, кад сунце зађе за кровове у дедином сокаку,
неки необуздани клинац из комшилука је одврнуо
своје појачало и пустио горе наведени инструментал Златка Манојловића. Више се не сећам да ли
је неко негодовао због ремећења јавног реда и мира
али памтим топлу утабану земљу стринине баште,
зујање пчела око чичиних кошница, тек убране
накиселе рибизле и мелодију која се сливала са
неког непознатог прозора. Те вечери, пре тридесет
година, нико ми није рекао да ће одлазак последњег станара из куће у Лоле Рибара 22 рођеног пре
1945. донети неумољиву смену генерација. Судија је
неком одсвирао крај утакмице а неком почетак
другог полувремена.

ПРОЈЕКАТ
ТОПЛИФИКАЦИЈЕ
Трошкове пројектовања, у износу од 9,4
милиона динара, финансира РБ „Колубара“
Директорка Јавног предузећа „Енерго Уб“ Љиљана Ристовић
и представник групе понуђача Никола Вукшић, директор фирме
„Технобиро инжењеринг“ из Београда, прошле недеље потписали
су уговор о пројектовању система даљинског грејања са централном котларницом за Уб и ново насеље „Мургаш“. Вредност уговора
је 9,4 милиона динара, а трошкове израде инвестиционо-техничке
документације финансира Рударски басен „Колубара“.

Љиљана Ристовић и Никола Вукшић
током потписивања уговора о пројектовању
система даљинског грејања на Убу
Потписивању уговора и конференцији за новинаре, која је
одржана тим поводом, присуствовали су и Дарко Глишић,
председник општине Уб и Драган Јелић, председник СО, који су били
сагласни у томе да је пројектовање топлификационе мреже први
корак ка трајном решавању проблема грејања домаћинстава и
јавних установа.
- У данима пред нама очекујемо да се у складу са уговором и
роковима заврши израда пројектне документације, а на нама који
чинимо политичку вољу општине је да договарамо и припремамо
логостику за наредни корак. Сасвим сам сигуран да ћемо то урадити,
јер општина Уб има оно што нема већи део других општина, а то је
пуна политичка стабилност и сагласност око свих кључних политичких питања и решавање свега онога што смо грађанима обећали.
Честитам председнику Скупштине општине као једном од заговорника ове идеје и иницијатора да се она покрене и мислим да ћемо
заједничким снагама и у времену које долази учинити да она не буде
заустављена на првом кораку, већ да дође до своје финалне
реализације, рекао је Глишић захваливши се РБ „Колубари“ и директору Милораду Грчићу на обезбеђеним средствима за пројектовање.
Израда главног пројекта топлификације омогућена је захваљујући отварању копа „Радљево“, рекао је Драган Јелић, председник
Скупштине општине Уб.
- У овој години председник Глишић је успео да потпише два
споразума са „Колубаром“ везано за инветицију копа „Радаљево“, а
то је изградња неколико улица на Убу и израда пројекта топлификације, за који сматрамо да ћемо завршити до краја године и моћи да
потражујемо средства већ од следеће године. То су велики инфраструктурни пројекти, које ће општина Уб добити на основу расељавања домаћинстава, које се већ спроводи у Каленићу и даље ће тећи
на планском подручју будућег копа. Ово је један од највећих пројеката, процењена предност је око 30 милиона евра и радиће се дужи
низ година, али битно је да кренемо у реализацију и инвестирање –
закључио је Драган Јелић.
Д.Недељковић

065/6511-553
014/411-041

Услужно бушење и
чишћење бунара

014/463-213
064/160-71-60
Мија Ранковић,
Брезовица
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У МИЛОРЦИМА, ВРЕЛУ И ВУКОНИ

НОВИ СЕОСКИ ПУТЕВИ
Изградњу три деонице, укупне дужине 2,2
километра финансирали „Путеви Србије“.
– Од државе пола милијарде за
инфраструктурне пројекте у убској општини
Радови на уређењу путне мреже на територији убске
општине увелико су у току. Захваљујући Јавном предузећу
„Путеви Србије“, до сада је асфалтном подлогом пресвучено
неколико путних праваца, а крајем прошлог месеца завршена је и изградња три сеоска пута, који су од великог значаја
за мештане. У засеоку Старо Врело асфалтиран је 1,1 километар пута према Бањанима, у Вукони је изграђена деоница
од пола километра кроз центар села, док је у Милорцима
урађено 500 метара према Црвеној Јабуци.

Глишић са мештанима Милораца

У ЧУЧУГАМА

АСФАЛТОМ
ДО ТРИФКОВИЋА
Дужина новоизграђене деонице 850 метара
У засеоку Трифковићи у Чучугама, завршени су
радови на асфалтирању деонице пута у дужини од 850
метара, чију је изградњу финансирало Јавно предузеће
„Путеви Србије”. Новоизграђени сеоски пут је протекле
недеље за саобраћај отворио председник општине Дарко
Глишић, који је том приликом подсетио да је средствима
из локалног буџета прошле јесени на истом путном
правцу под асфалт стављена деоница од 500 метара.

Пут кроз Милорце
Новоизграђене деонице у ове три Месне заједнице са
сарадницима је обишао председник општине Уб Дарко
Глишић, који је, у разговору са окупљеним мештанима, рекао
да локална самоуправа чини све што је у њеној моћи да
побољша инфраструктуру и створи боље услове за живот
грађана, како у граду, тако и на селу.

Глишић са мештанима Чучуга

Асфалт кроз Вукону
- Ми тешко да бисмо сами успели и један локални пут
да преспемо, чак и рупе да закрпимо, због мера штедње и
скра-ћења општинског буџета. Имамо 60 милиона динара
мање транферних средстава од Републике и преко 300
милиона мање прихода од Рударског басена „Колубара“,
које покуша-вамо да надоместимо накнадним уговорима.
Али, захва-љујући нашој дипломатији и поштеном односу,
успевамо да од државе добијемо значајна средства. Ове
године ћемо од „Путева Србије“ и ЕПС-а добити 400 милиона
динара, а очекујемо још стотинак милиона за пројекте са
којима смо конкурисали код надлежних министарстава, што
ће бити го-тово пола милијарде динара. Због тога ћемо у овој
години успети да реализујемо изузетно вредне инфраструктурне пројекте. Урадићемо све што смо обећали и ту нема
никакве дилеме – рекао је Глишић, додајући да ће грађевинска сезона трајати минимун још пет месеци, што је довољно времена за реализацију свих планираних пројекта из
области саобраћаја и комуналне инфраструктуре.
Д.Н.

Пут у Старом Врелу

- Ми ћемо и следеће године наставити радове на
овом веома битном локалном путу, јер има приоритет у
нашим плановима. До сада смо изградили 1.350 метара
пута кроз центар села, а циљ нам је да га асфалтом спојимо са Памбуковицом, што ће имати велики значај за
мештане обе месне заједнице. Уколико не обезбедимо
средства од Републике, својим средствима ћемо завршити изградњу пута од Чучуга до Памбуковице – обећао
је Глишић, захваливши се Јавном предузећу „Путеви
Србије” које ће ове године, као и прошле, уложити око 200
милиона динара у изградњу, реконструкцију и ревитализацију путне мреже на територији убске општине. Д.Н.
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ОДРЖАНА ИЗЛОЖБА Н.К.Д. ПТИЧАРА
НА УБСКОЈ ФАЗАНЕРИЈИ

ПРОЛЕЋНО
ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО
У прелепом амбијенту убске Фазанерије, у суботу 6.јуна,
Кинолошко друштво Уб организовало је прву Специјализовану
изложбу Н.К.Д. птичара. За учешће на овом догађају пријављена
су 54 пса, међу којима су се нашли најистакнутији излагачи ове
расе из наше земље и окружења (Бугарска, Босна и Херцеговина
итд.).
Одлична организација такозваног пролећног државног
првенства за Н.К.Д. птичаре, другарска и пријатељска атмосфера на изложби, као и веома висок квалитет изведених паса
главне су одлике ове специјалке.

УЛИЦА ЖИВОЈИНА МИШИЋА

ЈЕДНОСМЕРНО
ПОРЕД “НАМЕШТАЈА“
У циљу обезбеђивања веће сигурности на убским
улицама ускоро ће бити уведен једносмерни саобраћај у
делу улице Живојина Мишића, који спаја улице Вука
Караџића и Краља Петра Првог. По најави Звонка Минића,
директора Дирекције за уређење и изградњу, скретање
улево из главне улице (код “Бојаџије“) више неће бити
дозвољено, већ ће се излазак у улицу Вука Караџића
вршити на скверу код Електродистрибуције.
- Обе раскрснице у овој улици, код некадашње
продавнице намештаја и код Бојаџије, су небезбедне и
непрегледне. Претварање дела улице Живојина Мишића у
једносмерни саобраћај показало се као “најелегантније”
решење, свакако много боље од увођења семафора. У
току смо прикупљања неопходне документације за постављање нове сигнализације у овој улици. Када обавимо
све потребне процедуре, кренућемо са реализацијом овог
плана и о томе благовремено обавестити јавност- рекао је
Минић за “Глас Тамнаве”.

Одлична организација на челу са Зораном
Марковићем: Шест најлепших паса изложбе
Суђење је поверено реномираном италијанском судији
Енцу Рагу, чије је присуство дало својеврстан печат изложби која
би убудуће могла да постане традиционална на Убу. Пси су били
подељени у три разреда (млади, зрели и радни), а њих шест
понело је највише оцене као најлепши пси изложбе.
За организацију овог догађаја побринули су се Зоран
Марковић, Милан Јаковљавић и Александар Мијаиловић, уз
свесрдну помоћ организационог одбора. Одржавање изложбе
помогли су: општина Уб, Кинолошко друштво Србије, Ловачко
удружење Уб и Фазанерија.
М.М.М.

Ускоро недозвољен смер
Дирекција је, током протеклих месец дана, урадила
пролећно крпљење рупа и поправку асфалтног застора у
градском језгру. Паралелно са тим обновљене су хоризонтална и вертикална сигнализација, а у наредном
периоду планира се и рационализација у режиму рада
расвете како би се смањили трошкови утрошка електричне енергије.
М.М.М.

САОБРАЋАЈКА У ЦРВЕНОЈ ЈАБУЦИ
ФОТО УБОД- УБСКИ ПИЈАЦ:

СТИГЛА НОВА РОБА !

novo!

PHOTO BOOK

Spoj umetničkog dizajna i Vaših fotografija,
sačuvaće Vaše uspomene od zaborava na
najlepši način. Napravite svoju foto priču ili
memoare sa letovanja, svečanosti i slavlja.
Mogućnosti su mnogobrojne...

VELIKI IZBOR FOTO POKLONA SA VA[IM FOTOGRAFIJAMA
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Majica 50% pamuk
Puzzle A4
50% poliester
i u obliku srca

ЗАСПАЛА ЗА ВОЛАНОМ ?
Аутомобил марке “Фолксвафен Пасат“ завршио је
на огради испред домаћинства Ненадовића у Црвеној
Јабуци, након што је возач изгубио конролу, улетео у
канал, ударио у ћуприју и након превртања се зауставио
се на том месту. По речима очевидаца, возилом је
управљала госпођа средњих година, која је била сама у
аутомобилу и на сву срећу је задобила само лакше
повреде. Узрок несреће, која се догодила у суботу 13.јуна,
око поднева, је највероватније пад концентрације услед
велике врућине.

