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ОТВОРЕНА РЕКОНСТРУИСАНА УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА

NOVO !

PERIONICA

ДЕФИЛЕ МАТУРАНАТА

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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НОВА ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА УБ

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
СРЕДИНОМ ЈУНА
Пре више од годину дана, убски полицајци су због
поплаве морали да напусте просторије старе полицијске
станице и преселе се у “привремени смештај“ у главној
улици. Ових дана, очекује их нова селидба. Повод је сада
сасвим другачији. Грађевински радови на новој Полицијској
станици Уб су комплетирани, а у току је завршно опремање
зграде намештајем, информатичким средствима и системима везе. По речима председника општине Уб Дарка Глишића, заједничком иницијативом Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе Ваљево, Полицијске
станице Уб и убске локалне самоуправе решено је питање
опремања зграде, чије се свечано отварање очекује између
10. и 15.јуна.
- За опремање приземља у помоћ су нам прискочили
убски привредници, којима се овом приликом посебно
захваљујем. Акција прикупљања неопходних средстава и
опреме наишла је на одличан пријем код приватника, те смо
овај проблем, који нас је мучио од почетка године, решили
готово у једном дану. За опремање спрата окончан је
тендер, тако да ћемо ускоро, у договору са министром,
договорити и тачан датум свечаног отварања једне, заиста,
лепе и функционалне зграде на коју смо поносни.
Неупоредиво бољи услови у новој згради користиће, како
онима који у њој раде, тако и грађанима који ће, путем
шалтера, много брже и квалитетније обављати своје
послове везане за издавање разних докумената- рекао је за
“Глас Тамнаве“ први човек убске општине.
М.М.М.

БАЗЕН ОТВОРЕН ОД 1.ЈУНА
Градски базени “Уб“ примили су прве купаче у
понедељак, 1.јуна, за разлику од претходних година када
се, што због поплава, што због неповољних временских
прилика, обично каснило са стартом сезоне. Ипак, већи
број купача очекује се тек по нешто топлијем времену,
када температура воде буде мало прихватљивија.

НЕБЕСКИ УБ

К

олико пута смо се заклињали да их
никада нећемо заборавити... А, онда,
свакодневница, проблеми, борба за
боље позиције (или за опстанак), време и
пролазност свега на земљи... Просто, догађа се да
заборавимо сва обећања дата под утицајем емоција и
са искреним намерама. А они одлазе и стижу тамо
одакле се нико никада није јавио. Све их је вишe горе, а
све мање ту, са нама... Али, долази ред, како рече Ђоле
Балашевић, и на нас. Путује моје друштво...
Е сад! Није могуће сетити се свих тих наших драгих,
који (често то кажемо верујући да је баш тако) живе у
нашим сећањима и срцима...
Као Убљанин од рођења, као неко ко је одувек осећао
душу Уба и неко ко је оставио, верујем, неизбрисиве
трагове на овим просторима - покушавам, ових дана,
да конципирам књигу ’’Небески Уб’’. Присећам се
Смртића, Дула Хемфија, Пирића, Ере Ањцике, Веселе,
Драгане Томине, Фуље, Фаље, Славице Перишић,
Жике Бабице, Пекоса, Дадија, Дадуле, Мике и Мице,
Драгице Бојић, Гише, Раниса... То је, само делић, галерије оних који су отишли млади. Старије треба ’’забележити’’ - посебно. Помоћи ће ми, обећали су, и неки
Убљани који памте више од мене...
Шта је мотив, које су побуде? Треба да забележимо (не
некролошки) макар део тог Уба, који се преселио у
вечност. Изашла је, прошле године, књига ’’Уб и
Убљани’’ (галерија савременика). Има ту много
недостатака, пропуста, мањкавости... Али, документ је
ту. Јасно је да ће бити све вреднији - временом . Може
се замислити шта ће тај ‘’отисак у времену’’ значити
генерацијама које долазе. Наравно, не свима и не
онима који не разумеју... Али, многи хоће. Многи су ми
то и рекли.
Биће то за оне који долазе подстицај, инспирација или,
само, лепо осећање када се листа сведочанство ’’са
почетка новог века’’. Биће и драга успомена... У сваком
случају, публикација која Убљанима пуно значи. И то су
ми други рекли.
За разлику од прве књиге, ’’Небески Уб’’ неће бити
збирка крокија за биографије. То би требало да буде
прича о Убу којег више нема, прича о ‘’Убским
графитима’’, људима који су ходали овим улицама,
које смо испраћали на Вучијаку, зарицали се да их
нећемо заборавити... и, сада, ред је да испунимо
донекле, та обећања.
И испунићемо их! Интересовање Убљана да овај
пројекат буде реализован - постоји. Треба, сада,
засукати рукаве, затворити такозвану конструкцију
финансирања, прикупити то брдо података, стрпљиво сређивати, укуцавати, обезбедити и скенирати
фотографије, преламати странице, редиговати...
Огроман посао који тражи, уз све друго, довољно
времена. Надам се да ћу га имати с обзиром на године
и здравствено стање.
Уб је јединствен по много чему, а највише по људима
који су живели овде и оставили вредне трагове.
Постоје документи и књиге о делима великана, имамо
спомен бисте и друга обележја. Верујем да ће бити
реализована и идеја о правом завичајном,
фудбалском (Џајином) музеју... Давно је речено (с
правом): ‘’Ни мањег места, ни више значајних њуди из
свих области!’’ У новој књизи (’’Небеском Убу’’) биће
овековечени, не само великани, него и обични, наши
Убљани, без којих ово место, уз сва важна имена из
прошлости и садашњости, не би имало ону вредност
коју зовемо душа вароши. Коцељевци тврде да су
сачували душу тог места баш зато што су мали, а Уб, да
би је сачувао, на овој прекретници - преласку у
модерно градско насеље, мора да остави и тај
документ о ликовима чије сени не видимо, али су оне
ту, још увек међу нама... У ствари, у нашим сећањима.

ДРУГА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

УВЕЋАЊЕ БУЏЕТА
ЗА 70 МИЛИОНА
Захваљујући средствима која РБ “Колубара“
треба да уплати општини Уб, по основу
отварања будућег копа Радљево, буџет је
увећан за потребе реализације нових
инфраструктурних пројеката
Одборници Скупштине општине Уб усвојили су, на
седници одржаној 22.маја, први ребаланс буџета у
2015.години. За разлику од претходних година, када се за
ребалансима посезало у сврху смањења планираних
средстава, овога пута буџет је увећан за 70 милиона динара.
За ову одлуку гласало је 27 од укупно 31 одборника колико је
присуствовало седници, па је износ буџета од 869 милиона
замењен износом од 939 милона динара.
- Захваљујући додатном приливу средстава, која смо
добили по основу отварања копа Радљево, створена је
потреба за ребалансом буџета, његовим увећањем које ће
бити употребљено за реализацију нових инфраструктурних
пројеката, као што су израда Главног пројекта топлификације
насељеног места Уб, изградња неколико улица и ширење
водоводне мреже. Између осталог, једна од важнијих тачака
дневног реда, коју смо усвојили, односи се и на одлуку о
изради Плана детаљне регулације везног канала Грачица-Уб
у Совљаку- рекао је, након седнице, Драган Јелић,
председник Скупштине општине Уб.

ДЕЛЕГАЦИЈА КИНЕСКОГ ГРАДА ХУАИНАН
ПОСЕТИЛА ОПШТИНУ УБ

НА ПОМОЛУ
ПЛОДОНОСНА САРАДЊА
Поред изградње "Парка пријатељства", који овај
град планира да изгради на Убу, на састанку су
договорене међусобне посете делегација као и
свеопшта сарадња из неколико области
Висока делегација пријатељског града Хуаинан, из
кинеске покрајне Анхуеј, посетила је општину Уб у петак,
22.маја. Том приликом, са представницима наше локалне
самоуправе и копа Радљево одржан је састанак о потенцијалној сарадњи из области економије, трговине, енергетике,
заштите животне средине, културе, спорта, као и студентске
размене.

Обилазак простора на коме се планира
изградња “Парка пријатељства“

“Слатке муке“: Увећање буџета за потребе
реализације нових инфраструктурних пројеката
На другој овогодишњој седници локалног парламента
нашли су се и извештаји о раду свих општинских јавних
предузећа и установа у 2014.години, као и информације о
раду Полицијске станице Уб, Центра за социјални рад Уб,
Општинске управе и Комисије за враћање одузетог земљишта. Такође, потврђена је и Одлука о успостављању сарадње
(братимљења) са општином Лопаре из Републике Српске.
Милован Миловановић

Заједно са замеником градоначелника овог града,
господином Донг Чонгбингом, састанку су присуствовали
директори тамошњих јавних предузећа и градских компанија. Поред изградње "Парка пријатељства", који овај град
планира да изгради на Убу, договорене су међусобне посете
делегација као и свеопшта сарадња из неколико области.
Како би учврстили закључке са састанка, представници две
делегације потписали су документ о постигнутим циљевима
посете.
- Уб има велику част да буде домаћин делегацији из
нашег пријатељског града, надам се бар онолико добар
колико су они били приликом наше две посете Кини. По
ранијем договору, било је планирано да, чак, данас отворимо
и радове на изградњи парка који би требао да симболише
наше пријатељство, али смо то оставили за неку другу
прилику јер желимо да дефинишемо неке појединости које су
веома битне да не би добили пројекат “једнократне
употребе“ који је скуп за одржавање. Поред тога нас, пре
свега, занима економска сарадња коју намеравамо да
остваримо, јер у питању је град који располаже буџетом
колико и цела наша држава- рекао је Дарко Глишић,
председник општине Уб

УВЕЋАЊА НА РАСХОДНОЈ
СТРАНИ БУЏЕТА
Највећи део средстава у Одлуци о ребалансу буџета
за текућу годину распоређен је за финансирање другог
дела друге фазе изградње зграде општинске управе, као и
за трећу фазу која подразумева њен коначни завршетак.
Такође, део финансисјских средстава опредељен је и за
наставак изградње објекта хладњаче у Врелу. Одређена
срадства распоређена су и за намене противградних
стрелаца, али и за повећање фонда намењеног за студентске стипендије.
Код индиректних корисника општинских средстава
није било значајних промена, осим код Предшколске
установе Уб. Проширена је маса зарада за запослене по
Закључку “Комисије за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава“, која
је убском Вртићу одобрила девет новозапослених.

ПРАТИТЕ www.glastamnave.com
facebook.com/glastamnave
НАС НА:

Посета представништву кинеске компаније
“Шандонг хајспид“ које се налази
у некадашњем хотелу “Тамнава“
Након састанка у убском Дому културе, делегације два
града обишле су неколико значајних локација на Убу:
простор на коме се планира изградња “Парка пријатељства“
на Вашаришту, нову зграду Полицијске станице,
новоизграђени пешачки мост на реци Уб, некадашњи хотел
“Тамнава“ у којем су смештени представници кинеске
компаније “Шандонг хајспид“ и Храм Христа Спаситеља.
Током тродневне посете кинеска делегације обишла је и
Рударски басен “Колубара“, термоелектрану у Великим
Црљенима и неколико локалитета у Београду (између
осталог и рушевине бомбардоване Кинеске амбасаде,
Калемегдан, Кућу цвећа...).
Милован Миловановић
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НА СПАСОВДАН

ОПШТИНА УБ

ПРОСЛАВЉЕНА ГРАДСКА
И ХРАМОВНА СЛАВА
И ове године свечано је обележен Спасовдан, крсна
слава града Уба и Саборног храма „Христа Спаситеља”.
Церемонија је почела у убској цркви, где је свету архијерејску литургију служио архимандрит Михаило Биковић,
уз саслужење свештенства и монаштва Епархије ваљевске, након чега је уследила традиционална Спасовданска
литија кроз централне градске улице. Свечана поворка, у
којој је било око 1.500 грађана, основаца и средњошколаца, завршила се одакле је и кренула, у порти храма
„Христа Спаситеља”, симболичним затварањем круга.
После резања славског колача и освећења жита, изведен је
пригодан културно-уметнички програм, у ком су учествовали ученици Гимназије „Бранислав Петронијевић“ и
Музичке школе „Петар Стојановић“, као и црквени хор
„Богородица Тројеручица“ и КУД „Тамнава“.
Поводом градске славе Спасовдана, и у згради
Општинске управе обављен је славски обред. Домаћин
славе била је Гордана Љубичић, а колачарство за наредну
годину преузела је Зорица Маркош.

Ste-Si
SALON

- PEDIKIR
- MANIKIR
- NADOGRADNJA
I IZLIVANJE NOKTIJU
Svete Popovića 48, Ub
DEPILACIJA
(preko puta Silosa)

Marija Jola~i}

060 33 83 964

Слава Општинске управе

Спасовданска литија кроз Уб

ОКО НАС
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САОБРАЋАЈНА ЗАВРЗЛАМА
У ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ

ДВОСМЕРНО
НА КВАДРАТ
Навика је чудо
Пролазак кроз Првомајску улицу на Убу, ових дана, за
све возаче представља праву авантуру. Срећа је да се нису
десили озбиљнији инциденти, мада је забележено неколико
“чукања“, док размена псовки из аутомобила представља
свакодневицу.
“Где си кренуо, воле, ово је једносмерна улица!“, виче
из аутобомила један наш суграћанин.
“Јеси ли ти ћорав, видиш ли знак? Иди код очног
лекара да ти измери диоптрију, слепче!“, одговара други
видно узрујан због немогућности да протера свој ауто кроз
десну траку на којој се налазе паркирана возила.
“Где си ти видео знак, молим те? Хоћеш да ми улубиш
врата, па да зовем полицију!“, надовезује се трећи док
прилази свом паркираном “љубимцу“ испред Националне
службе за запошљавање.
“Ево, сад ћу, само да узмем пљеску“, виче преко пута из
оближње ћевабџинице четврти који је стао само на минут да
презалогаји.
И тако сваког јутра, саобраћај у Првомајског улици тече
у четири колоне, као на булевару.

Провуци се, ако можеш?
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СВЕЧАНО ОТВОРЕНА РЕКОНСТРУИСАНА
УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА

НОВО ИЗДАЊЕ
Радове у вредности од 20,5 милиона динара
заједнички финансирали локална самоуправа
и министарство привреде
После петомесечних радова, 22. маја је свечано пуштена
у саобраћај деоница у улици Вука Караџића, у чију
реконструкцију су Општина Уб и министарство привреде
уложили 20,5 милиона динара. Пресецањем врпце,
обновљену деоницу у дужини од 320 метара отворили су
државни секретар у министарству привреде Драган
Стевановић и председник убске општине Дарко Глишић.
- Као председнику општине, велико ми је задовољство
што смо заједно са државом
реализовали један леп и веома
битан пројекат за Уб. Улица
Вука Караџића је врло фреквентна улица, пролази поред
Основне школе „Милан Муњас“, коју похађа више од хиљаду ђака. Она је сада потпуно
новог изгледа, неупоредиво
лепша, безбеднија и, заиста, на
понос свим грађанима убске
општине – рекао је Глишић на
отварању.
Темељну обнову дела Свечано
улице Вука Караџића мини- пресецање врпце
старство привреде је финансирало са девет милиона динара кроз програм „Градимо
заједно”, док је општина издвојила 11,5 милиона динара.
Радове је извело убско предузеће „Леон”.
- Уб је једна од ретких општина, можда и једина у овом
програму, где је учешће локалне самоуправе било веће од
учешћа министарства. Мени је задовољство што су Убљани
добили ову лепу улицу која ће, свакако, бити функционална
и сви грађани ће имати користи од тога. Наше је да нађемо
шансу и простор за даљу и будућу сарадњу, јер је са вама, са
Уба, задовољство сарађивати, изјавио је Стевановић.
Уређење дела улице Вука Караџића, од моста на реци Уб
до раскрснице код Гимназије, обухватило је комплетно
рушење постојеће коловозне конструкције и изградњу нове,
уз проширење саобраћајнице за три метра, чиме је добијена
још једна трака, намењана за паркирање. Уз то, извршена је и
реконструкција комплетне подземне инфраструктуре:

Ваљда неће наићи нико из супротног смера?
Наиме, крак ове улице који је спаја са Главном, на
опште задовољство грађана, преусмерен је, пре две недеље,
са једносмерног у двосмерни режим саобраћаја. У складу са
прописима постављени су знакови који означавају дозволу
кретања у оба смера али проблем, очигледно, праве заостали
трагови саобраћајне сигнализације на коловозу који нису “до
краја“ уклоњени. Наиме, покушај њиховог маскирања помоћу
сиве фарбе није се показао као добро решење и није
одвратио возаче да и даље паркирају своје аутомобиле у
траци која је од недавно намењена за саобраћај. Због тога је
мимоилажење у овој улици ризично, посебно што су многи
возачи задржали навику да се на семафору преусмеравају у
леву траку за скретање лево (према Занатском центру).

Дилема- лево или десно? Најсигурније је у средину
Ових дана постављени су и знакови за забрану
паркирања, па с тога, главу горе- пратите саобраћајне знаке и
мењајте навике, уколико не желите да добијете “честитку“ за
брисачима вашег аутомобила.

Стевановић и Глишић у шетњи
новоизграђеном улицом
електро мреже, јавне расвете, телефонских и кабловских
инсталација, кишне канализације, као и замена азбестноцементног водовода савременим инсталацијама. У овом
делу улице постављена је и одговарајућа сигнализација и
опрема, тротоар је целом ширином поплочан бехатон
плочама, а на његовој левој страни формиран је дрворед од
мачје леске. Обновљена деоница улице Вука Караџић сада
је модерна саобраћајница, ширине осам метара, функционално и естетски уређена.
По речима Глишића, један од приоритета локалног
руководства је уређење другог дела ове улице, од
раскрснице код Гимназије до раскрснице код храма „Христа
Спаситеља“.
Д.Недељковић

КРОЗ МИОНИЦУ
ВЕЋЕ УПУТИЛО ПРЕДЛОГ СКУПШТИНИ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ

ПЛАНИРА СЕ
ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА
- Од добијених средстава финансираће се
инфраструктурни пројекти. - Утврђени предлози
Одлука о завршном рачуну и ребалансу буџета
Предложеном Одлуком Општинског већа о задуживању
општине Мионица, мионичка локална самоуправа ће се међу
првим општинама у Србији задужити путем емисије дугорочних хартија од вредности-муниципалних обвезница у
износу од 90 милиона динара. Предлог је упућен на даље
усвајање Скупштини, а доспеће не би било краће од пет
година. Према речима председника општине Мионица
Бобана Јанковића, добијена средства биће намењена искључиво за финансирање пројеката комуналне и путне инфраструктуре што је предуслов за развој овог краја и привлачење инвестиција.

4.јун 2015.г.
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ПРОТИВГРАДНА ЗАШТИТА

СТИГЛЕ РАКЕТЕ,
НЕДОСТАЈУ СТРЕЛЦИ
Како је сезона градоносних облака увелико почела, на
тему рада и опремљености противградних станица било је
речи на састанку председника општине Мионица Бобана
Јанковића, заменика председника Општине Милована
Лекића и начелника Општинске управе Горана Рангелова
са представницима Сектора за ванредне ситуације и
стрелцима са подручја мионичког краја. Пошто су на територији Општине тренутно активне четири противградне
станице, договорено је да се у наредних неколико дана
активирају још најмање четири које су опремљене али им
недостају стрелци. Такође, од Сектора су добијене по три
противградне ракете по станици, а још 50 ће локална самоуправа обезбедити из буџетских средстава опредељених
за ову сврху.
A.K.

ДОНАЦИЈА ТЕЛЕНОР ФОНДАЦИЈЕ

ЛАПТОП РАЧУНАРИ
ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Детаљ са седнице Општинског већа
Општинско веће је на овој седници усвојило и предлог
Одлуке о завршном рачуну консолидованог рачуна буџета
општине Мионица за 2014. годину, према којем укупно
остварени текући приходи, примања и пренета средства
износе 345,92 милиона динара, укупно извршени текући
расходи и издаци износе 341,9 милиона динара, уз суфицит
од 4,02 милиона динара. Са друге стране, суштина
предложеног ребаланса је увећање овогодишњег општинског буџета са 501,99 на 631,35 милиона динара због предвиђених 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.
Веће је у даљем раду предложило умањење накнаде за
заштиту и унапређење животне средине за лица која су
обвезници накнаде по више основа на 0,2 процента оствареног прихода на годишњем нивоу, што је оцењено као важан
корак ка стварању бољег пословног амбијента. Утврђен је и
предлог годишњег Програма коришћења средстава од
наплаћених новчаних казни за прекршаје у саобраћају у
укупном износу од 2,5 милиона динара, где је главни акценат
на набавци хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, опреме за Полицијску станицу и едукативног материјала за ђаке о безбедности у саобраћају. Донета је Одлука о
прерасподели радног времена општинске Службе инспекције и увођењу дежурстава ван устаљеног радног времена и
у дане викенда ради појачаног одржавања комуналног реда
током предстојеће туристичке сезоне. Усвојени су између
осталог и предлози Одлуке о поверавању послова на инвестиционом одржавању објеката кумналне инфраструктуре
ЈКП ''Водовод Мионица'', као и о поверавању ЈКП ''Чистоћа
Мионица'' радова на санацији клизишта изазваних прошлогодишњом елементарном непогодом у селима Мратишић,
Буковац, Голубац, Рајковић и Робаје. Вршиоцима дужности
директора ЈКП ''Водовод Мионица'', ЈКП ''Чистоћа Мионица''
и Општинске дирекције Миливоју Павловићу, Зорану Читаковићу и Слободану Ковачевићу је предложен продужетак
мандата, Скупштини је упућен предлог за разрешење досадашњег директора Културног центра Мирослава Трифуновића
и именовање Зорана Миливојевића на ту функцију, за новог
заштитника права пацијената је предложен Југослав Милић, а
усвојени су и предлози нових састава одбора јавних предузећа и установа и скупштинских комисија и тела.
A.K.

Средњој школи Мионица је недавно захваљујући
Теленор фондацији стигло 10 нових лаптоп рачунара и
опрема у оквиру донаторског пројекта ''Интернет за све''. Уз
рачунаре, менаџери Компаније су заједно са генералним
директором Теленора у Србији Увеом Фредхајмом у мионичкој образовној установи инсталирали и три пројектора и
рутере. Примопредаја вредне донације је извршена у
просторијама мионичке школе, а представницима Теленора
том приликом су речи захвалности упутили заменик председника општине Мионица Милован Лекић и директорка Средње школе Катарина Чарапић, изразивши задовољство што је
средњошколцима овом донацијом омогућено брже и лакше
коришћење интернета.
- Ми верујемо да би интернет требало да буде доступан
свима. Као део заједнице у којој послујемо, желимо да
својим активностима помогнемо људима да осете све предности повезаности и да их подстакнемо да интернет користе
одговорно-рекао је генерални директор Теленора у Србији
Уве Фредхајм и нагласио да се нада да ће нова опрема
допринети информатичком описмењавању младих у
мионичком крају.

Детаљ са свечаности у Средњој школи Мионица
Након пригодне свечаности, чланови менаџмента
Теленора су одржали радионицу на којој су средњошколцима пружени практични савети о коришћењу интернета. A.K.