НАШЕ ТЕМЕ
БИРОКРАТИЈА НАША СУДБИНА

ХЛЕБ СА
ДЕВЕТ КОРА
Рад на шалтеру, са странкама, је међу
најтежима. Од раног јутра странке навале, а
свакакви долазе. Нервозни, нељубазни,
безобразни, насилни... Траже немогуће,
објашњавају као да баш они све знају,
позивају се на нека права која не постоје још
од самоуправног социјализма... Речју, они
који раде на шалтерима принуђени су да трпе
и да зарађују хлеб са девет кора. И још - нико
их не разуме. Шефови траже од њих да буду
љубазни, да се извињавају и увек странци
дају за право. Тражи се, често, и немогуће (!) да се странка не враћа по беспотребне папире који се узимају само на увид, ако се комплетни подаци већ налазе у рачунарима
(поготову у данашње време када су службе на
нивоу републике - умрежене). Дакле, ако се
тражи, само на увид, документ који се већ има
у докуметацији, онда је то, шта друго, него
најобичније бирократско претеривање (?).
Јест! Тако мисле они у чекаоницама, да
се шалтерски радник иживљава над недужним, јадним и неупућеним странкама. Не
знају колико се дневно њих ‘’намести’’ на оно
прозорче и тражи да им се нешто овери,
потврди, реши... Њих је много, а он... Али, у
Убу, у једној згради коју зову Социјално, има
један - али вредан. Не узбуђује га ништа.
Пустиће вас да чекате на вратима колико год
вам је воља док се не усудите да питате,
рецимо, да ли сте на правом месту за некакву
оверу. Вратиће вам документа са нејасним
објашњењем и затворити шалтер, пред
носом, не трепнувши. А кад схватите да морате да донесете дупликате докумената само
да би их он видео (а има их у документацији
јер сте их, једном, раније, већ дали), одете у
другу службу, добијете дупликате... донесете... опет сачекате у реду... Прегледаће, укуцавати, превртати сумњичаво и... дати оверу.
Опет, неће трепнути. Е, тај је рођен за рад на
шалтеру. И ту би требало да остане - до
пензије!
Ова прича је бесконачна. Има и других
варијанти, а заједнички именитељ је да је
бирократија вечна.
М.М.

18.јун 2015.г.

13

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ШТА ВАМ СЕ ДОПАДА, А ШТА НЕ
НА УБСКИМ ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА ?
Урош Матић, фудбалер:
- Сваке године се трудим да нађем слободно време за
одмор и прве дане одмора користим да са породицом дођем
на убски базен, јер је по мени идеално место за опуштање и
купање. Посебан акценат стављам на хигијену, а похвалио бих
и особље које овде ради, јер су изузетно љубазни и гостопримљиви што је увек била одлика људи са ових простора.
Препоручујем свим Убљанима и становништву из окружења
да дођу на наш базен и осете чари овог предивног места.
Немам апсолутно никаквих примедби.

Ана Ситарица, студент:
- Редовно посећујем градски базен на Убу. Допада како је
уређен, а правом летњем амбијенту доприноси и лепо
осмишљен музички програм. У недељу је гостовао бенд и
супер смо се провели. Мислим да ту праксу треба наставити,
јер на Убу у понуди нема неких музичких садржаја за нас
младе. На самом почетку сезоне вода је беспрекорно чиста.
Видећемо како ће бити касније. Школа још није завршена, тако
да ће сигурно посећеност бити много већа током сезоне.

Иво Јеличић, рударски инжењер:
- На убски базен сам почео редовно да долазим од како
сам се вратио из Београда. Са сигурношћу могу рећи, да је
један од чистијих базена у окружењу, чак и од многих београдских које сам посећивао. Мислим да би требало увести и ноћно
купање. Прича се већ дуже време о грејачима који треба да се
уграде, али нису још увек. Вода је мало хладнија, што је моја
једина примедба. Ове године је сезона купања почела на
време и то је за похвалу. За наше услове врло је пристојно, није
превелика гужва, бар не радним данима кад ја идем.

Јелена Теодосић, певачица:
- Генерално, немам неких примедби. Једино ми се не
допада то што је вода преко целе године хладна за купање.
Мислим да би надлежни требало да пораде на томе. Ове
године је базен почео са радом на време, што се ранијих
година, вероватно са разлогом, није дешавало. Такође, требало би увести ноћно купање и обогатити музички садржај. Кад
то кажем, мислим да бендове треба прилагодити жељама младих а не само старијима. Програм не треба свести само на рок
свирке, већ га употпунити и са ди-џејевама. Кад би се пратиле
жеље млађих, била би већа и посећеност. По мени, нашем
базену недостају још и културно-спортски садржаји. Нема
простора за одбојку и других садржаја у саставу базена.

Марина Радивојевић, фризер:
- Редовно посећујем градски базен на Убу. Не допада ми се
то што нема више садржаја за децу у смислу забаве, игрица и
слично. Можда би требало проширити простор око базена и
уредити га за неке спортске активности. Иначе, вода је чиста,
особље запослено на базену љубазно и све друго је ОК. Ја ћу,
ове сезоне, сигурно бити један од чешћих посетилаца.

Милош Обрадовић, фудбалер:
- Убски базен је чистији у односу на многе друге које сам
посећивао. Мислим да вода не треба да буде топлија. Не
разумем зашто купачи воле топлу воду? Ја обожавам кад је
мало хладнија, то ме опушта. Само окружење и простор око
базена, треба мало проширити и, можда, мало преуредити.
Има ту неких детања које би требало кориговати али ништа
драстично. Можда треба додати још лежаљки и сунцобрана. Ја
ћу, сигурно, бити сваки дан на овом базену, док не почну
припреме у фудбалу.

Небојша Симић, аутомеханичар:
- Долазим на овај базен врло често, боље рећи колико ми
обавезе то дозвољавају. Допада ми се атмосфера и цео овај
амбијент. Моја замерка се тиче музике, стално је једна иста
станица коју пуштају, тако да некад постане досадно и монотоно, бар нама младима. То би свакако требало регулисати.
Такође, могли би да уведу ноћно купање што је жеља већине
младих, јер у том периоду имамо највише времена за одмор а и
мања је гужва. По мом скромном мишљењу, све остало је
задовољавајуће.

Зоран Аризановић, стоматолог:
- Често посећујем овај базен. Додуше, временски сам
ограничен јер радим, али користим сваку прилику да се опустим. Вода је јако чиста, то прво упада у очи сваком посетиоцу.
У саставу базена има кафић који даје посебну ноту, јер освежење је преко потребно када наступе велике врућине. Био сам
на многим другим базенима, али овај је један од бољих и јако
ме подсећа на базен на Кошутњаку. Атмосфера је добра, а
хигијена на завидном нивоу. Вода је по мом укусу јер, иначе,
волим хладнију воду и, по мени, не треба је грејати.
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ПРОСЛАВЉЕНО МАТУРСКО ВЕЧЕ У ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ИЗУЗЕТНА ГЕНЕРАЦИЈА 2000-те
Осми разред завршило 158 ученика.
Генерација 2000. Основне школе „Милан Муњас“, прославила је
матурско вече у холу своје школе, у четвртак 4. јуна. Уз музику, коју је
пуштао DJ Шкора, а бирали сами матуранти, обележен је завршетак
основног школовања.
Директорка школе Живана Баратовић, испратила је, заједно са
осталим разредним старешинама, учитељицама и предметним наставницима, још једну генерацију осмака уз констатацију:
- Свих 158 ученика је завршило осми разред, чека их још завршни
испит, а оно по чему ће бити упамћена ова генерација је компактност и
хомогеност, у поређењу са претходном генерацијом осмака, у којој је било
доста добрих појединаца, али и проблематичних понашања.

VIII-1

VIII-2

Разредне старешине осмог разреда,
памтиће ову генерацију на различите
начине. Рекли су:
Бранка Костић (VIII/1): - Право ми је
задовољство што изводим ову генерацију.
Срећна сам што имамо тако добру децу, 19
одличних, ђака генерације, двоје ученика
који су учествовали на Републичком такмичењу из историје. Читав осми разред је био
изузетан.
Данојла Богићевић (VIII/2): - Ова
генерација, у најмању руку, је занимљива и
специфична. Завршили су разред са 15
одличних, што је, по мени, велики успех.
Увек је од пет до седам ученика учествовало у свакој приредби на школским и
другим свечаностима. Неколико дечака се
активно бави фудбалом. Што се проблематике у одељењу тиче, можда је понекад
било несугласица, које су, за њихов узраст,
оправдане. По мом мишљењу, од те генерације, биће најмање двадесетак јаких интелектуалаца.
Нада Топаловић (VIII/3): - Ово је моја
последња генерација. Могло је да се сарађује са њима, били су послушни, ценили су
ме и поштовали као разредног старешину,
као и претходне генерације, али ова
посебно.
Живана Ровчанин (VIII/4): - Памтићу их
по другарству, учењу, примерном владању.
Много су поправили и успех и понашање у
току ове школске године. Пре мене, до
одласка у пензију, разредни старешина овог
одељења био је наставник математике
Обрен Михајловић. Неколико ученика је
успело да се пласира на Републичко такмичење из биологије, које је одржано у Новом
Саду, на шта сам, као наставник биологије,
посебно поносна.
А н а И г њ а то в и ћ ( V I I I / 5 ) : - О вом
одељењу сам постала разредна у другом
полугодишту осмог разреда. Пре мене су то
биле Мира Дудић и Живка Павловић. Ово је
моје прво разредно старешинство. У
одељењу их је 27, сви су завршили разред,
од тога је девет Вуковаца. Имала сам
коректан однос са њима, од понуђених
наставника, очекивали су да им ја будем
разредни старешина, али нису очекивали
да ћу да будем и строга. Одељење је јако,
али сматрам да су прошли незапажено у
односу на остала одељења.
Зорица Лукић Цонић (VIII/6):- Ово
одељење ћу памптити као моје прво одељење у ОШ „Милан Муњас“, које сам наследила од колегинице Верославе Тешић. Били
су добри, васпитани. Нису одељење које је
најбоље по успеху, али су јако добра деца.
Разред је завршило њих 27, од тога десет
одличних.
Д.Капларевић

ЗАВРШЕНА
ШКОЛСКА ГОДИНА
Подела књижица и сведочанстава обавиће се 28.
јуна у школама, а истог дана у Дому културе,
Вуковцима и најуспешнијим ученицима,
председник oпштине Уб уручиће вредне награде.
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ПРВО МЕСТО НА
МЕЂУНАРОДНОМ КОНКУРСУ
Кратки филм бањанских основаца победио у
конкуренцији 26 видео радова ученика из дијаспоре и
највећих основних школа из Србије

Редовна настава у основним школама широм Србије, у
д р у г о м п ол у г о д и ш т у з а в р ш е н а ј е у п е т а к 1 2 . ј у н а .
Саопштавање годишњег успеха и подела ђачких књижица,
обавиће се 28. јуна, као и додела специјалних новчаних
награда које додељује oпштина Уб, носиоцима Вукових
диплома, учесницима и учени-цима који су освојили једно од
прва три места на републичким такмичењима.
Награде ће добити и наставници, чији су ученици остварили успех, а уручиће их председник општине Уб Дарко Глишић, у сали Дома културе. Вуковцима ће бити уручене и сезонске карте за базен, које поклања Установа за спорт и културу.

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТОРО
“ВУКОВАЦА“
Директорка ОШ „Милан Муњас“ Живана Баратовић,
свечано је уручила 29 Вукових диплома, најбољим ученицима
2000. годишта, а међу њима, нашла се и ученица VII/2 разреда
Александра Латиновић, која је путем разредног испита, положила осми разред и постала најмлађи Вуковац ове школске
године.

Директорка Живана Баратовић додељује диплому
ђаку генерације Александри Филиповић
Дипломе су подељене у зборници школе, у четвртак 11.
јуна, уз присуство неколико родитеља и разредних старешина
шест одељења осмог разреда. У одељењу VIII/1, диплому „Вук
Караџић“ добили су: Андријана Арсенић, Милица Исаиловић,
Нина Лазић, Жељана Пршо, Милан Тодоровић и Александра
Филиповић, која је добила и посебну похвалу - „Ученик генерације“. Одељење VIII/2 имало је пет Вуковаца: Маја Атлић,
Софија Живић, Марија Лучић, Александра Марковић и Михаило Поповић, а одељење VIII/3, три: Слободан Бојић, Јована
Ковачевић и Мартина Савић. У VIII/4 одличним оценама из
свих предмета истакли су се: Ана Ђуричић, Андријана Којић,
Милица Милошевић и Иван Нешић. Одељење VIII/5 имало је
највећи број Вуковаца (9): Марко Вујић, Анабела Драгићевић,
Марија Живановић, Ана Јаџић, Емилија Миливојевић, Јана
Миловановић, Ивана Ненадовић, Анђелија Павловић и Мина
Радовановић, док је у VIII/6 Вуковац био само Немања Ристић.