ТИХОМИР АРСИЋ ГОСТ
МИОНИЧКИХ МАТУРАНАТА
Матуранти Средње школе Мионица, као и Основних
школа ''Милан Ракић'' Мионица и ''Војвода Живојин Мишић''
Рајковић су 28. маја угостили познатог домаћег глумца
Тихомира Арсића. Арсић је ђацима, том приликом, одржао
књижевно-историјску радионицу, износећи чињенице,
анегдоте и потресне приче из периода балканских и Првог
светског рата и упутивши поруку да само познавајући историју
својих предака и њихова херојска дела сутра могу бити
успешни градитељи будућности Србије. На гостовању у
Мионици глумцу се, у име локалне самоуправе, захвалио
заменик председника Општине Милован Лекић.
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НАШИ АУТОРИ
Пише: Радован Пулетић

НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ЈЕДНО ПИСМО
Стереотип је само у штампарској техници
отисак непокретним слогом. У свему осталом је
погрешна и неоправдано широка генерализација
заснована на површном познавању неке особе.
Она је плавуша, солидно ухрањена. Приписују јој организаторске способности из домена
опште праксе. Пореде је са популарним маргарином домаће производње јер : „У све се меша!“.
Тешко да бих за њу у некој анонимној анкети
заокружио одговор: „Омиљени политичар“. Ретко
се виђамо. У ствари никад, можда зато што она
мене не зна, а ја њу знам. Ипак, пре неки дан
послала ми је писмо следеће садржине:
„Поштовани, обраћам Вам се једним важним
поводом. Не само као министар, политичар,
функционер, већ и као мајка и грађанин забринута
за безбедност младих у саобраћају. Овај период
године је изузетно важан и, на жалост, пун
трагичних вести са наших улица и путева. Не желим
да вам говорим о бројевима јер нико од њих није
број. И не желим да лицитирамо са бројевима,
колико је незгода и колико ће бити, већ вас молим
да ове године бројева не буде. Да не погине ниједна
млада особа током лета! Одговорност је на њима,
али и на свима нама. Да их упозоримо, подсетимо,
уплашимо, молимо, чекамо...шта год да је потребно,
само да им сачувамо животе. Они су млади и
свакако ће одлазити у ноћни провод, на матуру,
путовања. Сви заједно сигурније, лакше и брже
можемо доћи до циља. ДА СВИ ОСТАНУ
НЕПОВРЕЂЕНИ И ЖИВИ. ДА БЕЗБЕДНО И
ПАМЕТНО УЧЕСТВУЈУ У САОБРАЋАЈУ! Зато Вас
подсећам и молим да безбедност младих у саобраћају буде тема о којој ћете разговарати са утицајним
појединцима у вашој средини. Верујем да ћете
предузети низ потребних акција да ове године не
погине ниједна млада особа. Врата Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и
Агенције ѕа безбедност саобраћаја су увек
отворена за Вас и Ваша питања. Потпредседник
владе проф.др. Зорана Михајловић, руководилац
Тела за координацију безбедности саобраћаја на
путевима“.
Писмо сам пренео у оригиналу. Верујем у
његову искрену намеру и добру вољу. Имам утисак
да га је заиста писала жена и мајка неоптерећена
шаблонима, етикецијом и великим научним мислима. Можда некад и признам да по први пут осећам
наговештај симпатије према творцу горе наведених
редова ма ко он био и подржавам у намери јер сам
до сада читао објаве сличне садржине само утегнуте правном формом и бирократском нормом,
конзервиране и уштогљене.
Бурну реакцију јавности изазвала је најновија
промена режима саобраћаја из једносмерног у
двосмерни у улици крај „Комитета“. Једни су своје
непрописно паркирање „уз леву ивицу“ образлагали навиком, други у томе нису видели ништа
лоше, трећи нису прихватали нијансу сиве боје
преко неважећих линија и стрелица као поуздану
објаву нових правила. Сви заједно, тешко да су
приметили видљиво постављене знаке двосмерног саобраћаја.
Без велике реакције јавности, два дана након
апела ресорног министра, на путевима у нашој
општини угасио се још један млади живот. Као
званични узрок саобраћајне незгоде вероватно је
наведена неприлагођена брзина. Непромишљеност, недовољна едукација, површно образовање,
олак однос појединца и средине према возилу као
опасном средству обично се не истражују као
могући додатни узрочници. Поврх тога, кроз варош
језди ауто „украшен“ натписом: „Мој ГТИ – смрт за
малолетнице“. Није ли право време за активирање
Комисије за безбедност саобраћаја?

ОСМИ ПУТНИК
Нисам га питао како се зове јер бих му
запамтио име. А, ако бих га запамтио
- не бих могао да га заборавим
Било је топло вече, било је хладно пиће, било је танко сечено мезе,
била је музика са ЦД-а и били смо ми – „седморица младих“ који, ево
већ три и по` деценије, на овај начин, потпуно заједнички, губимо
време. Или је можда тачно оно што рече Џорџ Бест када је потрошио
сву своју лову: 80% пара сам дао на пиће и друштво, остало сам
проћердао. Било како било, с` тим момцима баш сам научио да се
проведем, научио напамет. Како бих најбоље описао наше тренутке
савршеног бежања на Атлантиду, где не требају пилуле за спавање?
Знате оне крилате коње што галопирају по ваздуху и не стају за
царинску контролу? Е, њих узјашемо, беле и неоседлане, и отпичимо
у сасвим познатом правцу... Тамо где нема знакова забране и ограничења, где нема рокова, тајминга, цајтнота и пролазних времена, где
нема намрштених лица и облачног неба, злих погледа и ружних
речи... Тамо где је све унапред опроштено и где публика аплаудира и
промашеним зицерима... Тамо где жене нису ружне и џангризаве а
мушкарци агресивни, глупави и досадни... Осим ако се нађе Пегаз
вишка, и за једног таквог, па нам се ували у ескадрилу као Осми
Путник. О томе се ради.
Ево, да ме убијете – појма немам откуд је и он био ту. Чији је брат?
Чији је венчани кум? Чији је први комшија? Коме је спасао живот из
набујалих Колубаре и Убаче да се тако, дубоко и изненада, с` пуним
правом, инфилтрира у нашу коњицу сред шпартања по васиони?
Кажем вам, на нашем белом ћилиму за летење и за покривање, био је
упадљиво другачији конац. Да смо храна – никада нас не би заједно
служили. Да смо боје – никада нас не би заједно носили. Откуда је и
он био ту – не знам. Али зато знам да је сео преко пута мене и тражио
пиво из гајбе. А мене ако шта нервира, онда су то типови са дугачким
зулуфима, танким златним ланчићем, пругастом мајицом на ''в-изрез''
(уз тело), који носе тегет штофане панталоне испеглане на ивицу и
пију млако пиво. Јер, млако пиво је исто што и сладолед на собној
температури, или слана кафа. Ех, да је човек само тај фаул направио... Не, он је после другог-трећег врућег Јелена, почео и да говори.
И то мени... И то ствари које ме уопште не интересују... Које се не
причају некоме ког први пут видиш... Које су досадне, агресивне и глупаве... Које није пристојно помињати током лета у топлије крајеве где
нас чекају лежаљка између палми и кокосови ораси са сламчицом...
Говорио је о некаквом решењу са погрешним деловодним бројем,
решењу његовом заслугом повученом и исправљеном пре него је
стигло у ресорно министарство, за шта га је директор похвалио пред
целим колективом. Говорио је о тетки из Хамбурга удатој за
чистокрвног Немца (краткодлаког?), која га необично воли и која му је
послала новац за вештачку вилицу. Онда о ујаку панзионисаном ПТТ
раднику са којим , пошто је овај остао момак за живот цео, има уговор
о доживотном издржавању и чим ујак почне да дели писма ''милијардама одсутних'' - ваљаће 75 квадрата у Миријеву.
И тако, после пола сата, између њега и мене успостављена је прека
аудио-визуелна веза, као она између роде и жабе, или вука и
јагњетине. Само да би мени било теже - говорио је полугласно, због
чега сам морао бити додатно концентрисан како бих пратио фабулу
радње. Његове урокљиве очи, као црне рупе, усисале су сву светлост
азила на Атлантиди ударајући ме фокусом посред чела. Из његових
уста престале су да излазе речи и, уместо њих, куљнуо је један једини
нискофреквентни тон, као онај који је Мајка Тајсона пратио до ринга
на ком ће нокаутирати Реј Шугер Леонарда.
С` друге стране, моје тело јесте било умртвљено али ми је зато дух
био живахан. Иза лица намештеног да издржи и најтеже облике
вербалног тероризма пустио сам машти на вољу: секао сам га на
комаде тексашком моторном тестером, ударао бејзбол палицом по
прстима, пуцао на њега из тенка, вадио му зуб без анестезије, превртао му рођенданску торту, пријављивао да је без карте риџованима
Бусплуса, остављао га без воде у пустињи, лагао да му је падобран
исправан, да је пас везан, да блато није живо и да је поље
разминирано.
Увек сам се питао шта је то на мом организму што одаје доброг
слушаоца. Због чега ме препознају ти сури ликови са причама за које
нико нема стрпљења, па зато користе сваку седељку да се исповраћају по околини? А ја, као за инат, све сам мање кадар да било
кога шутнем у дупе и, једноставно, променим сто. Можда вербални
предатори немају свест о томе колики душевни бол наносе
жртвама?А можда намерно уживају у чињеници што Кривични закон
Републике Србије њихова убиствена наклапања не третира као тешка
кривична дела против човечности?
Иначе, Осми Путник је те вечери попио 12 (дванаест) великих Јелен
пива из гајбе и ниједном није ишао у WC. Боже сачувај.

ОПШТИНА УБ
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АСФАЛТИРАЊE У САРАДЊИ СА “ПУТЕВИМА СРБИЈЕ“

УБСКА ОПШТИНА ЈЕ ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ
- У моменту изласка овог броја “Гласа Тамнаве“ завршава се изградња шест путних праваца
у убским селима. - Паралелно са тим радовима, новом асфалтном подлогом пресвучен је део
регионалног пута Уб-Памбуковица у Чучугама, као и центар Бањана.
- Почиње реконструкција улице Славољуба Миливојевића.
Како смо најавили пре четрнаест дана, финансијским
средствима ЈП “Путеви Србије“ започета је (и приводи се
крају) изградња осам путних праваца на територији убске
општине. Са малим закашњењем, ових дана, уследиће и
потпуна реконструкција улице Славољуба Миливојевића, која
ће обухватити потез од моста на Грачици у Совљаку до
обилазнице, у дужини од 700 метара. Како сазнајемо од
председника убске општине Дарка Глишића, радници
Института за путеве, “Путева Србије“ и ПЗП-а Ваљево, на овој
деоници, протекле недеље вршили су испитивања носивости
подлоге.
- Резултати ових испитивања нису задовољавајући.
Због тога је и настао мали застој са почетком радова. Потребна
носивост овог пута креће се од 60 до 70 мегапаскала, док су
они, у зависности од дела деонице, измерили свега осам до 13
ових јединица. Како ствари стоје, радови у улици Славољуба
Миливојевића ће захтевати додатну и озбиљну припрему
подлоге и уградњу посебних материјала како би добили улицу
која ће служити својој сврси и улепшати тај део града- рекао је
Глишић, уз напомену да то неће у великој мери утицати на
вредност радова која износи 25 милиона динара.
За ову улицу, која пректично представља наставак
регионалног пута од Коцељеве, предвиђено је и постављање
тротоара са једне стране, као и уређење комплетних
инсталација које се налазе у њеном трупу.

СЕОСКИ ПУТЕВИ

ДО 10.ЈУНА СЕДАМ
КИЛОМЕТАРА ПОД АСФАЛТОМ
Предузеће за путеве Ваљево, ових дана, ставља под
асфалт чак осам путних праваца у убској општини. Први у низу
нашао се центар Бањана, где је у дужини од 600 метара
уклоњена стара и постављена нова асфалтна подлога. Када је
у питању пресвлачење макадамских путева, новом асфалту
ових дана радовали су се мештани Старог Врела (дужина 1 км),
Вуконе (500 м) и Милораца, где је иза Ђемановог моста, према
Црвеној Јабуци, урађено 600 метара. Од 5. до 10.јуна планира
се постављање асфалта и у Чучугама (750 метара, наставак
пута ка Трифковићима), Тврдојевцу (500 метара правца ка
Трлићу) и Трлићу (600 метара, од регионалног пута до моста на
“Сувој јарузи“).