Награђени ученици и вероучитељ Марко Рафаиловић
На међународном конкурсу на тему „Отац”, који су организовали
Фонд јединства православних народа из Москве и православни дечји
часопис „Светосавско звонце”, ученици Основне школе „Рајко
Михаиловић” из Бањана су у категорији филма и видео записа освојили
прво место и наградно десетодневно путовање на острво Крф. Победнички документарни филм под називом „Отац у личности војводе Живојина
Мишића”, ауторско је дело Анђелије Јоцић, Луке Ашковића, Филипа
Ашковића, Јелене Марковић (седми разред) и Ненада Зељића (шести
разред), док сценаријо „потписује” вероучитељ Марко Рафаиловић, а
прво место освојио је у конкуренцији 26 видео радова ученика из
дијаспоре и највећих основних школа из Београда, Ниша, Новог Сада и
других српских градова. На недавној свечаности у Руском дому у Београду, бањанским ђацима и другим победницима конкурса у осталим
категоријама (литератно и ликовно стваралаштво) дипломе су уручили
Кирил Киржо, саветник за културу при Амбасади Руске Федерције, који је
био и члан оцењивачког жирија, Радмила Мишев, главни уредник
„Светосавског звонца” и Дејан Томашевић, наш прослављени кошаркаш.
За „исказану несебичну љубав и пожртвовање у очувању културе, историје, традиције, писмености и ћириличног писма”, захвалница је додељена Марку Рафаиловићу, вероучитељу у ОШ „Рајко Михаиловић”.
Награђени филм „Отац у личности војводе Живојина Мишића” траје
пет минута, колико су пропозиције конкурса налагале. Бањански ученици
су, заједно са Рафаиловићем и уз помоћ камермана Миладина Јаковљевића кадрове за овај видео запис снимили у родној Мишићевој кући у
Струганику, као и у порти манастира у Рибници и тамошњој сеоској школи,
где је војвода провео прве ђачке дане.
Д.Н.

VIII-5

VIII-3

VIII-4

18.јун 2015.г.

Добитници “Вукових диплома“ са својим наставницима

VIII-6
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Пише: Слободан Грковић

КАД БИ УБ БИО ГРАД...

ПОТПУНА ПОБЕДА
КРУЖНИХ ТОКОВА
(ТАМО НЕГДЕ)
Текст којим се руководим: „Савремене раскрснице са
кружним током – процес планирања“, написали су дипломирани грађевински инжењери Горан Шеница из Института
за путеве, Београд и Дијана Милошевић из Завода за пројектовање „Траса“. За више података, од оних које ћу овде да
пренесем, упућујем Вас на интернет или на себе лично: копирао сам тога прилично.
Пре свега, увођење кружних раскрсница је попримило
размере експлозије. Разлози су бројни, али ево само пар за
почетак: веома много смањују број саобраћајних несрећа,
поготово оних најтежих, на њима се троши мање времена и
горива, јефтиније им је одржавање, лепше су... Однос врлина
и мана у односу на раскрснице са семафорима је, рецимо,
девет на један.
Све је почело пројектом француза Енара 1903. године:
први је направљен у Њујорку 1905, други у Паризу 1907, а
трећи у Британији 1910...
Током протеклих 110 година доживео је низ побољшања, али два су основна. Прво, због збрке коју је изазивао у
почетку, уведено је правило првенства возила која долазе са
десне стране. Друго, због гужви унутар тока, донето је
правило, да возила која су у кружном току имају предност у
односу на она изван. Остало је статистика. Од 60-их година
њихов број расте, а од 1992, тај раст је прешао 1000 раскрсница годишње, што нових, што реконструисаних старих са
семафорима.

Мини и нормална раскрсница
са кружним током
И све је то лепо, али какве везе има са Убом? Признајем,
није имало, нема и неће да има. Ваљда ме ова врућина ошамутила, па спајам неспојиво. Или ме држи нада, она за коју
кажу да последња умире, поготово сад пред реконструкцију
другог дела улице Вука Караџића. Можда ће неко да се сети
да је и Уб, макар календарски, у 2015–ој години?
Услов је да се оживи Савет за саобраћај а то нити боли,
нити кошта. Он би сигурно предложио два-три кружна тока,
Дирекција за планирање и изградњу, Веће и Скупштина би се
сложили, пројектант нацртао, а извођач направио...
Да ли ово подсећа на причу о вађењу репе? Знате оно:
деда за репу, баба за деду, остали се прудружују и изваде
репу. Али зар то није прича за децу? И зар сам ја млад и
наиван? Или само наиван?
Зато брзо завршавам. Оно острво унутар којег је сат и
око кога се вози на британски начин, добило је освежене
ознаке на путу. Што ће рећи да неко истрајава на том смешном, апсурдном и опасном решењу. А кад би се то острво
обликом примакло кругу и кад би се у лево скретало само иза
сата ма ишли преко моста или од станице, све би било
просто, по закону, имали би кружни ток. Тиме би отклонили и
највећи проблем кружних токова: потребу за временом да му
се људи прилагоде.
Најзанимљивије код кружног тока, а у односу на Уб, јесте
да је убедљиво најбоље решење тамо где се у раскрсницу
слива више од четири улице. Да ли га је изумитељ, господин
Енар, смишљао имајући у виду оних наших пет улица које
чине рекордно глупу раскрсницу код цркве?
О томе да ли треба или не треба да и раскрсница код које
се скреће за Шабац буде кружни ток, остављам за стручњаке.
Желим само да им поручим да би три кружна тока на Убу,
један на уласку, један на средини и један на изласку из места,
уз сва саобраћајна, безбедносна и еколошка побољшања,
била симбол и естетски добитак. Ако је то онима што ваде
репу уопште важно.

НАШЕ ТЕМЕ
ПУТ КА ЗВЕЗДАМА

ДАРОВИТА АНДРИЈАНА
Убљани су били задивљени наступом
младе пијанисткиње Андријане Божић
и њене гошће Ане-Марије Јовановић
У чевтртак, 11.јуна, у сали Музичке школе ‘’Петар
Стојановић’’, убска публика је имала несвакидашњи
концертни доживљај. Актер је била млада пијанисткиња
Александра Божић, која је маестралним извођењем
партитура из опуса Јохана Себастијана Баха, Лудвиг ван
Бетовена и других музичких класика, измамила дуготрајне
аплаузе, а задивљујући је био и заједнички насуп са гошћом
Аном-Маријом Јовановић. Убљани су посебно поздравили
и надахнуто извођење Шопеновог Прелудија опус 28 (бр.3
Г-дур, бр 9 Е-дур и бр.15-Дес дур), као и Етиду оп. 25, бр. 2, Фмол.
Андријана Божић је
рођена 1993. године.
Нижу и средњу музичку
школу завршила је у
класи професорке Милице Стојановић, а проглашена је за најбољег
инструменталисту генерације. Тренутно је на
трећој години Факултета
музичких уметности у
Београду у класи професорке Јелене Јовановић Петровић (камерна
музика у класи профес о р к е Те е Д и м и т р и јевић). Добитница је
многобројних награда
са међународних и републичких такмичења, као
солиста и као члан камеАндијана Божић
рних састава. Успехе је
постигла у Шапцу, Београду, Бугарској, Немачкој...
Признање јој је дало Министарство омладине и спорта
(Награда ‘’Доситеј’’), успешно је учествовала на Фестивалу
музичких и балетских школа Србије, концерту поводом
дечје недеље у Коларчевом народном универзитету,
Народној библиотеци Србије, Галерији ‘’Прогрес’’,
‘’Артгету’’, као и концерту у УК ‘’Пароброд’’...
Андријана Божић је име за које ће се чути. Док је, на
убском концерту, пребирала по диркама изрази на лицу који
су пратили музичке бравуре, најречитије су говорили о
унутрашњим емоцијама. А, кад емоције воде, у уметности
се далеко стиже...
M.M.

У ОШ ‘’РАЈКО МИХАЈИЛОВИЋ’’ БАЊАНИ

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА
У Основној школи „ Рајко Михаиловић“ Бањани у
четвртак, 11. јуна, организаован је свечани пријем ученика,
који ће 1. септембра поћи у први разред. Ове године предшколски програм похађало је 49 ученика. Директор школе мр
Бошко Сарић се обратио ученицима и родитељима следећим
речима:“Ово је тренутак када ваша сарадња са наставницима
почиње и не сме да се прекида све док ваше дете иде у школу.
Заједнички ћемо лакше остварити вашу и нашу жељу да нам
деца буду добри, вредни и поштени људи...“
Ученици матичне школе
од 1. до 4. разреда извели су
краћи културно-уметнички
програм, а затим је директор
Сарић првацима уручио књиге са посветом „Драги учениче, Ову књигу поклања ти
твоја школа за почетак школовања. Сваку следећу ћеш
морати да заслужиш својим
радом, знањем, резултатима…“ Иначе, школа је
организовала за све ученике
(уз превоз) представу ВесеДиректор Сарић
лог позорја Теразије из Беоса
будућим
првацима
града.
М.Чолић

КУЛТУРА

ХВАЛЕ ВРЕДАН ПОДУХВАТ ВАСПИТАЧА

ПРЕДСТАВА “СВЕТ БАЈКИ“
Тринаесторо васпитача Предшколске установе из припремних група
на терену своју креативност и ентузијазам показали и ван учионица
Љубав према деци и позоришној
чаролији подстакли су тринаесторо
васпитача Предшколске установе из
припремних група на терену да своју
креативност и ентузијазам покажу и ван

учионица. У сарадњи са Установом за
културу и спорт, припремили су позоришну представу „Свет бајки“ по тексту
Тоде Николетића, која је прошле недеље имала своју премијеру и прву

Васпитачи - глумци у представи “Свет бајки“

ЗАВРШНЕ ПРИРЕДБЕ
ПРЕДШКОЛАЦА

ДОВИЂЕЊА
ДРАГИ ВАСПИТАЧИ
Песмом, игром, плесом, рецитацијама и глумом још једна генерација
предшколаца опростила се од убског
Вртића и својих васпитача. За ђаке
прваке стасало је око 280 малишана из
три групе целодневног боравка и две
припремног, четворочасовног програма, који су у Дому културе и Предшколској установи извели своје завршне приредбе. На њима су показали све
што су, уз помоћ васпитача, научили од
јаслица до данашњих дана и потрудили
се да дочарају сву лепоту одрастања,
дружења и учења у обданишту. Приредбама је присуствовао велики број родитеља, родбине и пријатеља деце, који су
своје одушевљење и понос исказивали
бурним аплаузима, осмесима, али и по
којом сузом. Исте емоције са њима су
делили и васпитачи предшколских група: Наташа Бановић, Гордана Стајчић,
Душица Радовић, Верица Матић, Гордана Јаковљевић, Јелена Урошевић,
Вера Станишић и Жељко Ранисављевић, који су им, испраћајући их из Вртића, пожелели много среће, здравља и
успеха у животу.
Д.Н.

репризу у препуној сали Дома културе.
Оба пута играна је за публику којој је,
првенствено, намењена и због које су
се васпитачи упустили у овај подухват
хвале вредан – пред предшколцима из
припремног програма по селима и
малишанима из убског Вртића. А да
деца воле своје васпитаче и у улози
глумаца видело се и чуло по њиховим
реакцијама, јер нису штедели ни
дланове, ни осмехе, ни гласове како
би их подржали на сцени, где се одвијала занимљива прича о знаним ликовима из света бајки. Пепељуга, Алиса,
Снежана, Црвенкапа, Пипи, Ивица, три
прасета, седам патуљака, ловац, бака
и, наравно, вук добро су их разгалили
и орасположили, јер су глумци-васпитачи били и више него добри у својим
улогама. Стога, све похвале Жељку
Ранисављевићу, Маји Ђурић, Жељки
Станојевић, Гордани Марковић, Наташи Стефановић, Јелени Симанић, Ани
Јеличић, Наталији Поповић, Ани Радојичић, Јелени Деспотовић и Љиљани
Геговић. Велики допринос у реализацији представе дали су и Мирјана
Симић (сарадник), Зорица Ристовић,
Маријана Влајковић, Вера Станишић,
Наташа Станис ављевић (сценографија) и Гордана Босиљчић (шаптач). Из Установе подршку васпитачима пружили су Драган Максимовић Маки, који је изабрао музику за
представу, док је Немања Јовановић
задужен за светло и тон.
Д.Н.