Испитивања носивости подлоге
у улици Славољуба Миливојевића

АСФАЛТИРАН РЕГИОНАЛНИ
ПУТ У ЧУЧУГАМА
Регионални пут Уб-Памбуковица, на деоници која
пролази кроз Чучуге, пресвучен је новом асфалтном
подлогом у дужини од 2,5 километара. По речима председника Глишића, до потпуне ревитализације овог пута, која
је започета прошле године, остало је да се уради још 2,5
километара, на потезу од скретања ка Чучугама до
игралишта у Памбуковици. У току су преговори око
обезбеђивања неопходних средстава како би се реализовала почетна идеја уређења комплетног правца ка
Памбуковици, који је до пре неколико година био у
изузетно лошем стању.

Радови на регионалном путу у Чучугама

Разговор са мештанима у Вукони

Незванична вест је да би, током лета, нову асфалтну
подлогу, поред осталих, требало да добију још два правца
у убској оштини која се налазе у прилично лошем стању. У
питању су путеви од Совљака ка Брезовици и од
“Липњака“ ка Паљувском језеру.

Како сазнајемо, у Општинској управи, 28.маја расписан је
тендер за наставак реконструкције регионалног пута НовациПамбуковица (дужина 3,2 километра), на којем је током прошле
године урађена прва фаза радова, када је асфалтирано 1,9
километара.
Милован Миловановић

Припреме пред асфалтирање у Старом Врелу

Асфлатирање у центру Бањана
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У ГОРЊЕМ ДЕЛУ ПАЉУВА

НОВА ДИГИТАЛНА ЦЕНТРАЛА
Могућност телефонског прикључка и приступа најсавременијим
телекомуникационим сервисима добило 192 домаћинства
Започети прошле године, у Паљувима су завршени радови на монтажи
нове дигиталне централе и постављању
оптичких каблова, чиме је 192 домаћинства из овог села добило могућност
телефонског прикључка и приступа савременим широкопојасним сервисима
(брзи интернет, IPTV и HDTV - телевизија
високе резолуције).
Трасу новопостваљеног оптичког
к а бл а п р о ш ле н е д е љ е о б и ш л и с у
председник Општине Уб Дарко Глишић и

Мирослав Гајић, директор ваљевског
„Телекома“, који је инвеститор и извођач радова.
- Ово је само прва фаза пројекта,
која кошта 18 милиона динара, док
укупна планирана инвестициона улагања износе 40 милиона динара. Ми ћемо
заједнички наставити са реализацијом
тог инфраструктурног пројекта како
бисмо нашим грађанима пружили што
квалитетније телекомуникационе
услуге, истако је Глишић, уз захвалност

Председник општине Дарко Глишић и његов заменик
Александар Јовановић Џајић током обиласка нове
дигиталне централе у Паљувима

НОВИ КОНТИГЕНТ ПОМОЋИ
ОД “ЧОВЕКОЉУБЉА“

КОЛИЦА И ХОДАЛИЦЕ
ЗА ИНВАЛИДЕ
Добротворна фондација СПЦ
“Човекољубље“ упутила је још једну
значајну донацију за поплављено
становништво општине Уб. У питању
је контигент од седамнаест колица и
три ходалице за инвалиде. Вредност
ове донације је око три хиљаде евра, а
Драгана Левићанин из “Човекољубља“ најављује расподелу још 50
ваучера компаније “Форма идеале“ за
набавку намештаја, као и још једну
пошиљку инвалидских помагала,
уколико за то буде потребе.
По њеним речима, спискови
корисника донације су прављени у
сарадњи са Центром за социјални рад
и општином Уб. Приоритет су имали
социјално угрожени грађани коју су
претрпели материјалну штету током
прошлогодишњих мајских поплава.

„Телекому“ и руководству МЗ Паљуви
на сарадњи.
На новомонтирану дигиталну
централу, на кабловском подручју Паљуви 1, корисници ће бити прукључени за десетак дана, а ускоро започињу и радови на кабловском подручју Паљуви 2, односно у доњем делу
села, као и у Стубленици 1, најавио је
том приликом директор „Телекома“.
- На кабловском подручју Паљуви
2 и Стубленица 1 биће постављени
оптички каблови и изграђене дигиталне централа истог кацапитета као и
у Паљувима 1 и сви ће моћи да користе широкопојасне услуге и сервисе,
објаснио је Мирослав Гајић.
Како би се задовољила потреба
за новим телефонским прикључцима,
и кабловска подручја Стубленица 2 и 3,
као и Шарбане, добиће нову мрежу
оптичких каблова и дигиталне централе. Међутим, реализација овог плана
зависи од динамике радова на делу
аутопута кроз Стубленицу, и тек након
завршетка изградње приступне петље
у овом селу биће створени услови за
наставак пројекта.
Д.Н.

Значајна помоћ

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере
- Парадајз
- Краставац
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Целер
- Цвекла
- Купус нови
- Купус- лист
- Карфиол
- Блитва
- Боранија
- Кромпир
- Грашак
- Грашак очишћен
- Печурке
- Празилук
- Јаја
- Рен
- Тиквице
- Љуте папричице
- Грашак
- Млади кромпир
- Спанаћ
- Салата млада
- Келераба
- Броколи
- Лук млади- црни
- Лук плади- бели
- Суве шљиве
- Трешње
- Поморанџе
- Јабуке домаће
- Јагоде
- Ораси очишћени
- Смокве сушене
- Банане

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

цене

140,150,200
60, 70
50, 60
450
70,80,120,150
20
200
50, 60
150
20, 30, 40
30
60
20, 30, 40
200, 300
50, 60, 70
100 ,120
250
200
100
10, 12
300, 400
40, 50, 60
15
200
100
200
15, 50
25, 30
100
30
30, 40
350
150
120
50,60,70,100
100,120,130
1500
600
120, 130

Приредила: Љ.Симановић, 29.мај 2015.г.

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

CERADA
TENDI
ŠATRI
065/6511-553
014/411-041

Услужно
бушење и
чишћење
бунара
014/463-213 Мија Ранковић,
Брезовица
064/160-71-60

НАШЕ ТЕМЕ

4.јун 2015.г.

11

ПОСЛЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ДОБРО ДОШЛИ У ГИМНАЗИЈУ
Врата отворена за 60 најбољих, који ћe после завршене
гимназије имати проходност на све факултете.
Ако сте управо завршили осми
разред, одличан сте ђак или носилац
Вукове дипломе, а нисте одлучни који
позив да изаберете, најбоље решење је
гимназијa. У Гимназији „Бранислав
Петронијевић“ има места за 60 најбољих ђака наше општине.
Предност ове школе је проходност
на све факултете. Скоро 90 одсто мату-

раната убске Гимназије упишу жељени
факултет. Већина њих „упадне“ на буџет.
За разлику од многих средњих стручних
школа, у гимназији се уче по избору, три
страна језика: енглески, француски и
руски. Две године се учи и латински, без
којег није могуће уписати Медицински
факултет, Ветеринарски или Фарма- Мирослав Ђунисијевић
цеутски. Све четири године ученици
имају часове хемије, математике и физике али и стичу
информатичку писменост, што пружа проходност на
многе факултете природних наука.
Гимназија „Бранислав Петронијевић“ има свој
школски лист „Огледало“, чији су сарадници талентовани ученици. У оквиру школе је библиотека, језичка
лабораторија и кутак за ученике. Гимназијалци су
најчешће друштвено активни, глуме, рецитију, певају,
учествују у многим акијама, имају ђачки парламент, а
успешним посредовањем и организацијом запослених,
имају могућност да отпутују на занимљиве једнодневне
(широм Србије) или вишедневне екскурзије у иностранство (Грчка, Италија).
- Надамо се да ће и ове године, као и предходних,
нашу гимназију уписати већи број ученика, 25-30 по
одељењу. Урадили смо интервју са свршеним осмацима, интересовања има. Уписују се одлични ученици,
свесни да морају да уче и да је ово школа која је добар
темељ за било који факултет. И ова генерација матураната, врло је успешна. Наша гимназија је препознатМатуранти убске гимназије: IV-a
љива. Деца углавном упишу жељене факултете – рекао
Мирослав Ђунисијевић директор убске гимназије. Д.К.
После завршетка наставе, 22. маја и својеврсног дефилеа уз
трубаче центром Уба, матуранти су прославили матурско вече у
ПРЕДРАГ МАРИЋ ПОСЕТИО УБСКУ ОПШТИНУ
ресторану „Школарац“ у среду, 27. маја. Првог дана јуна, имали су
писмени из српског језика, а 3. јуна из изборних предмета, страних
језика и математике. Од 5. јуна почињу одбране матурских радова.
Највише пријављених радова је било из географије (17) и историје
(12). Подела диплома је 15. јуна.

СТАЊЕ
ПРИПРАВНОСТИ

Начелник Сектора за ванредне ситуације
Предраг Марић је, почетком прошле недеље, са
сарадницима посетио Таково, где је, са председником општине Дарком Глишићем и члановима
Штаба за ванредне ситуације, обишао мост на реци
Тамнави. Разлог посете било је упозорење РХМЗ о
могућим обилним падавинама и бујичним
поплавама у сливу Колубаре током 26, 27. и 28 маја.
Критичних дана, екипе Сектора за ванредне
ситуације биле су на „дежурству“ у убској општини,
а сви капацитети Сектора и локалне самоуправе у
стању пуне приправности. На сву срећу, поплаве су
нас мимоишле, али је за сваку похвалу што је
упозорење РХМЗ озбиљно схваћено и што су
надлежни превентивно реаговали и били спремни
да интервенишу у случају опасности.

Матуранти убске гимназије: IV-b

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
Foto jastuk

600
900

490
Foto {olja, bela

850

Majica 50% pamuk
Puzzle A4
50% poliester
i u obliku srca

Предраг Марић током обраћања
медијима у Такову
Поред екипа Сектора за ванредне ситуације, и
службе ЈВП „Србијаводе“ су биле на терену и
извели хитне радове на чишћењу критичних
водотокова.
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ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“ ОБЕЛЕЖИЛА СВОЈ ДАН

ШКОЛА МАЛА, А УСПЕСИ ВЕЛИКИ
Захваљујући успеху ученика на свим такмичењима и великом
залагању и труду наставног кадра, Музичка школа је и ове
године постигла завидне резултате
Доделом диплома најуспешнијим
ђацима и њиховим концертом, ШОМО
„Петар Стојановић“ је 25. маја прославила Дан школе и 38 година постојања и
рада. Присутне ученике, запослене,
родитеље и госте поздравио је директор
школе Владимир Ђенадер, који се том
приликом осврнуо на постигнуте резултате и најважније активности у претходном период. Захваљујући успеху

Музичка школа одржава достигнут ниво
квалитета, јер готово да више немамо
простора за напредовање, пошто смо
већ достигли ниво који је, по нама,
задовољавајући за оволику школу
колика јесте и за потребе града колики
јесте. Мислим да много даље од тога не
можемо, али се увек можемо борити за
што већи квалитет наставе и за што
већи број добрих и успешних ученика,

ЈОШ ЈЕДАН ВЕЛИКИ УСПЕХ
АЛЕКСАНДРЕ ЛАТИНОВИЋ

ДВЕ НАГРАДЕ
У ТЕМИШВАРУ
Млада убска виолинисткиња
освојила прву награду и звање
лауреата у својој категорији, као
и посебну награду за најбоље
извођење задате композиције
Вишеструко награђивана убска
виолинисткиња Александра Латиновић, ученица петог разреда ШОМО
„Петар Стојановић” у класи професорке Лидије Ранковић, додала је још
два значајна признања у своју богату
коле кцију. Н а не да вно одрж а ном
деветом Међународном такмичењу
„Еуген Кутеану” у Темишвару, у конкуренцији стотинак виолиниста из Србије,
Мађарске, Бугарске и Румуније, освојила је прву награду и звање лауреата у
својој категорији, као и посебну награду
за најбоље извођење задате композиције. Посвећено чувеном румунском
композитору Еугену Ку теану, ово
музичко надметање веома је цењено од
стране младих музичара, јер представља важну прекретницу за њихову
промоцију и афирмацију.

Школски хор
ученика на свим такмичењима у земљи
и иностранству и великом залагању и
труду наставног кадра, Музичка школа је
постигла завидне резултате, па и ове
године има чиме да се похвали.
- Ђаци наше школе наступали су на
многим такмичењима у земљи и освојили највише награде, а две наше
ученицу оствариле су изванредне
резултате на такмичењима у иностранству. То су Александра Латиновић, која
је лауреат престижног виолинском
такмичењу у Румунији и Маријана
Мирковић, која је на македонском такмичењу соло певача у Охриду имала запажен наступ.Последњих неколико година,

рекао је Ђенадер уз подсећање да је у
текућој школској години Музичка школа
још једном била добар домаћин и
организатор две значајне манифестације – школског Фестивала и Смотре
стваралаштва српских композитора.
За резултате постигнуте на Републичком такмичењу музичких школа
Србије и 13. Фестивалу убске Музичке
школе, Ђенадер је дипломе и пригодне
поклоне уручио Александри Латиновић,
Хелени Вучичевић, Тамари Стефановић, Иви Адамовић, Урошу Адамовићу,
Акекси Ковачевићу, Валерији Стајчић и
Алекси Крстићу.
Д.Недељковић

У ГАЛЕРИЈИ, ОД 12.ЈУНА

СЛИКЕ МИЛАНА ЛАЗИЋА
Деценија уметничког рада
Убски сликар Милан Лазић суграђанима ће
представити свој стваралачки опус на својој првој
самосталној изложби слика, која ће свечано бити
отворена 12. јуна у Галерији „Свети Лука“у 20 часова.
Овом изложбом, Л а зић обележ ава деценију
уметничког рада, тако да она представља својеврсну
ретро-спективу његових дела.
Милан Лазић (1972) сликарством се бави од
2005, а годину дана касније постаје члан убског
Ликовног удружења „Спектар“. Почетком деведестих, похађао је приватну школу стрипа у Београду, док је сликарство учио самостално. До сада је
учествовао на више групних изложби и ликовних
колонија (Уб, Стубленица, Љиг, Лајковац, Лазаревац,
Београд, Ваљево,...).

10 godina sa Vama !

AEROBIK - PILATES

(sa rekvizitima: lopte, palice, tegići, steperi)

Vanja Ilić, viši sportski trener
069/111-0356

ite
Pokrenite se i `iv

zdravo !

Далида Грмуша и Александра
Латиновић у Темишвару
О још једном великом успех у
талентоване Александре Латиновић,
најуспешнијег ђака у историји овдашње
Музичке школе, професорка Ранковић
каже да је било очекивано и са задовољством преноси утиске са престижног еврорегионалног такмичења у
Темишвару.
- Четворочлани међународни стручни жири, састављен од реномираних
музичких имена и професора са музичких академија, након Александриног
наступа упутио јој је све похвале и све
честитке мени, програму који смо
изабрали и нашој школи. На завршном
концерт у победника, одрж аном у
препуној дворани, када је Александра
одсвирала Сарасатове „Циганске мелодије” одједном су се зачуле овације. Не
знам колико је пута изашла на сцену да
се пок лони публици. Било је јако
дирљиво – каже професорка Ранковић,
која је заједно са корепетиторком Далидом Грмуша била учесник и сведок
великог Александриног победничког
похода у духовном и културном центру
Срба у Румунији.
Д.Н.

НАШЕ ТЕМЕ
ПРЕДСТАВЉЕНА СТУДИЈА
РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ “КАЛЕНИЋ“

ПРОЈЕКАТ ОД
ДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА
Након завршеног јавног увида, у Клубу
Дома културе одржана је презентација
Студије о процени утицаја изградње Регионалне депоније за комунални отпад „Каленић“ на животну средину, а потом и јавна
расправа. Скупу су присуствовали представници свих 11 локалних самоуправа
укључених у пројекат, Општинске управе
Уб, МЗ Каленић, као и Института „Кирило
Савић“ и Саобраћајног института ЦИП,
аутори Студије и идејног пројекта прве
фазе депоније.
Детаљ са презентације Студије о процени
утицаја РД “Каленић“ на животну средину

4.јун 2015.г.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КАКО КОМЕНТАРИШЕТЕ СВЕ ВЕЋИ БРОЈ
ПРАЗНИХ ЛОКАЛА НА УБУ ?
Драган Ђурђевић, саобраћајни техничар:
- Узрок све већем броју празних локала је општа беспарица
и велика незапосленост. Народ нема новца за основне животне
потребе. Сваког дана понеко остане без посла, а највећа
кривица је на структурама друштва које су директно одговорне
за контроле над послодавцима. Ако је већа запосленост биће
више купаца у радњама и локалима. Такође, треба стимулисати
људе који отварају локале, дати им одређене повољности како
би издржали терет плаћања пореза.

Драган Васиљевић, машинбравар:
- Мала су примања у убској општини, људи једноставно
немају основна средства за живот, а самим тим ни за куповину.
Улазак у ресторан само на пиће или ручак, то је тек мисаона
именица за многе грађане. Све је мање гостију по ресторанима,
па су власници принуђени на затварање. Роба поскупљује,
новца све мање у оптицају, па грађани купују код Кинеза
артикле лошег квалитета, или на пијаци половну робу. Зато се
затварају локали који садрже квалитетније и скупље производе,
а отварају радње са половном робом.

Драгивој Ћирић, дипл. инжењер ФОН-а у пензији:

Израдом Студије о процени утицаја на
животну средину комплетирана је планска
документација за пројекат Регионалне
депоније у Каленићу, чиме су отклоњене
све дилеме о његовој оправданости,
демантоване гласине да од ове изузетно
значајне инвестиције неће бити ништа и
испуњени сви услови Европске уније,
рекао је Радомир Стевановић, директор
Ре г и о н а л н о г ц е н т р а за у п р а в љ а њ е
отпадом „Еко Тамнава“. Према његовим
речима, сада је на потезу ресорно министарство које треба да спроведе процедуре међународног тендера и избора
извођача.
- Реална су очекивања да се међународни тендер оконча до краја године, да
би почетком идуће отпочели радови у
оквиру прве фазе изградње депоније, који
би трајали око две године, наглашава
директор предузећа „Еко Тамнава“.
С обзиром да је прошле године Влада
Србије пројекат Регионалне депоније
комуналног отпада „Каленић“ прогласила
за пројекат од државног значаја и да једини
има тај статус у области заштите животне
средине, Стевановић каже да рачунају на
подршку ЕУ и средства из ИПА фондова за
његову реализацију.
Уколико све буде текло према плану,
од 2018. године на Регионалној депонији у
Каленићу биће одлаган комунални отпад из
једанаест градова и општина.
Д.Н.
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- За то је директно одговорно лоше законодавство, јер све је
у законској регулативи. Велики су намети, скупе кирије, неусловни локали. Често се не погоди потреба тржишта, што је на Убу
главни разлог за затварање локала. Једноставно, нема изучавања куповне моћи те врсте артикала или услуга које се пласира. Економско-законодавни амбијент за привређивање и
самозапошљавање је нула. Требало би увести новине у погледу
чланова породице, да при запошљавању у сопствену фирму не
морају бити пријављени, уколико желимо да развијамо породични бизнис у микроекономији и смањити ПДВ како би стимулисали отварање нових делатности. Наши приватници су се фокусирали само на услужне делатности, а њих је на Убу пуно. Такође, пребукирано је тржиште малим трговинама, бутицима.
Превелике су и цене, радњи пуно, а куповна моћ слаба. Уб је
преплављен половном робом. Ни Кинези више овде не виде
перспективу.

Љиљана Обрадовић, пензионер:
- Мислим да су финансије и лош животни стандард грађана
Уба, главни кривац за лоше пословање и опстанак приватника.
Куповна моћ је тотално опала и лично мислим да је превише
локала за овако мало место. Роба, углавном, идентична, цене
превисоке, а запосленост на најнижем могућем нивоу. Све је то
повезано и биће све више празних локала у будућности. Нова
радна места и запошљавање младих, решила би многе ствари
овде. Све се врти око новца.

Мирјана Миливојевић, трговац:
- Искрено, моје мишљење је да су плате на Убу мале, па све
мање људи купује ствари које не спадају у основне животне
потребе. Има то и своје разлоге, преживели смо поплаве и
многе друге недаће што је оставило несагледиве последице на,
ионако, осиромашен народ. Још нешто, Уб важи за један од
најскупљих градова, па се маса људи одлучује за Обреновац
или Београд - кад је у питању куповина гардеробе и других
потребштина, где је роба ексклузивнија, а јефтинија него овде.

Мирослав Јеленић, предузетник:
- Узрок је свакако опште стање у земљи, што ће рећибеспарица. Време је јако тешко за опстанак било које делатности. Можда би могла општина да субвенционише приватнике,
предузетнике, да се нађе нека нова форма за решење њихових
проблема на неки дужи период. Да ти исти људи враћају дуг
општини кроз неко одређено време. Куповна моћ је јако слаба.
Радим у грађевинарству и у тој области наплате су лоше, јако
пуно касне, па и уз највеће напоре, тешко се функционише. Нема
“живих пара“ да се обрћу. Потребна је одређена количина новца
за куповину робе. Треба покренути производњу како би се
подстакла потрошња и затворио круг. Тиме би требало неко
озбиљно да се позабави.

Весна Обрадовић, угоститељ:
- Све више ће бити празних локала. Ја лично никад горе
нисам живела. У свом локалу не смем да пустим музику, јер три
фирме у држави се боре да наплате ту услугу. Народ нема
новца, па не може себи да приушти задовољство да попије
једно пиће. Шта друго очекивати и како да опстане локал?
Кинези се повлаче из Србије и то је неки знак да овде нешто није
у реду. Да бих запослила своју ћерку, морам да је пријавим јер
се не третира као породични бизнис, што аутоматски спречава
одређени прилив средстава. Док све намете држави измирим,
платим књиговођу који само овери оно што ја сваки дан водим,
не могу да опстанем. Док не дође до неких реформи у законодавсву, биће све више затворених локала код нас.

14

ОБРАЗОВАЊЕ

4.јун 2015.г.

ОДРЖАН САСТАНАК СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ПРВИ САЈАМ ЗАНИМАЊА
Ученицима представљено више од 20 различитих професија
У оквиру активности „Професионална оријентација у Србији“, ОШ „Милан
Муњас“ је била домаћин Првог сајма
занимања, на којем су ученицима завршних разреда представљене неке од
основних професија присутних у нашој
општини. Велики број убских установа и
фирми, као и обе средње школе, одазвале
су се позиву да једночасовном презентацијом, ученицима седмог и осмог разреда,
приближе поједина занимања. Циљ је био
да им се помогне у доношењу одлуке о
даљем образовању.

и гимназија, да се будућим
средњошколцима покажу образовни
профили и поделе планови и програми по
којима ће радити, да се изложеним
пехарима и дипломама похвале постигнутим резултатима. Обе школе се надају
да је оно што нуде за идућу школску
године довољно да задовољи основне
захтеве будућих ученика, везане за
образовање.
Највише интересовања међу
ученицима, изазвао је поручник Војске
Србије Мирослав Милановић, који се

МАЛА МАТУРА
Завршни тест, полагаће се 15,16. и 17. јуна. Коначни
резултати расподеле по школама, биће објављени 5. јула.
Редовна настава за ученике осмог
разреда, завршена је у петак, 29. маја. До
изласка на завршни испит, који ће трајати
три дана, ученици ће имати припремну
наставу у својим школама, из предмета
који ће полагати (српски језик, математика, историја, биологија, географија,
физика и хемија). У понедељак, 15. јуна,
матуранти ће полагати српски (матерњи)
језик, уз обавезу да донесу ђачке књижице са фотографијом не старијом више
од шест месеци, јер ће књижица замењивати легитимацију сваког ученика и у њој
ће бити уписана њихова идентификациона шестоцифрена шифра. У уторак,
16. јуна, полагаће се тест из математике, а
у среду комбиновани тест. Ученици су
обавезни да дођу на полагање теста сва
три дана, како би добили потврду да су
положили завршни испит, а самим тим и
завршили осми разред. Сваки ученик

ТАКМИЧЕЊА

Детаљ са Првог сајма занимања
Сајам је отворила директорка ОШ
„Милан Муњас“:
- Планирано је да ова активност
прерасте у манифестацију која ће се одвијати сваке године. Намењена је, пре свега,
ученицима осмог разреда који су на
значајној прекретници, а који би требало
да одаберу своје занимање. Ово је идеја
нашег тима за професионалну оријентацију у сарадњи са одељенским старешинама осмог разреда – рекла је директорка
Баратовић.