Са завршне приредбе предшколаца
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ЗА ПРЕДСТАВУ
„УРНЕБЕСНА ТРАГЕДИЈА“

ТРИ НАГРАДЕ
У ПРИЈЕПОЉУ
Глумачка признања освојили
Воја Раонић и Славица Малетић,
док је Александар Тадић
награђен за сценографију
На недавно одржаном петом,
обновљеном Фестивалу аматерских
позоришта Западне Србије у Пријепољу,
чланови позоришта „Раша Плаовић“
освојили су три вредне награде са
представом Душана Ковачевића „Урнебесна трагедија“, у режији Александра
Тадића. Најбољим комичаром ове
позоришне смотре аматера проглашен
је Воја Раонић за тумачење лика Косте,
специјална награда за женску улогу
припала је Славици Малетић за улогу
Ј ул к е , д о к ј е А ле кс а н д ру Та д и ћ у
додељена награда за сценски простор
представе. У конкуренцији шест најквалитетнијих аматерских позоришних
остварења, која су прошла селекцију на
нивоу Колубарског, Златиборског и
Моравског округа, „Урнебесна трагедија“ је у укупном пласману заузела
треће место.

ИЗЛОЖБА СЛИКА МИЛАНА ЛАЗИЋА

СКЛАД СА СОБОМ
У Галерији „Свети Лука“ протеклог
петка је отворена прва самостална
изложба слика Убљанина Милана
Лазића под називом „Склад са собом“.
Овом изложбом Лазић обележава леп
јубилеј - деценију уметничког рада, тако
да она представља ретроспективни преглед његовог стваралаштва. Поставка
обухвата 31 слику средњег и великог
формата, ређених у техници уље на
платну, чији највећи део чине женски
актови, потом пејзажи и портрети.
Отварајући изложбу, директор
Установе за културу и спорт Радован
Пулетић рекао је да Галерија „Свети
Лука“, у којој излажу људи широких
душа, по природи ствари наткриљена је
уметношћу, али је тај ореол посебно
видљив када своје стваралаштво
показује Убљанин.
- Јасно је да уметност, као добри
дух, запоседне изабране и пре него што
се роде. Додирне их дахом још док под
срцем мајке чекају да се озваниче
криком због првог додира плућа и
ваздуха. Може после човек са собом да
ради шта хоће, да се настани на просторима хладне логике ума, да живи од
истне да су један и један два, да се бави
претварањем цигала у куће, читањем
звезда, проучавањем брзина и путања,
да убеђује друге у оно што мисли или
постиже светске рекорде побеђујући
себе... Међутим, кад-тад, у том изабраном, од тог даха којим је додирнут,
процвета ружа без трња у помамној
жељи да се покаже- рекао је Пулетић.
-Милан Лазић, рођен 1972-ге, од
91-ве је машинац зато што је тo могао, а
од 2005-те сликар зато што је то морао.
Његове боје и линије чекале су, дакле,
више од три деценије излазак пред очи
људи, чекале - Миланов склад са собом,
закључио је директор установе за културу и спорт.
Д.Н.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

18.јун 2015.г.

24.јуна 2015.г. навршавају се три
године од како није са нама

МИРОСЛАВ
ЖИВАНОВИЋ
(1949 - 2012)
Кажу да време лечи све,
али наша туга је све већа...
Сестре Нада и Маја са
породицама

20.06.2015. г. навршавају се
две године од смрти наше драге

СЛОБОДАНКЕ
ДАМЊАНОВИЋ
ЦУКЕ из Шарбана
Отишла си заувек, али у
нашој души и нашим срцима
живећеш вечно...
Дивна и Миле
са породицама
11.06.2015.г. навршило се 34 године
од смрти

22.06.2015.г. навршава се година
дана од смрти

МИРОСЛАВА БЛАЖЕ

РАДМИЛЕ ЦУКЕ

(1921 - 1981)

(1922 - 2014)

БЛАГОЈЕВИЋ
С љубављу, поносом и поштовањем
чувамо успомену на њих
Син Влада и ћерка Мирјана са породицама

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
11.06.2015.г. навршило се 40 дана од
смрти супруга, оца и деде

БОГОСАВА БОЈЕ
МАРКОВИЋА
(1943 - 2015)
Много смо те волели, али си нас
прерано напустио. Никада те нећемо
прежалити. Већа бол од твоје смрти
је живети без тебе…
Твоји неутешни: супруга Ружа, кћи
Миланка,Стефан, Софија и Миладин
са породицом

СЕЋАЊЕ

БОГОСАВ БОЈА
МАРКОВИЋ
(1943 - 2015)
Последњи поздрав куму
Боји
од
куме Аните

18.јун 2015.г.
11.06.2015.г. навршило се 40 дана од
смрти нашег јединог брата

БОГОСАВА БОЈЕ
МАРКОВИЋА
(1943 - 2015)
Док смо ми живе,
и ти ћеш живети у нама.
Твоје неутешне сестре:
Мара, Бранка и Лала

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ ПРИЈАТЕЉУ

БОГОСАВУ БОЈИ
МАРКОВИЋУ
(1943 - 2015)
Његови картароши:
Пуки, Зека,
Бимбоје, Бобан,
Млађо и Жоја
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24.06.2015.г. навршавају се две
године од смрти

РАДОСЛАВА
МИЛИВОЈЕВИЋА
(1960 - 2013)
Дани пролазе, ал`ни један без сећања
и туге за тобом.Ни време које је
прошло није умањило тугу, празнину и
бол.Твоје постојање је било наша
снага и топлина.Твоје име је наш
понос, твоја смрт наша доживотна
рана. Био си диван супруг и отац, наш
ослонац и уточиште, сигурност и
топлина. Много тога ниси доживео.
Супруга Ленка, ћерке Ивана и Мирјана

29.05.2015. г. преминула је наша

ЗОРИЦА НИНКОВИЋ
(1933-2015, из Памбуковице)
Поносни смо што си била наша и
што смо ми твоји. Неизмеран је
бол и празнина у нашим срцима.
Вечно смо захвални за све што
си нам пружила.
Анђели нека те чувају.
Син Бранислав и ћерка Снежана
са породицама

14.06.2015. г. навршило се
годину дана
од смрти наше драге

15.јуна.2015.г. навршило се 12
година од смрти драгог супруга

ОЛГЕ ЈОВАНОВИЋ

РАДОЈА ТЕШИЋА

РАДОЈА ТЕШИЋА

Време неумитно тече,
а бол и туга за тобом не
пролазе.
Остају само успомене и
сећања.

Твој племенити лик и
доброту
вечно ћу памтити

15.јуна.2015. г. навршило се 12
година од смрти вољеног стрица

(1943 - 2014)
Хвала ти за све.
Заувек ћеш остати у нашим
срцима.
С љубављу
породица

Твоја супруга Милена

Јела са породицом
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НАШЕ ТЕМЕ

ЗАВРШЕНЕ УБСКЕ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

ДЕКОР-ЛУКС НАЈБОЉИ ПОСЛЕ ПЕНАЛА
- У финалном мечу турнира у малом фудбалу није било голова, Јолачић постигао одлучујући
"седмерац". - МУП поново најбољи у надвлачењу конопца, а њихови представници Радослав
Павловић- Џо и Александар Новаковић употпунили колекцију златних медаља у атлетици.
На Школарцу су одржане традиционалне Радничке
спортске игре у организацији Већа савеза самосталних
синдиката убске општине, а временске прилике утицале су
да се такмичарски програм прошири на читаве три радне
недеље. Најинтересантније такмичење у малом фудбалу
завршено је тријумфом Декор-Лукса, што је и први пут да ова
угледна убска фирма власника Милисава Станојловића
стигне до победничког пехара на РСИ. У финалу су
савладали Сточар ЛСБ после пенала, у регуларном делу
меча није било голова, а одлучујући "седмерац" постигао је
најбољи играч турнира Зоран Јолачић. Осим њега,
шампионе су предводили познати играчи великог фудбала
Стејанић, Шипчић, Арамбашић, голман Станојловић..., а све
похвале заслужују и "сточари" који су захваљујући расположеном голгетеру Шишовићу у полуфиналу убедљиво савлаДекор-лукс
дали Феромонт. Предвођени голманом турнира Небојшом
Станчићем, убски полицајци су стигли до трећег места,
Атлетски део такмиБошко Лесић
такође након извођења удараца са 7 метара.
чења протекао је у знаку
представника МУП-а- Александар Новаковић је био
најбољи у трчању на 300
метара, његов колега
Радослав-Џо Павловић
није имао премца у бацању
кугле, а једино је Бошко
Лесић пореметио њихову
доминацију златом у скоку
у даљ. Успешан турнир за
МУП Уб заокружила је екиРадослав- Џо Павловић
па у надвлачењу конопца,
неприкосновен у бацању кугле
док су код дама најбоље биле Ивана Јанчић (КЈП Ђунис,
трчање), Ана Васиљевић из Сточара у бацању кугле и Даница
УБСКО ВЕЋЕ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА Павловић из Ђуниса у скоку у даљ. Част Општине одбранила је
женска екипа у пикаду, а председник Већа Милан ФилиповићКеле уручио је радници Катастра Софији Вукојичић посебно
признање за дугогодишње учествовање на РСИ и допринос
развоју ове занимљиве манифестације.
Б.Матић
Веће самосталног синдиката Општине Уб недавно
је добило ново руководство. На редовним изборима,
одржаним 29. априла, за председника ВСС у наредном
петогодишњем периоду једногласно је изабран Милан
Филиповић, радник КЈП „Ђунис“, који је већ четири
мандата синдикални лидер у овом предузећу. Истичући
да је одмах након избора одржана седница Председништва Већа синдиката, на којој су разматрани досадашњи резултати рада, Филиповић каже да ће наставити
са активностима које је започела његова претходница,
Љубица Јојикић и да му је драго што је на мест у
председника Већа заменио једног професора српског
језика. Такође напомиње да су у периоду од када се
налази на овој функцији
успешно одржане радничке
спортске игре у трајању од
месец дана, уз учешће деСточар Л.С.Б.
сет екипа, које су се такмичиле у малом фудбалу и
атлетским дисциплина.
Остале активности синдиката су стандардне, а трен у т н о ј е н а ј а к т уе л н и ј а
набавка угља. Филиповић
напомиње да су исказане
потребе велике, а одоб р е н е к ол и ч и н е н е д о вољне, те ће се потрудити
да свим заинтересованима
члановима обезбеди сушени и сирови угаљ под повољним условима (на рате и
Милан Филиповић јефтиније него на стовариштима).
Д.Н.

НОВО РУКОВОДСТВО

www.glastamnave.com

Полицијска станица Уб

РУКОМЕТ

18.јун 2015.г.

УБСКИ РУКОМЕТАШИ ОКОНЧАЛИ СЕЗОНУ ДРМЛ "ЦЕНТАР”

У ИШЧЕКИВАЊУ ОДЛУКЕ
Убљани су сигурном победом у последњем колу стигли до треће
позиције, а на руку им је ишао и "реми" који је нови прволигаш из Богатића
изборио у Крњеву дан пре тога. Меч против Обреновчана донео је велику
разлику у квалитету и мотивацији, била је то прилика да се наигра убска
"млађарија", а озбиљан приступ током свих 60 минута донео је и велику
разлику на семафору.
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ДРЛМ "Центар", 22.коло

УБ - РАДНИЧКИ (Обреновац)
33:18 (14:7)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100. Судије:
Петровић (Ваљево), Живојиновић (Лазаревац). Искључења: Раднички 2 минута. Седмерци: Уб 4(4), Раднички 4(1)
УБ: Стокић 3, Зарин 3, Андрић 1, Драгишић 3,
Антић 8, Текић 5, Петровић 1, Љ.Марковић,
Рогић 7, Стојановић, Шкорић, Милекић,
Ранковић 1, Јовичић 1.