Убски основци
са поручником Милановићем
У холу школе, на ђачким клупама, које
су замениле штандове, седели су представници: техничких наука, права и
економије, медицине, заштите животне
средине, јавног сектора (војска и
полиција). Ученицима је омогућено да се
што боље информишу о професијима као
што су: ветеринар, машински, саобраћајни и грађевински инжењер, архитекта,
багериста, фризер, козметичар, банкар,
адвокат, судија, професионални војник,
саобраћајни полицајац, кројач, инжењер
пољопривреде за ратарство, лекар, стоматолог, фармацеут, медицински техничар, физиотерапеут... Ученици и наставници Техничке школе „Уб“ и Гимназије
„Бранислав Петронијевић“ помагали су
саветима како да се одлуче коју средњу
школу да упишу.
Директор Техничке школе “Уб“ Зоран
Бабић рекао је да је ово још једна од
прилика да се презентују техничка школа

радо одазвао позиву да пренесе своја
искуства и исприча како је постао професионални војник. Родом из Звиздара,
основну школу је завршио на Убу, а даље
школовање наставио у Војној гимназији.
За школовање војника потребно је пуно
одрицања, воље и учења, па је своје
знање усавршио прво на Војној академији у Атини, а мастер студије у Београду,
након чега је постао потпоручник, а затим
и поручник.
- Радо сам се одазвао позиву да
дођем на Сајам занимања, зато што знам
колико то значи осмацима, колико је мени
значила сугестија у том периоду када
завршаваш једну етапу школовања и
одлучујеш се за другу– образложио је
поручник Милановић.
Ученик Мирко Ненадовић истакао је
да му је најзанимљивије било да разговора са поручником Мирославом Милановићем, јер га професија војника привлачи, као и са ученицима Техничке школе, смера мехатроника, који су на Сајам
занимања донели робота. Ученица Андријана Арсенић одлучила је, као и Мирко, да
конкурише у гимназију, јер ће јој омогућити потребно знање за даље школовање
на Економском факултету. Већ сада, одлучно наводи, амбиције су јој да постане
директор банке.
Д.Капларевић

УСПЕСИ
ОСМАКА
Неколико ученика осмог разреда
ОШ „Милан Муњас“, поред припреме за
полагање завршних испита, постигли су
запажене резултате на регионалним и
републичким такмичењима. Александра Филиповић и Милан Тодоровић,
освојили су прво место на регионалном
такмичењу из историје и пласирали се
на Републичко такмичење, које је
одржано у Крупњу, 16. маја, а које је
окупило 450 најбољих ученика из
Србије. Александра је замало поновила
прошлогодишњи успех, када је била
прва, освојивши ове године друго
место и 39 поена (од максималних 40),
док је Милан знатно побољшао пласман и освојио треће место. Ученици
Бранке Костић, наставнице историје,
већ годинама освајају бројне награде.
Александри и Милану најзанимљивији историјски период је Други
светски рат. Користе интернет, литературу и уџбенике. Александра каже да јој
није тешко да запамти године, теже је
повезати историјске догађаје, а најтеже
питање на тесту из историје, било је: Ко
је основао Владу Србије, после 1945.
године?
Д.К.

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ ?
На Регионалном такмичењу из
предмета Техничко и информатичко
образовање, које се одржавало 10. маја
у ваљевској Основној школи „Владика
Николај Велимировић“, у такмичарској
дисциплини „Шта знаш о саобраћају“
групе Ц, Андреј Капларевић, ученик
осмог разреда, оправдао је очекивања,
освојивши друго место у Колубарском
р е г и о н у. У ч е н и к е у бс к е о п ш т и н е
спремали су наставници Техничког и
информатичког образовања Надежда
Топаловић и Горан Косанић.

Александра Филиповић
и Милан Тодоровић
са наставницом Бранком Костић

мора понети свој прибор за писање (оловку, гумицу и хемијску олову), а за тест из
математике и прибор за геометрију. Врло
је важно напоменути ђацима да, уколико
не подебљају хемијском оловком своја
решења на тесту, неће им бити признат
ниједан бод.
Од понедељка до петка (15-19.06.)
комисија из ваљевских школа, прегледаће тестове наших ученика, који ће бити
под шифром, а прелиминарне резултате,
ученици ће у својим школама добити, у
петак 19. јуна. Објављивање коначних
р е зул т а т а за в р ш н о г и с п и т а , б и ћ е
истакнуто у четвртак 25. јуна до 20 часова. Попуњавање и предаја листе жеља,
уз обавезно присуство једног од родитеља, обавиће се 26. и 27. јуна, од осам
до 15 часова. Званичне резултате расподеле по школама, ученици ће добити у
недељу, 5. јула.
Д.Капларевић

ДОМ ЗДРАВЉА
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ПЛЕСНИ КЛУБ “АТЕНА“

УСПЕШАН НАСТУП У НИШУ
Балетске групе и солисти Плесног клуб „Атена“ освојили су седам медаља на
Државном првенству у Нишу, које је одржано 23. маја. Одличан наступ убских
балерина, обезбедио им је учешће на Европском и Светском првенству. Прва три
места у групном плесу, као и првих пет места која су освојили солисти и парови,
били су довољни да се квалификују на светску плесну сцену.
Плесни клуб „Атена“, на овогодишњем Државном
првенству, имао је укупно 65 играча, распоређених у четири
групе, у дечјем, јуниорском и узрасту одраслих. Преко 700
играча из 13 различитих плесних клубова показало је своје
кореографске вештине у уметничким и уличним плесовима,
а убски плесни клуб, такмичио се и у класичном и модерном
балету. Организатор Државног првенства била је Српска
Асоцијација плесних организација, чији је члан и ПК „Атена“.
Велики успех остварила је Нена Ненадовић у категорији
класичнан балет, са кореографијом „Успавана лепотица“,
освојивши прво место. Друго место, у категорији модерног
балета, освојила је кореографија „Пица мајстори“,а у паровима кореографија „Најбољи пријатељи“, коју су извеле
Сандра Грмуша и Јована Митровић. Кореографија „Египат“
освојила је прво место, а „Нострадамус“, у оквиру модерног
балета друго место. Све поменуте кореографије урадила је
Јасмина Станчић, док су кореографију “Everbody wants to
rule the world”, која је заузела друго место, осмислиле
Јелена Старчевић и Марија Тешић. Прво место освојила је и
Нена Ненадовић
кореографија “Radioactiv” коју је урадио Лука Живковић. Д.К.

“ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО“

Победници конкурса са председником општине
и представницима Дома здравља Уб и Предшколске установе Уб

ДАН ШКОЛЕ У ПАМБУКОВИЦИ

БОГАТ ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ
У присуству великог броја званица,
пензионера и родитеља, ОШ "Свети
Сава" у Памбуковици је прославила 117ти рођендан. Богат свечани програм,
19.маја, су улепшали ученици четвртог
разреда који су извели представу "Љубав
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на први поглед" учитеља и писца
Михаила Радовановића, док су ученици
виших разреда извели представу
"Аналфабета" Бранислав Нушића уз
помоћ хора и рецитаторке Маријане
Марић, ученице осмог разреда.

Награђени победници
конкурса, на којем су
учествовала деца и
Вртића и убске
Основне школе
У просторијама Дома здравља,
организовани су пријем и додела
награда за победнике ликовног конкурса „Осмехни се здраво“, расписаном
у оквиру здравствено - промотивне
кампање „Недеља здравља уста и
зуба“, која је обележена од 18. до 24.
маја. На конкурсу су учествовали
малишани из Предшколске установе и
ученици нижих разреда Основне школе
„Милан Муњас“, а од пристиглих
радова награђено је шест. Аутори
најлепших и најмаштовитијих цртеже на
тему „Осмехни се здраво“ у категорији
предшколског узраста су Вања Марковић, Мина Шишић и Ања Петровић, док
су међу основцима победници Тамара
Живковић, Ања Горчић и Тамара Симић.
Најуспешније учеснике конкурса локална самоуправа је наградила књигама и
хигијенским прибором, а поклоне им је
уручио председник општине Дарко
Глишић.
Дом здравља „Уб“ сваке године се
активно укључује у обележавање Недеље здравља уста и зуба, када Стоматолошка и Патронажна служба додатно
раде на промоцији значаја оралног
здавља, истакла је директорка те установе др Биљана Николић.
Пошто се здраве навике стварају у
најранијем детињству, а превенција је
најбољи, најјефтинији и најефикаснији
метод очувања здравља уста и зуба, у
Вртићу је организована едукативна
акција, која је имала за циљ подстицање
и формирање правилних хигијенских
навика код најмлађих. Здравствени
радници су им на моделу показали како
се зуби правилно перу и говорили о
значају здравља зуба и правилној
исхрани, а након предавања деци је
подељен и едукативни материјал. Д.Н.
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КАД БИ УБ БИО ГРАД...

ГДЕ И КАД
ЈЕ ПОЧЕЛО ?
Вреди ли бавити се историјом Уба? Потсећа на глинену
посуду, разбијену и разасуту по многим књигама, архивима и
музејима. Уз то је и шупља: неке делове је неповратно појело
време. Опет, без историје смо печурке које је донела киша, а
однеће прва суша или нека друга невоља. Зато би ваљало да
је неки научник истражи, напише и објави, онолико целовито
колико му омогућују преостали трагови, знање, упорност и
средства му.
Додатна добит од такве књиге би била уштеда времена
и мука за неуке, а знатижељне. Ево плодова мојих лутања.
Ако су квргави, узалудне су Вам жалбе и прекори. И да хоћу
боље не умем.
Најпре, прошлост нас учи да је овај простор одувек био
добар за живот. У Врховинама и Чучугама су нађени трагови
сопотско-ленђелске културе, оне која је у средњем неолиту
потиснула винчанску. У старом веку је привлачио Влахе,
Келте, латинске Римљане, Грко - Ромеје... (ови последњи
нису знали да су Византинци, то име је старо тек неколико
векова). Средњи век памти Аваре, Србе, Бугаре, Угре, Турке...
Повремене и јако привремене војске и господаре да и не
помињем. А где је ту Уб?
Претходно морамо да разликујемо три ствари: реку Уб,
област Уб и место Уб.
Реци су, највероватније, кумовали Келти. Они за реку
кажу АBONA и тај хидроним се често јавља и у Европи и у
југозападној Британији, делу у којим Келти и данас живе. То
име је касније обртано и окретано: у Угра и Дубровчана је
ОBONA, а у Срба из тог корена потичу и Обница и Уб.
Ову нашу област су Угри називали UBMELLEKE и био је
дистрикт, део мачванске средњовековне бановине. Ту
област су понекад држали они, понекад је губили од Бугара и
Срба, а коначно је потпала под Турке половином XV века. Али
не лези враже! Анегдотски је податак да су Угри, илити
Мађари, све до краја Првог светског рата и пропасти АустроУгарске монархије 1918. године, својатали Мачву и
проглашавали свога бана за ту област.
За само место Уб, кад је настало и где је било, нема
поузданих података. Да ли је то било име за утврђење на
десној обали Убаче, подно брда преко кога се избија на
Караулу и преко Дупљаја вековима иде за Ваљево? Село
Тврдојевац је засигурно по њему добило име, а легенда каже
да су се за њега борили отац и побуњени син, вероватно
угарски властелини. Отац је са војском поразио сина и
разорио утврђење, а сељаци су дуго од тог камена правили
куће и свињце.
За најстарији запис о Убу заслужан је извесни господин
Прибислав Војводић. Био је трговац који је пословао у
Ваљеву, Београду и Угарској, а 1441. године је пријављен да
је на путу Београд – Уб напао неког Дубровчанина. Да ли је у
питању место или крај?
Други запис је ближи: датиран је 28. јуна 1459. године и
говори о пљачки дубровачких трговаца код Уба, а на путу за
Београд.
Да ли је Уб тада био код Тврдојевца, овде где је сада или
на неком трећем месту? Не зна се. Да ли су пљачкаши били
Срби, Турци или неко трећи? Не зна се. Оно што је занимљиво је да је осам дана раније пало Смедерево. Деспотовина
Србија се, и не знајући, својим падом спасла бар ове
кривице. А Уб је, пошто није могао да настане за осам дана,
засигурно постојао и за време српске средњовековне
државе.

НАШЕ ТЕМЕ
У САРАДЊИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ И РАДЉЕВСКЕ ШКОЛЕ

РАДИОНИЦА
О МЕДИЈСКОЈ
ПИСМЕНОСТИ
Развијање критичког мишљења према
медијским садржајима, као и подстицање
читања и креативног изражавања и неговање
лепе речи, основни су циљеви радионице
У просторијама Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“ се већ пет месеци, сваког четвртка, одржавају
радионице под називом „Књижевна и медијска писменост“,
које се реализују у сарадњи са ОШ „Душан Даниловић“ из
Радљева. Радионице од почетка води Немања Петровић,
професор српског језика у радљевској школи, а похађа их 12
његових ученика, подељених у четири групе од по троје.

Немања Петровић
са полазницима радионице
Медијске информације и слике, са којима смо свакодневно преплављени, све више утичу на понашање младих
и формирање њихових ставова и моралних вредности, а
разлог томе је недостатак медијске писмености. Развијање
критичког мишљења према медијским садржајима, као и
подстицање читања и креативног изражавања и неговање
лепе речи, основни су циљеви радионице о књижевној и
медијској писмености, наглашава Немања Петровић. Поред
тога што су упознати са основама медијске писмености и
историјом новинарства, полазници радионице су имали
прилику и да савладају основе новинарског умећа писањем
текстова на теме које сами бирају. Оно што је најважније, све
што су научили имају где и да покажу, и то у сопственој
емисији под називом „Медијска и књижевна писменост“, која
се емитује једном недељно на телевизији 3М. Осим што пишу
чланке, репортаже, извештаје, вести и разговарају са
пробраним гостима, чланови ове мале дечје редакције сами
уређују и воде емисију, која је брзо нашла пут до гледалаца.
Свој посао схватају озбиљно и одговорно, па су њихови
новинарски прилози и интервјуи занимљиви, информативни
и актуелни, а махом су из области образовања, културе,
уметности и науке. Кроз писање новинарских текстова,
ученици обогаћују свој речник и језик, уче се лепом писменом
и усменом изражавању и развијају технику јавног наступа, а
то је изузетно важно, каже њихов професор и ментор Немања
Петровић, напомињући да своје ђаке саветује да много читају
и на телевизији више гледају образовне, научне и дечје
програме.
О медијској писмености ученицима је, у оквиру радионице, говорила и Јулијана Марјановић Јовичић, директорка
Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“, која им је, том
приликом, указала да не треба да верују свему што прочитају,
виде или чују у медијима, већ треба да размишљају својом
главом и имају критички однос према свим медијским
садржајима, како би се заштитили од злоупотреба. Такође им
је причала о историји новинарства и медија, важности културе говора и књижевног образовања. Директорка библиотеке напомиње ће се труд и напор који улажу у писање
новинарских текстова и уређивање емисије деци вишеструко
вратити, јер позитивно утиче на њихов психосоматски развој,
а то што раде као прави мали новинари и спикери пред камерама, доприноси њиховом самопоуздању и развоју културе
лепог говора и понашања, што ће им, свакако, бити од велике
користи у животу. Због свега набројаног, Библиотека ће наставити да реализује радионицу о медијској и књижевној писмености и током наредне школске године.
Д.Недељковић

ОКО НАС

4.јун 2015.г.

ОДРЖАНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ
У НОВОЈ ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ НА УБУ

ХУМАНИ ПОЛИЦАЈЦИ
Удружење добровољних давалаца
крви “Полицајац 2004“ из Ваљева
организовало је 29.маја, поводом
једанаест година рада и постојања, акцију
добровољног давалаштва крви у просторијама нове Полицијске станице на Убу.
Том приликом, прикупљено је 98 јединица
драгоцене течности. Позиву се одазвао
велики број полицајаца из региона,
претежно из Ваљева и Уба, али и грађани
који су, на тај начин, допринели да се
обезбеди довољно крви за све оне којима
је преко потребна.

Прикупљено
98 јединица крви

Домаћин акције била је Полицијска
станица Уб, на челу са начелником
Александром Вилотијевићем, који је, уз
захвалност колегама из Ваљева, најавио
још неколико сличних окупљања у

Тандем из Црвене Јабуке:
Обрен Дамјановић
и Аца Ђурић
будућности. Како је рекао, убски
полицајци уселиће се у нове просторије средном јуна али и да су, овим
хуманим гестом, оне већ почеле да
живе.
Већ по традицији, након прикупљања крви, удружење “Полицајац
2004“ своје јубилеје обележава организовањем свечаног ручка на којем
додељује захвалнице донаторима и
сарадницима. Овога пута, својеврсно
дружење одржано је у ресторану
“Беча“, а за више него успешну
организацију првог и другог дела дана
побринуо саобраћајни полицајац
Обрен Дамјановић, иначе, наш замљак
из Црвене Јабуке на “привременом
раду“ у Ваљеву.
М.М.М.
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ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА
У КАЛИНОВЦУ

НАСТРАДАО
МЛАДИЋ
Саобраћајна несрећа са трагичним исходом, у којој је настрадао
Владимир Јовановић (20) из Калиновца, потресла је целу Тамнаву, у
недељу 24.маја. Несрећа се догодила
неколико минута након поноћи, на
путу Бањани-Новаци, у селу Калиновац. Аутомобил којим је управљао
несрећни младић слетео је са коловоза и потом се запалио. У изгорелим
колима пронађено је тело возача, који
се у тренутку несреће враћао са
вечерње забаве. Истражни органи су
наложили обдукцију његовог тела, а
други детаљи нису познати.

УКОЛИКО ИМАТЕ ТЕМУ
ЗА НАС, ЈАВИТЕ НАМ НА
064/2180-588 и 064/484-2050

IN MEMORIAM

НИКОЛА САВИЋ МАРИОЛА
(1923 - 2015)
Животна прича Николе Савића би испунила неколико томова књига, а
читаоцима ни за тренутак не би попустила пажња. Снимили смо, пре два и по
месеца, око три сата разговора. Довољно за репортажу и - лепо сећање. А он
се, и поред поодмаклих година, добро сећао. Имао је два политичка учитеља
у раној младости; Радојицу Таутовића и Бору Шипчића. Рат је провео као
војник Црвене армије, а 7.априла 1941, ујутро, после првог дана
бомбардовања Београда, стигао је на Уб, на белом коњу. О томе је причао:
’’Гледао сам како бомбе падају 6.априла на Београд, где сам био на
изучавању заната. Пред вече, на путу, угледам коња који ми је полако
прилазио. Уплашио сам се и одмакао. Коњ је кренуо за мном. Схватио сам да
ме је одабрао за свог новог газду. Скинуо сам му остатке амова, узјахао и...
ујутру, стигао на Уб. Црвеној армији је положио заклетву када је формирана
прва партизанска чета у јулу 1941. у Радљеву. Затим следе хапшења, логори,
рат... Имао је више од седам година признатог борачког стажа. Заслужио је ‘’Споменицу 41.’’, али, због
хапшења и боравка у затвору, код четника, то му је ускраћено. Био је носилац Оредна заслуга за народ,
као и Ордена и Медаље за храброст... Седамдесетих година још једном се обрео на Убу.Овог пута да
помогне као директор ‘’Зимпе’’: ‘’На Убу сам увек, некако, штрчао... Нисам могао да се уклопим, да се
сложим са тадашњим властима. У “Зимпи“ сам примио првих 17 свршених ученика убске Школе ученика
у привреди, браварске струке. Било је противљења, било је људи који су више мислили на своје интересе
него на предузеће, пријављивали су ме, цинкарили... Морао сам да одем, али сам остао запамћен,
верујем, као частан и поштен човек...’’
И заиста! Никола Савић је, у Убу и Тамнави, оставио дубок траг. Нису га заборавили Убљани.
Драги Никола, сада је све коначно завршено. Нема више мејлова, нема наставка нашег разговора
за новине... Сада сам схватио и значај реченице од пре два месеца: ‘’ Немој много да одлажеш долазак у
Београд, моје време је ограничено ...’’ Ти си знао... Али, за тебе је ово што ти се догодило нешто сасвим
обично... Уосталом, све од оног 6.априла, како би ти рекао, био је чист ћар. Дочекао си много тога.
Испратио све три Југославије - поручио си ми да би волео да то стоји у наслову новинског текста о теби.
Оставио си иза себе многа добра дела и, највише од свега, вредну и поштовану породицу: супругу
Слободанку, сина Милоша, ћерку Марију, унуке Ану и Уну, унука Николу и праунуку Милу... Сада видим да
је то био прави разлог за спокојство и мир који су зрачили из тебе, кад си ме назвао телефоном, пре
двадесетак дана... Знао си да је вредело труда и да си правим животом испунио сваку од својих 92 године.
Вечна ти слава!
Милан Миловановић
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

4.јун 2015.г.

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

НИКОЛИ САВИЋУ
(1923 - 2915)
Дешавало се, кад смо били млади, да будемо љубоморни
јер смо се питали: Како је то могуће да он носи толико
много људи у свом срцу и како је могуће да ми нисмо
једини и најважнији? Схватили смо, после, да је у његовом
срцу увек било довољно љубави за све...
Имао је снаге и моћи да нас инспирише, подржава,
осокољава и, чак, провоцира и тако да нас наведе да
будемо бољи и мудрији.
Бескрајно смо захвални што смо одрасли уз тако дивне
родитеље који су нас, својом мудрошћу и примерима,
учили... Дека је, зато, био и остао понос свих нас...
Нека му је лака душа и нек` нам изљуби све наше драге и
миле... кад тамо стигне.
Породица

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

НИКОЛИ САВИЋУ
(нашем деда Ниџи)
Био си нам родитељ, пријатељ, друг...
Твоје савете, похвале, а понекад и критике,
увек ћемо памтити.
Честим посетама и разговорима био си увек у току и уз нас.
Радовао си се новим идејама
и свакодневним добрим дешавањима.
Дивили смо се твојим годинама, које си добро носио.
Били смо увек са тобом и уз тебе.
Надамо се да смо оправдали твоје поверење.
Бринућемо о твојој и нашој бака Слоби.
С поштовањем
Породице Леонтијевић и Остојић

СЕЋАЊЕ НА НАШЕ ДРАГЕ РОДИТЕЉЕ

ВИТОМИР
ЈЕЛЕНА
НЕНАДОВИЋ
Увек ћемо вас се радо сећати са великим и дужним
поштовањем
Захвална ваша деца:
син Мићан, ћерке Дивна, Љиљана,
Драгана и Вера са породицама

8.06.2015.г. навршава се годину
дана од смрти нашег драгог

ДИМИТРИЈА
МАРКОВИЋА ДИШЕ
(1939 - 2014)
Чувамо успомену на његов лик
Годишњи помен дајемо 6.јуна
2015.године у 12 часова
на Совљачком гробљу

Син Зоран, Горица,
Иван и Никола

ЧИТУЉЕ- СЕЋАЊА

4.јун 2015.г.