ДРУГА ЛИГА- ЦЕНТАР
17.коло:
Младост (СП) - Уб
1. ORK Ma~va
2. Zemun 1957
3. Ub
4. Jedinstvo(K)
5. Metalopl.2
6. Prva Iskra
7. ORK Um~ari
8. Dor}ol
9. Radni~ki (O)
10. Mladost(SP)

32:43 (16:18)
15
13
11
11
10
8
7
6
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 +124
4 +76
6 +47
6 +40
7 +42
9 -10
10 -10
11 -30
13 -45
16 -234

30
26
22
22
20
16
14
12
6
0

ФИНАЛЕ ТУРНИРА “МИЋА ПЛАВИ“

УБ - НОВА ПАЗОВА
26:32 (13:16)

РК Уб
У овом тренутку- непознаница је у ком ће се рангу такмичити убски
рукометаши у наредној сезони. Чека се одлука Такмичарске комисије,
незванично се сазнаје да су шансе за промоцију у Прву лигу велике, а до
краја јуна биће јасно како ће надлежни органи превазићи хаос који је
настао у кројењу лига РСС и РСБ. За добре игре у овој сезони, играчи Уба
Зарин, Стокић и Антић награђени су позивом за селекцију лиге која је
одмерила снаге са шампионом Мачвом коју ћемо, надамо се, опет гледати
на убском паркету наредне сезоне...

РК УБ ОРГАНИЗОВАО ДРУГИ МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР
"МИЛОВАН ВЕСЕЛИНОВИЋ- ЧИКА МИЋА ПЛАВИ”

НОВА ПАЗОВА БЕЗ ПРЕМЦА

Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100. Судије:
Петровић (Ваљево), Живојиновић (Лазаревац). Искључења: Уб 2, Нова Пазова 14
минута. Седмерци: Уб 5(5), Нова Пазова 5(4)
УБ: Миленковић, Матовић 3, Зарин 6, Вукосављевић, Андрић 1, Драгишић, Стојановић,
Савић 4, Текић 2, Н.Марковић 3, Љ.Марковић,
Петровић, Павловић 5, Милекић, Стокић 1,
Ранковић 1, Шкорић
НОВА ПАЗОВА: Врга 6, Пејић 2, Ивановић 3,
Пискулић 7, Вагић 4, Ђуричић, Дубљевић 4,
Ђурић 3, Пулетић, Боснић, Петровић,
Кнежевић 3.

- Убски рукометаши поражени у финалу- 26:32. - Игор Врга играч турнира,
Анић (Шамот) најбољи стрелац.- Одлична организација, Мирко
Веселиновић предао пехар и симболични вињак капитену Нове Пазове.
У убској хали одржан је други
Меморијал у знак сећања на Милована
Веселиновића, легендарног рукометног
посленика који нас је напустио пре две
године. За разлику од првог издања
2013. године када се окупило три екипе
(прошле године турнир није игран због
поплава), учествовала су четири клубаБосна из Тешња, Шамот из Аранђеловца, Нова Пазова и домаћин. Убљани
нису успели да одбране пехар од пре
две године, мотивисани момци из Нове
Пазове у финалу су савладали пулене
Томе Марковића са 32:26 (16:13).

Треће место припало је младој
екипи из Аранђеловца која је са 27:21
савладала Босну, а на почетку те
утакмице од активног играња рукомета
опростио се Авдија Аџамија, 15 пута
репрезентативац БиХ. Наши рукометаши су у режији Зарина и Текића
преокретом славили у полуфиналу
против Шамота, али су у финалу
налетели на одличну екипу Жељка
Сарајлије. Било је лепо поново видети
на убском паркету интернационалца
Дарка Павловића, младог пивота
Партизана Вука Миленковића, нека потенцијална појачања за наредну сезону, сви се надамо- у прволигашком рангу
такмичења.
Капитену Нове Пазове пехар и
симболични вињак уручио је син
легендарног чика Миће, бивши голман
Убљана Мирко, а проглашени су и
најбољи актери турнира. У победнички
табор отишле су две награде- Игор Врга је
најбољи играч, Никола Пулетић је
бриљирао међу стативама, а Душан Анић
из Шамота је са 16 голова први стрелац.
Организација турнира била је беспрекорна, на свечаном отварању интонирана
је химна Србије у извођењу Дуње Капларевић, а учеснике је у име убске општине
поздравио директор Установе за културу
Детаљ са отварања турнира
и спорт Радован Пулетић.
Б.Матић
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ФУДБАЛ

18.јун 2015.г.
22.коло

ПОЛЕТ (Таково) - ЦРВЕНА
ЈАБУКА 5:3 (0:1)
21.коло (7.јун 2015):
Рудар (Р) - Гуњевац
Тврдојевац - Каленић
Дим.Туцовић - Степање
Црвена Јабука - Омладинац
Полет (ДЛ) - Полет (Т)
Пролетер (Б) - Стубленица

2:7
4:0
2:3
0:3
4:3
1:1

Последње 22.коло (14.јун 2015):
Гуњевац - Пролетер
4:2
Стубленица - Полет (ДЛ)
3:2
Полет (Т) - Црвена Јабука
5:2
Омладинац(К) - Д.Туцовић 3:2
Степање - Тврдојевац
2:4
Каленић - Рудар (Р)
3:6
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЗА СЕЗОНУ 2014/15.
1.Tvrdojevac
2.Polet (T)
3.Guwevac
4.Polet (DL)
5.Rudar (R)
6.C.Jabuka
7.Proleter
8.Stublenica
9.Stepawe
10.D.Tucovi}
11.Omladinac
12.Kaleni}

18
15
11
9
10
10
6
8
8
7
6
4

2
3
5
5
1
1
8
2
2
4
6
1

2
4
6
8
11
11
8
12
12
11
10
17

79 : 21
78 : 39
54 : 41
43 : 43
51 : 61
48 : 54
28 : 33
42 : 51
32 : 56
33 : 42
28 : 31
22 : 66

56
48
38
32
31
30
26
26
26
25
24
13

22.коло

СТЕПАЊЕ - ТВРДОЈЕВАЦ
2:4 (2:2)
Стадион у Степању. Гледалаца: 50.
Судија: Јован Раковић (Ваљево). Стрелци: Туфегџић у 19. и Пантић у 22. за Степање, а Танасијевић у 16., 45. и 56. и Тешић
у 70. минуту за Тврдојевац. Жути картони:
Чолаковић (С), Ракић (Т)
СТЕПАЊЕ: Бркић 7 (Ј.Петровић 7), Грујић
6,Панић 6, Чолаковић 7, Илић 7, И.Петровић 7, Павловић 6, Туфегџић 7,5, Пантић
7,5 (Марковић -), Симеуновић 7, Арсенијевић 7
ТВРДОЈЕВАЦ: Теодосић 7, Васић 6,5,
Ранковић 6,5 (Тешић 7,5), Јовановић 7,
М.Поповић 7, Јелић 8, Марковић 6 (Новаковић 7), Н.Поповић 7, Ракић 7, Танасијевић 8,5, Младеновић 6 (Мирковић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Танасијевић (Т)
Танасијевић је сезону завршио како је
играо и већи њен део- хет-триком за овације малобројних навијача Тврдојевца...

Стадион у Такову. Гледалаца: 100.
Судија: Стефан Марковић (Уб).
Стрелци: Гојаковић у 49., Лујиновић у
69., Живановић у 78. и 83. и Илић у 89.
за Полет, а Ковачевић у 26., Стевановић у 61. и Стевић у 90. минуту за
Црвену Јабуку. Није било картона.
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, Илић 7,5,
Гојаковић 7,5 (А.Радовановић -),
И.Петровић 7, М.Петровић 7, М.Стефановић 7, Јанковић 7, Глишић 6,5
(Павловић 7), В.Стефановић 7,
М.Радовановић 6,5 (Лујиновић 7,5),
Живановић 8
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Стевановић 6,5,
Петровић 7, Ћурчић 6,5, Обрадовић
6,5, Тођераш 7, Ковачевић 7,5, Марковић 7,5, Мратинковић 6,5, Стевић 7,
Стевановић 7,5, Вукадиновић 6,5
(Јовићевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Живановић (Полет)
Голеада на затварању сезоне у
Такову, занимљиво је да је дуел ових
ривала и јесенас имао исти сценарио.
Гости су евроголом Ковачевића из
"слободњака" отишли на паузу са
предношћу, али је у наставку Полет
додао гас, потврдио квалитет и
спремност у односу на Јабучане и
заслужено славио.

22.коло

СТУБЛЕНИЦА - ПОЛЕТ (ДЛ)
3:2 (2:0)
Стадион у Стубленици. Гледалаца: 100.
Судија: Никола Милановић (Лајковац).
Стрелци: Перишић у 44., Продановић у
45. и Спасојевић у 70. за Стубленицу, а
Васиљевић у 75. и Радовановић у 77.
минуту за Полет. Није било картона.
СТУБЛЕНИЦА: Јовановић 8, Мирковић
7, Лазић 7,5, Ракић 7, Леонтијевић 7,
Продановић 7,5, Спасојевић 7,5, И.Поповић 7,5, Перишић 7 (Неговановић 7),
Станковић 7, Н.Поповић 7
ПОЛЕТ: Недељковић 6,5, Радовановић
7, Ранковић 7, Гајић 6, Лукић 7,
Продановић 6, Јевтић 7, Радованчевић
7,5, Ивковић 7,5, Павловић 6 (Матић 6),
Васиљевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Јовановић (Стубленица)
Стубленица је изборила опстанак,
најзаслужнији за победу на затварању
сезоне био је млади голман Никола
Јовановић. Са три феноменалне
одбране држао је "нулу" у првом делу,
да би домаћин из две контре стигао до
капиталне предности. Када је млади
Спасојевић погодио, деловало је да је
све готово, али су жилави Лајковчани
стигли на корак до бода. Ипак, поново је
на месту голман домаћих, па је Стубленица уздигнутих руку окончала сезону.

21. коло

РУДАР (Радљево) - ГУЊЕВАЦ 2:7 (2:4)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 50. Судија: Дарко Лазић (Уб). Стрелци: Теодосић у
8. и Симић у 42. за Рудар, а В.Милошевић у 18., Стојановић у 19. и 84., Бакић у 25. и
86., Кузмановић у 35. и С.Милошевић у 67. минуту за Гуњевац. Жути картони:
Симанић (Р), Илић (Г)
РУДАР: Јовановић 6,5 (З.Теодосијевић -), Ђаловић 5, М.Теодосијевић 5,
Д.Давидовић 5 (Ж.Давидовић -), Симанић 6, Поповић 5, Ивковић 5, Симић 6,
Радовић 5, Аћимовић 5, Теодосић 6 (Максимовић -)
ГУЊЕВАЦ: Марјановић 6,5, Митровић 7, Вујић 7, В.Марковић 7, Вујковић 7
(Ивковић 7), С.Милошевић 8, Кузмановић 8, В.Милошевић 8, Бакић 7,5, Јечменица
7 (Илић 7), Стојановић 8,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Боривоје Стојановић (Гуњевац)
Домаћа екипа је већ неко време на летњем распусту, што су мотивисани
гости знали да искористе. Голман домаћих Дејан Јовановић је и поред седам
примљених голова био најбољи играч Рудара, пропустили су и Радљевци велики
број прилика, а неухватљиви Стојановић био је иницијатор и реализатор великог
броја добрих акција Гуњевца. Успео је Теодосић на самом старту да искористи
кикс Марјановића, али је то било недовољно чак и за частан пораз...

НОЋНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ВИДОВДАНСКИ
ТУРНИР У ТАКОВУ
Одмах по завршетку фудбалске сезоне, Полет из Такова и ОФК Таково
решили су да по први пут у том селу организују ноћни турнир у малом
фудбалу који је требао да почне у среду 18. јуна, а финале је предвиђено за
Видовдан, 28. јуна. Турнир ће се играти на бетонском терену поред
игралишта, уплата по екипи је 4.000 динара, а иницијатор ове идеје био је
председник Полета Александар Радовановић-Беча. Леп увод у серију
летњих турнира у убској општини и освежено сећање на некад врло јак и
респектабилан Видовдански турнир који је странка СПО организовала на
Убу...

22

ФУДБАЛ

18.јун 2015.г.
22.коло

ПОЛЕТ (Таково) - ЦРВЕНА
ЈАБУКА 5:3 (0:1)
21.коло (7.јун 2015):
Рудар (Р) - Гуњевац
Тврдојевац - Каленић
Дим.Туцовић - Степање
Црвена Јабука - Омладинац
Полет (ДЛ) - Полет (Т)
Пролетер (Б) - Стубленица

2:7
4:0
2:3
0:3
4:3
1:1

Последње 22.коло (14.јун 2015):
Гуњевац - Пролетер
4:2
Стубленица - Полет (ДЛ)
3:2
Полет (Т) - Црвена Јабука
5:2
Омладинац(К) - Д.Туцовић 3:2
Степање - Тврдојевац
2:4
Каленић - Рудар (Р)
3:6
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЗА СЕЗОНУ 2014/15.
1.Tvrdojevac
2.Polet (T)
3.Guwevac
4.Polet (DL)
5.Rudar (R)
6.C.Jabuka
7.Proleter
8.Stublenica
9.Stepawe
10.D.Tucovi}
11.Omladinac
12.Kaleni}

18
15
11
9
10
10
6
8
8
7
6
4

2
3
5
5
1
1
8
2
2
4
6
1

2
4
6
8
11
11
8
12
12
11
10
17

79 : 21
78 : 39
54 : 41
43 : 43
51 : 61
48 : 54
28 : 33
42 : 51
32 : 56
33 : 42
28 : 31
22 : 66

56
48
38
32
31
30
26
26
26
25
24
13

22.коло

СТЕПАЊЕ - ТВРДОЈЕВАЦ
2:4 (2:2)
Стадион у Степању. Гледалаца: 50.
Судија: Јован Раковић (Ваљево). Стрелци: Туфегџић у 19. и Пантић у 22. за Степање, а Танасијевић у 16., 45. и 56. и Тешић
у 70. минуту за Тврдојевац. Жути картони:
Чолаковић (С), Ракић (Т)
СТЕПАЊЕ: Бркић 7 (Ј.Петровић 7), Грујић
6,Панић 6, Чолаковић 7, Илић 7, И.Петровић 7, Павловић 6, Туфегџић 7,5, Пантић
7,5 (Марковић -), Симеуновић 7, Арсенијевић 7
ТВРДОЈЕВАЦ: Теодосић 7, Васић 6,5,
Ранковић 6,5 (Тешић 7,5), Јовановић 7,
М.Поповић 7, Јелић 8, Марковић 6 (Новаковић 7), Н.Поповић 7, Ракић 7, Танасијевић 8,5, Младеновић 6 (Мирковић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Танасијевић (Т)
Танасијевић је сезону завршио како је
играо и већи њен део- хет-триком за овације малобројних навијача Тврдојевца...

Стадион у Такову. Гледалаца: 100.
Судија: Стефан Марковић (Уб).
Стрелци: Гојаковић у 49., Лујиновић у
69., Живановић у 78. и 83. и Илић у 89.
за Полет, а Ковачевић у 26., Стевановић у 61. и Стевић у 90. минуту за
Црвену Јабуку. Није било картона.
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, Илић 7,5,
Гојаковић 7,5 (А.Радовановић -),
И.Петровић 7, М.Петровић 7, М.Стефановић 7, Јанковић 7, Глишић 6,5
(Павловић 7), В.Стефановић 7,
М.Радовановић 6,5 (Лујиновић 7,5),
Живановић 8
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Стевановић 6,5,
Петровић 7, Ћурчић 6,5, Обрадовић
6,5, Тођераш 7, Ковачевић 7,5, Марковић 7,5, Мратинковић 6,5, Стевић 7,
Стевановић 7,5, Вукадиновић 6,5
(Јовићевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Живановић (Полет)
Голеада на затварању сезоне у
Такову, занимљиво је да је дуел ових
ривала и јесенас имао исти сценарио.
Гости су евроголом Ковачевића из
"слободњака" отишли на паузу са
предношћу, али је у наставку Полет
додао гас, потврдио квалитет и
спремност у односу на Јабучане и
заслужено славио.

22.коло

СТУБЛЕНИЦА - ПОЛЕТ (ДЛ)
3:2 (2:0)
Стадион у Стубленици. Гледалаца: 100.
Судија: Никола Милановић (Лајковац).
Стрелци: Перишић у 44., Продановић у
45. и Спасојевић у 70. за Стубленицу, а
Васиљевић у 75. и Радовановић у 77.
минуту за Полет. Није било картона.
СТУБЛЕНИЦА: Јовановић 8, Мирковић
7, Лазић 7,5, Ракић 7, Леонтијевић 7,
Продановић 7,5, Спасојевић 7,5, И.Поповић 7,5, Перишић 7 (Неговановић 7),
Станковић 7, Н.Поповић 7
ПОЛЕТ: Недељковић 6,5, Радовановић
7, Ранковић 7, Гајић 6, Лукић 7,
Продановић 6, Јевтић 7, Радованчевић
7,5, Ивковић 7,5, Павловић 6 (Матић 6),
Васиљевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Јовановић (Стубленица)
Стубленица је изборила опстанак,
најзаслужнији за победу на затварању
сезоне био је млади голман Никола
Јовановић. Са три феноменалне
одбране држао је "нулу" у првом делу,
да би домаћин из две контре стигао до
капиталне предности. Када је млади
Спасојевић погодио, деловало је да је
све готово, али су жилави Лајковчани
стигли на корак до бода. Ипак, поново је
на месту голман домаћих, па је Стубленица уздигнутих руку окончала сезону.

21. коло

РУДАР (Радљево) - ГУЊЕВАЦ 2:7 (2:4)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 50. Судија: Дарко Лазић (Уб). Стрелци: Теодосић у
8. и Симић у 42. за Рудар, а В.Милошевић у 18., Стојановић у 19. и 84., Бакић у 25. и
86., Кузмановић у 35. и С.Милошевић у 67. минуту за Гуњевац. Жути картони:
Симанић (Р), Илић (Г)
РУДАР: Јовановић 6,5 (З.Теодосијевић -), Ђаловић 5, М.Теодосијевић 5,
Д.Давидовић 5 (Ж.Давидовић -), Симанић 6, Поповић 5, Ивковић 5, Симић 6,
Радовић 5, Аћимовић 5, Теодосић 6 (Максимовић -)
ГУЊЕВАЦ: Марјановић 6,5, Митровић 7, Вујић 7, В.Марковић 7, Вујковић 7
(Ивковић 7), С.Милошевић 8, Кузмановић 8, В.Милошевић 8, Бакић 7,5, Јечменица
7 (Илић 7), Стојановић 8,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Боривоје Стојановић (Гуњевац)
Домаћа екипа је већ неко време на летњем распусту, што су мотивисани
гости знали да искористе. Голман домаћих Дејан Јовановић је и поред седам
примљених голова био најбољи играч Рудара, пропустили су и Радљевци велики
број прилика, а неухватљиви Стојановић био је иницијатор и реализатор великог
броја добрих акција Гуњевца. Успео је Теодосић на самом старту да искористи
кикс Марјановића, али је то било недовољно чак и за частан пораз...

НОЋНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ВИДОВДАНСКИ
ТУРНИР У ТАКОВУ
Одмах по завршетку фудбалске сезоне, Полет из Такова и ОФК Таково
решили су да по први пут у том селу организују ноћни турнир у малом
фудбалу који је требао да почне у среду 18. јуна, а финале је предвиђено за
Видовдан, 28. јуна. Турнир ће се играти на бетонском терену поред
игралишта, уплата по екипи је 4.000 динара, а иницијатор ове идеје био је
председник Полета Александар Радовановић-Беча. Леп увод у серију
летњих турнира у убској општини и освежено сећање на некад врло јак и
респектабилан Видовдански турнир који је странка СПО организовала на
Убу...

ФУДБАЛ

18.јун 2015.г.
29.коло

29.коло

Резултати 28.кола (6-7.јун):
Младост (Д) - Бањани
1:2
Пепељевац - ОФК Јабучје
1:0
Јошева - Тешњар
1:1
Спартак 1924 - ОФК Дивци 9:1
Совљак - Колубара (Ј)
2:3
ЗСК - Рубрибреза
4:1
Тулари - Јуниор Н.Насеље 4:0
Качер - Трлић
1:0
Резултати 29.кола (13-14.јун):
Качер - Младост (Д)
2:2
Трлић - Тулари
3:1
Јуниор Ново Насеље - ЗСК 4:1
Рубрибреза - Совљак
2:0
Колубара - Спартак 1924
1:8
ОФК Дивци - Јошева
5:0
Тешњар - Пепељевац
2:2
ОФК Јабучје - Бањани
1:2
1.Spartak(Q)
2.Bawani
3.Pepeqevac
4.OFK Jabu~je
5.Trli}
6.Sovqak
7.Jo{eva
8.Tulari
9.ZSK
10.Te{war
11.OFK Divci
12.Junior NN
13.Mladost(D)
14.Ka~er
15.Kolubara(J)
16.Rubribreza

23
15
14
13
13
12
12
11
11
9
9
9
7
10
8
8

6 0 109 : 14
3 11 56 : 48
5 10 52 : 49
6 10 62 : 41
5 11 44 : 35
6 11 54 : 43
5 12 42 : 51
6 12 44 : 53
6 12 37 : 48
9 11 50 : 57
8 12 45 : 54
9 11 39 : 51
12 10 33 : 43
7 15 35 : 53
3 18 33 : 68
3 18 31 : 58

75
48
47
45
44
42
41
39
39
36
35
35
33
33
27
26

30.кола (20/21.06.2015- 17.30ч):
Младост (Д) - ОФК Јабучје
Бањани - Тешњар
Пепељевац - ОФК Дивци
Јошева - Колубара (Ј)
Спартак (Љ) - Рубрибреза
Совљак - Јуниор Ново Насеље
ЗСК - Трлић
Тулари - Качер

РУБРИБРЕЗА - СОВЉАК
2:0 (2:0)

ЈАБУЧЈЕ - БАЊАНИ
1:2 (0:0)

Стадион у Рубрибрези. Гледалаца: 30.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелац: Марковић у 3. и 7. минуту.
Жути картони: Обрадовић, Поповић,
Стојковић (С). Црвени картон: Пантелић (Рубрибреза) у 83. минуту.
РУБРИБРЕЗА: Симић 7, Савичић 7,
Ивановић 7, Живковић 7, Нешић 7,
Пантелић 6,5, Радивојевић 7, Ивковић
7, Марковић 8, Симеуновић 8
СОВЉАК: Апостоловић 7, Миливојевић 6,5, Стојковић 7, Поповић 6,5,
Нинић 6,5, Пантић 6,5, Маринковић 6,5,
Стефановић 6,5, Обрадовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Симеуновић (Рубрибреза)
Тим из Совљака је на овај меч отпутовао са 9 играча, што говори колико су
били заинтересовани за исход. Додуше, и домаћин је имао само једног
играча више, али је по тактовима
неуморног Симеуновића дошао до
сигурне победе. Остаје нејасно зашто је
први део игре трајао 36 минута, пауза
чак 22(!), а победа "кујана" вероватно
неће бити довољна да и наредне сезоне играју у Окружној лиги Колубаре...

Стадион у Јабучју. Гледалаца: 70.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Гостиљац у 85. из пенала за
Јабучје, а Гајић у 65. и 80. минуту за
Б а њ а н е . Ж у т и к а рто н и : И л и ћ ,
Миловановић, Даниловић (Б). Црвени
картони: Јоргић (Јабучје) и Милојевић
(Бањани) у 23. минуту.
ЈАБУЧЈЕ: Ненадовић 7, Ивковић 6,5,
Јоргић 6, Ђенисић 6,5, Трајковић 6,5,
М.Павловић 7, Д.Павловић 7,5, Јеленић
6,5, Гостиљац 7, Грбић 7, Радовановић
6,5 (Мрчић -)
БАЊАНИ: Даниловић 7, Ненадовић 7,
Миловановић 7,5, Ђорђевић 7,5,
Софранић 8, Лештарић 8 (Јовановић -),
Милановић 7,5, Марковић 8, Илић 7,
Милојевић 6, Гајић 9
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Гајић (Б)
Бањани су савладали директног
ривала у борби за 2. место и победом на
домаћем терену могу да "овере"
пласман иза неприкосновеног Спартака. Поново је творац тријумфа био
неухватљиви Милан Гајић, на мајсторски начин је реализовао две контре
гостију и стигао до цифре од 30 голова у
сезони! Домаћин је преко бившег играча
Брезовице Гостиљца смањио у финишу, за више нису имали ни снаге ни
времена...

28.коло

ЈОШЕВА - ТЕШЊАР 1:1 (0:1)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Мијаиловић (Љиг). Стрелци: Вукић у 89. за Јошеву, а Ликнић у
16. минуту за Тешњар. Жути картони:
Вукић (Ј), Тадић, Грачанин (Т). Црвени
картони: Б.Тешић (Јошева) и Марјановић (Тешњар) у 90. минуту
ЈОШЕВА: Станчић 7, Б.Тешић 6,5,
Томић 6,5, Димитријевић 6,5, Танасијевић 7, Васиљевић 6, Шипетић 6,
Вукић 8, Лесић 7, Величковић 6
(В.Тешић -), Ђорђевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Вукић (Ј)
Иако су сви на стадиону, укључујући
и одбрану Јошеве, мислили да је
Ђорђевић фаулиран, судијска пиштаљка се није чула, па је Ликнић искористио поклон. Мада у комбинованом
саставу, Јошевљани су успели да избегну пораз голом Вукића у 89.минуту.

ВРЕЉАНСКО ГРЛО НАСТУПАЛО У БУДИМПЕШТИ

ПОБЕДА ИЗМАКЛА ЗА “ЊУШКУ“
Тек други пут у деветом старту
Мистер Бас није стигао до првог места,
овога пута милиметри су решавали да
победа и награда од 5.000 евра
припадне трогодој омици Мис Турпан.
Власници шампионског врељанског
грла Зоран Лазаревић и Владимир
Благојевић морали су да се задовоље
наградом од 2.000 евра, а у узбудљивом
фото-финишу испоставило се да је
победник "за њушку" био бржи.
То је епилог трке "Алаги Диј"
одржане на Кинчен Парку у Будимпешти, стартовало је 14 грла, а због
породичних разлога Тику Вујковића је у
седлу заменио Горан Мешетовић из
Београда. Мистер Бас је први део трке
провео на петој позицији, потом јако
повукао и кренуо у дугачак финиш.
Ипак, Мис Турпан је са дна колоне
силовито финиширала и растужила
навијаче врељанског трогоца. Следећи
испит за Мистер Баса је 21. јуна у Шапцу
на Меморијалу "Стефан Пауновић".
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Друго место након
“фото-финиша“

Бањанци “газе“ редом:
Одлична полусезона
и прилика за “оверу“
другог места
29.коло

ТРЛИЋ - ТУЛАРИ
3:1 (1:1)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Н.Иконић у 17. и Савић у 54. и 70. за
Трлић, а Ракић у 33. минуту из пенала за
Туларе. Није било картона.
ТРЛИЋ: Милосављевић 8, Крњаић 7
(Ракић -), Керлета 8, Јолачић 7
(Живановић 7), П.Иконић 7,5, Кандић 7,5,
Савић 8, Поповић 7,5, Антонић 7,5,
Н.Иконић 8, Цвијић 7
ТУЛАРИ: Урошевић 7, Шимшић 6,5,
Зујаловић 6,5, Марјановић 6,5,
Брдаревић 6,5, Петровић 6,5 (Ранковић
6,5), Дробњак 6, Ракић 7, Николић 7
(Пуцаревић -), Вићентић 6, Павловић 6
(Софронић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Савић (Трлић)
Одличан фудбал на затварању
сезоне у Трлићу, пуно шанси на обе
стране, а велике заслуге за тријумф
домаћих иду и на рачун голмана
Милосављевића који је у неколико
наврата чудесним одбранама заустављао Шимшића, Вићентића, Николића...Керлета је забележио две асистенције, Савић потврдио да на крају
сезоне игра у одличној форми, а своје
фудбалско умеће показао је и Ракић,
иначе стандардни голман "месара"...
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ЈЕДИНСТВО СА ДВА "РЕМИЈА" ОКОНЧАЛО СЕЗОНУ

ОДБРАЊЕНО
ЧЕТВРТО МЕСТО
- Ранковић и Петрашевић стрелци последњих голова у
сезони. - Одличан резултат и поред слабијег пролећа.
- Чак 13 "ремија", Стојановић први стрелац са 11 голова.
У последњих 180 минута црвено-бели су одмерили снаге са
тимовима из врха табеле, нису осетили сласт победе, али ни горчину
пораза. Још два бода на конту било је довољно да се сезона оконча на 4.
месту, што без обзира на слабије партије у пролећном делу јесте велики
успех за новајлију у лиги. Били су Убљани у једном периоду и најближи
пратилац Лознице, али је велики број нерешених резултата (чак 8 у
другом делу, укупно 13) коштао екипу Срђана Јовановића бољег
пласмана.
Меч са Лозницом обележила је несносна врућина и брзо вођство
новог прволигаша, што је био трећи сусрет за редом да црвено-бели
примају гол на самом старту. Ипак, шансе Стојановића и Петрашевића
најавиле су изједначење- Ковачевић је лепо упослио Стојановића, добру
повратну Петрашевић је искористио и приземним ударцем натерао
Дивца да тек седми пут вади мрежу у 29 утакмица! До краја меча, била је
јасна жеља гостију да бодом "овере" Прву лигу, али и домаћих да не
изгубе од најбољег тима лиге. На крају је тако и било, па је и пети пут
узастопно меч под Шепковцем окончан без победника.
Дуел у Смедереву био је борба за 4. позицију, црвено-нели су
одиграли један од бољих мечева на некад суперлигашком стадиону који
је увек добра мотивација за играче. После почетне офанзиве домаћих,
Стојановић је пропустио одличну прилику на пас Поповића, али је који
минут касније Ранковић казнио кикс Сочанца и из тешке позиције послао
лопту иза гол-линије Ђорђевића. Ипак, Чокић је у 35. минуту био пребрз
за одбрану Јединства и поравнао резултат. У наставку је темпо пао, могли
су Солдатовић и Стојановић да донесу и цео плен, али је и бод био
сасвим довољан да Убљани задовољни напусте Ђурђев град.
Бобан Стојановић је и ове сезоне са 11 погодака био први убски
голгетер и потврдио да га године не спречавају да мучи српсколигашке
одбране:
- Честитам саиграчима и стручном штабу на одличној сезони,
остварили смо велики успех ако се сетимо да нам је примарни циљ био
опстанак. Јесенас смо поставили високе стандарде, па смо овог пролећа
често трпели критике, али мислим да имамо право да будемо поносни на
начин како смо репрезентовали Уб и Јединство у овом првенству. Следи
нам заслужен одмор, управу озбиљан посао да сачува јак тим и
евентуално га ојача како бисмо и у наредној сезони били озбиљан фактор
на српсколигашком "Западу"- јасан је капитен црвено-белих Бобан
Стојановић.
Б.Матић

Петрашевић и Стојановић (са лоптом)
на утакмици против Лознице
Српска лига "Запад", 30.коло

СМЕДЕРЕВО 1924 - ЈЕДИНСТВО
(Уб) 1:1 (1:1)
Стадион у Смедереву. Гледалаца: 150. Судија:
Марко Рацић (Петровац). Стрелци: Чокић у 35.
за Смедерево 1924, а Ранковић у 27. минуту за
Једиснтво. Жути картони: Миљковић, Милосављевић (С), Поповић, Арсеновић, Панић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Драгићевић 7,5, Поповић 7
(Сајић 7), Стојановић 7, Марјановић 7,5, Тадић
8, Арсеновић 7, Солдатовић 7 (Панић -),
Петровић 7,5, Ранковић 8, Јовановић 7,5,
Петрашевић 7 (Милановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Ранковић (Јединство)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Loznica
2.@elezni~ar (L)
3.Budu}nost Kru{.
4.Jedinstvo (Ub)
5.Sloga (P)
6.[umadija 1903
7.Smederevo 1924
8.Polet (Q)
9.[umadija (A)
10.Zvi`d (K)
11.Kara|or|e (T)
12.Rudar (K)
13.Pobeda (B)
14.Jasenica 1911
15.Bane (Ra{ka)
16.Jo{anica (NP)

19
19
16
11
11
13
12
11
9
11
9
10
7
6
6
4

9
5
8
13
12
5
8
10
12
6
11
7
7
7
5
7

2
6
6
6
7
12
10
9
9
13
10
13
16
17
19
19

42 : 7
47 : 21
50 : 27
32 : 22
39 : 23
40 : 36
39 : 35
44 : 28
37 : 35
28 : 40
39 : 42
40 : 47
29 : 59
33 : 54
20 : 46
30 : 67

66
62
56
46
45
44
44
43
39
39
38
37
28
25
23
19

КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ 014 СЕ ПЛАСИРАЛИ У ВИШИ РАНГ

ШАМПИОНИ У ДЕБИТАНТСКОЈ СЕЗОНИ
- Два кола пре краја, Убљани максималним учинком обезбедили прво место. - Две узбудљиве завршнице,
Љубојевић оправдао рејтинг интернационалца. - Затварање сезоне у недељу против ГМ 032.
Већ у првој сезони постојања, кошаркаши Младости 014 су остварили
велики успех- постали су прваци Летње регионалне лиге и изборили
пласман у Другу српску лигу "Запад". Пулени Владимира Урошевића су у
узбудљивој завршници славили у лозничком "Лагатору", а потом у
последњим минутима меча преокренули дерби против имењака из Чачка
чиме је и математички "оверено" прво место:
- Водили смо у Лозници већи део утакмице, али је домаћин у
последњем периоду зонским пресингом пореметио нашу организацију игре.
Водила је Лозница у тим тренуцима 7 разлике, али је Марко Љубојевић
демонстрирао класу и практично сам преокренуо меч. Тиме је апсолутно
потврдио да је његов долазак био пун погодак, разигравао је млађе саиграче
на претходним утакмицама, када је било "тврдо"- преузео одговорност и
довео нас на корак до титуле.
А она је освојена на домаћем паркету, у мечу који је такође имао
драматичан финиш:
- На 1:45 до краја губили смо 5 разлике, Чачани су нас намучили игром у
транзицији и демонстрацијом моћног чачанског шута. Ипак, екипа је
показала менталну снагу, тројка Љубојевића је била иницијална каписла, а
потом су Васиљевић и Милосављевић комплетирали серију од 10:0. Остала
су нам још два меча, против Студента ће играти искључиво момци из наше
школе, а у недељу позивам навијаче да у свечарској атмосфери прославимо
први велики успех клуба- каже млади тренер Владимир Урошевић који се
већ трећи пут радује промоцији у виши ранг (претходна два пута са КК Убом).
Одличан наступ пионири Младости имали су на турниру "Улогуј се на
терен" у Лазаревцу- тројка од таблу у последњој секунди екипе Старс
измамила је пуно суза у убској екипи, али то мења утисак о сјајном наступу
што потврђује и избор Уроша Васиљевића за играча турнира.
Б.М.

Трећи пут уводи убске
екипе у виши ранг:
Владимир Урошевић,
тренер КК “Младост 014“
Летња регионална лига "Запад", 7.коло

МЛАДОСТ 014- МЛАДОСТ (Чачак)
86:81 (22:27, 26:13, 22:20, 16:21)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Миздрак (Ваљево), Николић (Шабац).
МЛА ДОСТ 014: Кекић, Анђелковић 8,
Ивковић, Јагодић, Петровић 8, Ћирковић 14,
Смиљковић, Љубојевић 11, Милосављевић
18, Марковић, Љубас 8, Васиљевић 19
Летња регионална лига "Запад", 6.коло

ЛОЗНИЦА - МЛАДОСТ 014 64:67
(15:19, 12:16, 21:12, 15:20)
Хала "Лагатор" у Лозници. Гледалаца: 50.
Судије: Миздрак, Пантић (Ваљево)
МЛАДОСТ 014: Анђелковић 4, Смиљковић 4,
Ивковић, Јагодић, Петровић 6, Ћирковић 11,
Миливојевић, Љубојевић 26, Марковић,
Љубас 11, Васиљевић 5

ФУДБАЛ

18.јун 2015.г.
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ЗАВРШЕН БАРАЖ ЗА ПОПУНУ МОФЛ КОЛУБАРЕ "ИСТОК”

РАДНИК ПОСЛЕ ДРАМЕ У ВИШЕМ РАНГУ
- Оба меча финала баража између Радника и Врела окончана идентичним резултатом, голман
Михајловић херој тима са Школарца. - Одлична посета и спортско надметање великих ривала.
Радник је у драматичном финалу
против Врељана остварио жељени
циљ- Убљани су у вишем рангу после
незаборавне сезоне без иједног пораза! Комплименти иду и на рачун
Врељана, били су изузетан ривал у
свих 180 минута финала, а вреди
истаћи изузетно фер и коректно понашање свих актера баража. То је, уз
велики број гледалаца, оставило
одличан утисак на крају врло квалитетне сезоне у општинском рангу.
Први меч финала Врељани су
дочекали без два изузетно битна
играча- капитена Јовичића и везисте
Арамбашића, али на крилима великог
успеха у двомечу са Паљувима. Са
друге стране, Радник је победоносни
низ прекинуо без последица у реваншу са Шарбанама, а у
одлучујући сусрет ушао је са теретом фаворита. Деловало је у
првом делу да Радник добија битку на средини терена,
Станчић је већ тада најавио да би могао да буде херој, али
није могао ништа када је Радников голгетер Никола Хаџић
искористио центаршут Митровића и казнио статичност дефанзиве Врељана. Ипак, Јокић је донео велику радост домаћој
публици након корнера Томислава Јевтића, сјајно је реаговао
главом на "петерцу" и донео поравнање.

Михајловићева одлучујућа одбрана
за велико славље Убљана
Меч на Убу почео је идеално за екипу Чеде МартићаЛуковић је иницирао акцију, а потом одлично испратио лопту
након дуела Хаџића и голмана Станчића. Могао је Радник већ
у 45 минута да реши дилеме (две шансе Маринковића и једна
Станојевића), а уместо тога их је сачекао шок пред паузу.
Златко Матић је послао лопту скоро немогућом путањом у
мрежу Михајловића, а на старту другог дела припремио и
шансу Анђелићу који је затресао пречку! Домаћин је створио
две-три полуприлике до краја, али је, потпуно заслужено,
врељански тим изборио пенал-серију. Овога пута феноменални Станчић је остао у сенци колеге Срђана Михајловића,
чак три пута је укротио ударце са 11 метара и тако се уписао у
историју као херој великог успеха у сезони ренесансе убског
Радника. Умели су то да прославе "наранџасто-црни", а све
похвале иду и на рачун председника Милићевића и управе
која је поново направила озбиљан и организован клуб на
Школарцу...
Б.Матић

PROIZVODNJA I UGRADNJA

BEHATON
PLOČA

ФК Радник
Други меч баража за попуну МОФЛ Колубара

РАДНИК - ВРЕЛО 4:2 пен. (1:1, 1:1)
Стадион на Школарцу. Гледалаца: 400. Судија: Небојша
Мартиновић (Уб). Стрелци: Луковић у 4. за Радник, а Матић
у 45. минуту за Врело. Пенали: 2:1 Хаџић, Т.Јевтић- брани
Михајловић, Граховац- пречка, 2:2 Јовичић, 3:2 Петровић,
Анђелић- брани Михајловић, 4:2 Новаковић, Арамбашићбрани Михајловић. Жути картони: Луковић (Р), Грујић,
Јокић, Т.Јевтић, Симић, Арамбашић (В)
РАДНИК: Михајловић 9, Ђурђевић 7, Маринковић 7,
Луковић 7,5 (Гајић -), Петровић 6,5, Ранковић 6,5,
Новаковић 6, Јаџић 6,5, Хаџић 7,5, Станојевић 7, Граховац 7
ВРЕЛО: Станчић 7, Т.Јевтић 6,5, Грујић 7, Новаковић 7,
Јовичић 7, Симић 7, Јокић 7, Арамбашић 7, Матић 8,
Мирковић 6,5 (Живановић -), М.Јевтић 6,5 (Анђелић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срђан Михајловић (Радник)
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БРЕЗОВЧАНИ НА КРАЈУ ЈОШ ЈЕДНЕ УСПЕШНЕ СЕЗОНЕ

ЗАСЛУЖЕНО ДО ОПСТАНКА
- Два пораза без последица у финишу. - Зујаловић пун погодак
управе, следе разговори о евентуалном наставку сарадње.

ФУДБАЛ

ZONA"DRINA"
15 6 7 46 : 25
1.FAP (Priboj)
13 11 4 35 : 20
2.Zlatibor (^)
13 11 4 36 : 23
3.Sloga 1940
11 7 10 32 : 31
4.Sloga (S)
10 9 9 27 : 28
5.Radni~ki (V)
6.OFK Ose~ina 10 9 9 36 : 41
10 8 10 38 : 32
7.Polimqe
10 8 10 26 : 27
8.Zadrugar
9.Radni~ki Stob. 11 4 13 45 : 42
10 6 12 32 : 34
10.Ra|evac
8 10 10 31 : 34
11.Jedinstvo (V)
9 6 13 31 : 33
12.Brezovica
8 9 11 30 : 38
13.Ribnica (M)
7 7 14 18 : 36
14.Zlatar (NV)
5 9 14 23 : 42
15.Sevojno
16.Borac ([abac) иступио из лиге
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Још једна напорна сезона Зоне "Дрина" окончана
је успешно у табору Брезовице. Тамнавски зонаш путоваће
и наредне сеоне широм Западне Србије, председник
Радојко Вишњић је са великом задовољством дочекао
последњи меч у Пријепољу:
- Исцрпљујућа сезона, како у такмичарском, тако и
у организационом смислу. Момцима честитам на оствареном резултату, сматрам да по квалитету заслужујемо и
који степеник више, али је примарни циљ испуњен. Управи остаје да у
најкраћем периоду измири дуговања према играчима и службеним
лицима, када то урадимо моћи ћемо да сезону окарактеришемо
успешном у сваком погледу.
На клупи Брезовчана ове сезоне седело је три
тренера, долазак Бранка Зујаловића био је најбољи потез
водећег двојца ВишњићМарјановић:
- Зујаловић је у кратком року подигао мобилност
екипе, повратио победнички дух и има огромне заслуге за
одличан финиш сезоне. Рачунали смо да добро познаје екипу
и поднебље где долази, он је потврдио да је велики радник и
професионалац, тако да смо имали одличну сарадњу. Не
споримо жељу да га сачувамо у нашим редовима, брзо ћемо
сести за преговарачки сто да видимо има ли услова да остане
тренер Брезовице- не крије намере председник Вишњић.
Брезовица није повећала бодовни салдо у последња
2 меча, одсуство резултатског императива утицало је да неки
играчи добију заслужени одмор и пре времена, али то не
мења утисак о још једној сезони у којој је Брезовица
потврдила да је ирасла у озбиљан и добро организован клуб.
Препознали су то и љубитељи фудбала, па је брезовачки
ФК Брезовица
стадион био увек пристојно испуњен, а домаћини од
службених лица увек добијали похвале за добру организацију Зона "Дрина", 30. (последње) коло:
и гостопримство на високом нивоу.
Б.М.
ПОЛИМЉЕ - БРЕЗОВИЦА 3:2 (2:1)
Стадион у Пријепољу. Гледалаца: 400. Судија: Милош
Витић (Ужице). Стрелци: Ризовски у 32. из пенала,
Ђурђевић у 35. и Балија у 61. за Полимље, а Чавић у 28. и
Мирчета у 67. минуту за Брезовицу. Жути картони: Шиљак,
Милутиновић, Крћа (П), Радојичић (Б)
БРЕЗОВИЦА: Бајовић 6,5, Матић 6,5 (Радовановић -),
Б.Младеновић 6,5, Јоцић 6,5, Д.Младеновић 6,5, Блажић 7,
Радојичић 7, Симић 6,5, Мијатовић 7, Чавић 7, Мирчета 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Пјановић (Полимље)

ФУДБАЛ

18.јун 2015.г.
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ТВРДОЈЕВАЦ ПРВАК МОФЛ КОЛУБАРЕ "ИСТОК”

ПОНОВО У ОКРУГУ, ПОСЛЕ ШЕСТ ГОДИНА
Шампионски печат на блиставу сезону ставио је убојити тандем голгетера Младеновић- Танасијевић.
Млади Београђанин и искусни Ваљевац постигли су 60 од 79 голова
Узбудљива трка у међуопштинском
рангу између Тврдојевца и Полета окончана
је у корист екипе Горана Миливојевића, а
само поглед на међусобне дуеле ових тимова (5:2 и 3:1 за Тврдојевац) сугерише да је
шампионски пехар у правим рукама. Мада су
на старту пролећа попили "горку пилулу"
(пораз кући од Омладинца-0:1), Тврдојевчани су одиграли сјајно до краја пролећа и
већ у мечу против Каленића (4:0, прекид у 66.
минуту) "оверили" пласман у Окружну лигу
Колубаре. Тамо су последњи пут били 2009.
године, а судећи према речима председника
Љубомира Милошевића, већ се увелико
спремају да тамо не буду само епизодисти.
Шампионски печат на блиставу сезону
ставио је убојити тандем голгетера Младеновић- Танасијевић. Млади Београђанин и
искусни Ваљевац постигли су близу 60 од 79
голова Тврдојевца и били нерешеива енигма
за све одбране Међуопштинске лиге! Још један проверени Ваљевац
Марјан Тешић постигао је неке од кључних голова овог пролећа (у
Такову и Бајевцу), а не сме се заборавити ни учинак домаћих играча
на челу са капитеном Јовановићем, Мирковићем, Јелићем,
Ранковићем, Радојичићем, Милићем...Занимљиво је да је Тврдојевац оба пораза доживео кући, а да је на страни максималан учинак
"окрњен" само "ремијима" у Бајевцу и Ћелијама! Све то је испратила
агилна управа, уз председника огроман део посла обавили су и
Михајло Дубљевић, Драган Ранковић и Горан Вилотијевић, а посебну захвалност тренер Миливојевић дугује Милутину-Брки Кузмановићу који му је помогао у стручном раду. Угостили су Тврдојевчани
зимус и ветеране Паризана, шампионску титулу прославили како
доликује и већ се окренули изазовима које носи Окружна лига
Колубаре...
Б.Матић

ФК Тврдојевац: Од следеће сезоне
нови изазови у Окружној лиги “Колубара“

ФК ТВРДОЈЕВАЦ- сезона 2014/15
ГОЛМАНИ: Ђурђевић, Теодосић
ОДБРАНА: Јовановић, М.Поповић, Стојановић, Милић, Јелић, Ранковић, Живковић,
Васић, Мијатовић
ВЕЗНИ РЕД: Благојевић, Ракић, Марковић,
Н.Поповић, Мирковић, Радојичић, Милетић,
Новаковић
НАПАД: Танасијевић, Лекић, Младеновић,
Тешић, Иванковић, Милутиновић