8.06.2015.г. навршава се годину
дана од смрти нашег драгог

У уторак, 2.јуна 2015.године је
40 дана од када није са нама

ДИМИТРИЈА
МАРКОВИЋА ДИШЕ

ДРАГАН
ЈОКСИМОВИЋ СПИРИ

(1939 - 2014)
Пролази време, ускоро ће бити
година од како си нас напустио.
Чувамо успомену на тебе
и чуваћемо је за навек...
Супруга Добрила, син Драган,
снаја Јелена, унук Матија
и унука Маја
3.јуна.2015.г. навршава се шест
месеци од смрти нашег драгог
и незаборављеног

СЛОБОДАНА
РАДЕНКОВИЋА
(Шобе полицајца у
пензији, из Уба)
Драги наш Слободане! Иза себе си
оставио траг који се не брише,
доброту која се памти, љубав која ће
вечно трајати. Хвала ти за све.
Твоји: супруга Слободанка,
син Мирослав, снаја Злата,
унук Немања и унука Ања
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(1955 - 2015)
Да одлазиш, ниси хтео рећи,
само си ћутао, гледао нас... А
зашто си ћутао? А то ћутање је
болело, боли и болеће нас.
Од заборава чуваће те твоји:
супруга Драгана,
синови: Милош и Марко
5. јуна. 2015. године навршава се
година дана од смрти наше драге

08.06.2015. г. навршава се шест
месеци од смрти наше драге

МИРКЕ ПОПОВИЋ

ОЛИВЕРЕ
СИЉАНОВИЋ

(1945 - 2014)

(1934 - 2014)

Остаћеш вечно у срцима

Успомену на тебе вечно ће
чувати

твојих најмилијих

твоји најмилији
Раде, Гоца и Бранислав
8.06.2015.г. навршава се годину дана
од смрти драгог и непрежаљеног

ДИМИТРИЈА
МАРКОВИЋА ДИШЕ
(1939 - 2014)
Тешко је живети без тебе.
Не могу да те прежалим!
Супруга Добрила

ФУДБАЛ

4.јун 2015.г.

Бараж за попуну Међуопштинске лиге
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Бараж за попуну Међуопштинске лиге- 1.утакмица:

ШАРБАНЕ - РАДНИК (Уб) 1:3 (1:2)
Стадион у Шарбанама. Гледалаца: 200. Судија: Небојша
Мартиновић (Уб). Стрелци: Н.Миловановић у 3. за Шарбане, а
Луковић у 32. из пенала и 78. и Маринковић у 45. минуту за
Радник. Жути картони: Ј.Павловић (Ш), Дубљевић, Ранковић,
Хаџић, Митровић (Р). Црвени картон: Аврамовић (Шарбане, на
клупи) у 35. минуту.
ШАРБАНЕ: Стеванчевић 7, Ј.Павловић 6,5 (Кусуровић -),
С.Миловановић 7, Рашић 7, Љ.Павловић 7, Мирковић 7,5, Н.
Миловановић 7,5, Илић 6,5, Шишовић 6,5, Гајић 7,5, Ранковић 7
РАДНИК: Михајловић 6,5, Петровић 6,5, Маринковић 8, Луковић
8, Дубљевић 7, Ранковић 7, Новаковић 7 (Јаџић -), Митровић 7
(Станојевић -), Хаџић 6,5, Граховац 7,5, Давидовић 7 (Гајић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Филип Луковић (Радник)
Према очекивањима, узбудљив и неизвестан меч у
Шарбанама, а кончан епилог потврђује је да је на корак од
финала у овом тренутку боља и спремнија екипа.
Није почело добро за тим Чеде Мартића- голман
Михајловић је "слободњак" Гајића одбио у пречку, лопта је у
високом луку пала на главу Немањи Миловановићу који лако
погађа из непосредне близине. Деловао је Радник збуњено у
тим тренуцима, али су брзо Убљани показали зашто су везали
16 победа ове сезоне. Хаџић је изнудио пенал, Луковић
поравнао са 11 метара, а небеским скоком Маринковић води
свој тим на паузу са великим голом предности.
Имали су домаћи још један трзај у наставку, у том периоду
поништен је гол Ранковића након офсајда. Меч је решио
велемајсторским потезом Филип Луковић- Хаџић је умало
"упрскао" идеалну прилику, али је идеолог игре Радника
одмереним лоб-ударцем угасио наде домаћих да могу до
повољног резултата. До краја је Гајић
могао да донесе још убедљивију предност,
али је и овај резултат огроман капитал за
непобедиву чету са Школарца.

ВРЕЛО - ПАЉУВИ 1:2 (0:0

)
Стадион у Врелу. Гледалаца: 250. Судија: Перица Марјановић
(Уб). Стрелци: Бранковић у 55. за Врело, а Марковић у 49. и 82.
минуту за Паљуве. Жути картони: Анђелић, Јокић (В), Лекић (П)
ВРЕЛО: Станчић 6,5, Јевтић 7, Грујић 7,5, Новаковић 7
(Живановић -), Јовичић 7, Симић 6,5, Јокић 7, Арамбашић 7,
Анђелић 6 (Танасић -), Мирковић 6,5, Бранковић 8
ПАЉУВИ: Станојловић 6,5, Веселиновић 7, Лекић 6,5,
Вукићевић 7,5, Илић 7, Ђурић 7, Марковић 8 (Ђорђевић -),
Радовановић 7, Стојић 7, Миловановић 7 (Мијатовић -), Јовић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Марковић (Паљуви)
Паљуви носе велики капитал на реванш меч крај језера,
оправдали су епитет фаворита, мада је и домаћи тим имао
прилике за бољи резултат.
Почетак је припао гостима, Јовић и Радовановић су
загоспода-рили средином терена и припремили две прилике
Стојићу. Први пут је искусни нападач траљаво шутирао, у
другом наврату одлично је реаговао Станчић. Још једном је
голман Врељана бољи у директном дуелу од Стојића, овога
пута из слободног ударца са 25 метара. На другој страни,
борбени домаћин запретио је само преко Арамбашића, лопта је
отишла тик уз леву стативу.
Иако је био најбољи актер првог дела, голман Станчић је
почетничком грешком омогућио Марковићу лаку реализацију.
Примљени гол као да је разбудио домаће, Бранковић је најпре
затресао стативу, а потом и матирао не баш идеално
постављеног Станојловића након паса Јевтића. Изгледало је да
се меч окреће на воденицу домаћих, али Јовић одлично
проиграо Марковића који је био сталожен у завршници и
постигао погодак можда вредан и финала.

НА ПУТУ КА ДИВЧИБАРИМА

БИЦИКЛИСТИ
ПРОШЛИ КРОЗ УБ
Прошле суботе, занимљива
поворка бициклиста је у подневним
сатима стигла на Уб, где су се одморили и освежили на путу ка коначном
циљу. У питању су били предстаници
бициклистичког друштва "Цикловорлд Србија" који су кренули на своју
традиционалну руту у част оца српског
олимпизма генерала Светомира Ђукића. Они су кренули од хотела "Москва"
у Београду, где је некада било седиште
Олимпијског комитета, а коначна
дестинација било им је село Ражана на
Дивчибарама, родно место српског
генерала који је учествовао у оба
Балканска и Светска рата.
Деоницу од 140 километара прешло је више од 50 бициклиста, међу
њима је било и рекреативаца који су
јуначки издржали напоре на високој
температури, а наш крај је имао свог
представника у Завиши Ивковићу,
Радљевцу који је дугогодишњи члан
друштва чији је председник Ненад
Ограић.

Пред полуфинални дуел баража: ФК Врело и ФК Паљуви

Бициклисти

22

ФУДБАЛ

4.јун 2015.г.
19.коло

Резултати 19.кола (23-24.мај):
Тврдојевац - Гуњевац
5:2
Д.Туцовић - Рудар (Р)
5:2
Црвена Јабука - Каленић
8:1
Полет (ДЛ) - Степање
3:4
Пролетер(Б) - Омладинац(К) 0:0
ОФК Стубленица - Полет (Т) 2:2
Резултати 20.кола (30-31.мај):
Гуњевац - ОФК Стубленица 2:4
Полет (Т) - Пролетер (Б)
4:4
Омладинац (К) - Полет (ДЛ) 0:0
Степање - Црвена Јабука
4:0
Каленић - Д.Туцовић
2:1
Рудар (Р) - Тврдојевац
0:6

20.коло

СТУБЛЕНИЦА - ПОЛЕТ
(Таково) 2:2 (1:1)

РУДАР (Радљево)ТВРДОЈЕВАЦ 0:6 (0:2)

Стадион у Стубленици. Гледалаца: 100.
Судија: Мирко Стефановић (Ваљево).
Стрелци: Н.Поповић у 41. и Ракић у 89.
из пенала за Стубленицу, а Васић у 17. и
С.Илић у 62. минуту за Полет. Жути
картони: Н.Поповић (С), М.Илић,
Стефановић, М.Петровић, Володер (П).
Црвени картон: Макси-мовић (Полет) на
клупи у 27. минуту.
СТУБЛЕНИЦА: Н.Јовановић 7,5, Д.Јовановић 6,5 (Неговановић -), Лазић 7,
Ракић 7,5, Леонтијевић 7, Продановић 7,
Спасојевић 7, И.Поповић 7, Перишић 7,
Станковић 6,5, Н.Поповић 8 (Маринковић -)
ПОЛЕТ: Володер 6,5, С.Илић 7,5, М.Петровић 6,5, И.Петровић 7, Гојаковић 7,
Лујиновић 6,5, Јанковић 7, М.Илић 7,
Стефановић 7, Васић 7,5, Радовановић
6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Немања Поповић (С)
Одличан меч у Стубленици, лепом
соло-акцијом Васић је донео предност
гостима, али је изједначио Немања
Поповић из слободног ударца. Станковић није искористио једанаестерац у
првом делу, али јесте Ракић у финишу
када је Володер срушио Немању
Поповића.

Стадион у Радљеву. Гледалаца: 50.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Танасијевић у 34. и 47.,
Јовановић у 40., Младеновић у 73. и 78. и
Мирковић у 88. минуту. Жути картони:
Аћимовић, Пантелић, Радић (Р), Н.Поповић (Т)
РУДАР: Јовановић 6, Ђаловић 5, Лазарић
5, Радић 5, Теодосић 5, Д.Давидовић 5,
Поповић 5, Пантелић 5, Радовић 5,5,
Аћимовић 5,5, Ж.Давидовић 5
ТВРДОЈЕВАЦ: Теодосић 7, Радојичић 7,
Тешић 7 (Иванковић 7), Јовановић 8,
М.Поповић 7, Мирковић 8, Марковић 7,
Новаковић 7,5, Н.Поповић 7,5 (Ранковић ), Танасијевић 8,5 (Милутиновић -),
Младеновић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Танасијевић
(Тврдојевац)
Потенцијално тешко гостовање лидер
је прегазио у великом стилу. Радљевци
индиспонирани, једину праву шансу имао
је Радовић, али је на гол-линији
интервенисао Јовановић. Нападачки
тандем Танасијевић-Младеновић још
једном је показао да је предобра за ову
лигу, ако све буде према очекивањима- у
недељу ће се отварати шампионски
шампањац у Тврдојевцу...

На прагу опстанка у међуопштинској лиги: ОФК Стубленица

21.коло (7.јун- 17.00ч):
Рудар (Р) - Гуњевац
Тврдојевац - Каленић
Димитрије Туцовић - Степање
Црвена Јабука - Омладинац (К)
Полет (ДЛ) - Полет (Т)
Пролетер (Б) - ОФК Стубленица
Последње 22.коло (14.јун- 17.30ч):
Гуњевац - Пролетер
ОФК Стубленица - Полет (ДЛ)
Полет (Т) - Црвена Јабука
Омладинац(К) - Димитрије Туцовић
Степање - Тврдојевац
Каленић - Рудар (Р)
19.коло

ЦРВЕНА ЈАБУКА - КАЛЕНИЋ
8:1 (3:1)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
50. Судија: Немања Јовановић-Џајић
(Уб). Стрелци: Дамњановић у 14., 70. и
77., Стевић у 41., Мирковић у 44.,
Симеуновић у 68. и Стевановић у 60. и
85. за Црвену Јабуку, а Ранковић у 44.
минуту из пенала за Каленић. Жути
картони: Јефтенић, Стевановић (ЦЈ)
ЦРВЕНА ЈАБУКА: М арковић 7,
М.Зешмановић 7,5 (Петровић 7,5),
Ћурчић 7,5, Јефтенић 7,5, Ковачевић
7,5, Стевановић 8, Дамњановић 8,5,
Мирковић 8, Стевић 8, Симеуновић 8,
Н.Тешмановић 6 (Обрадовић 7,5)
КАЛЕНИЋ: Хаџић 6, Марковић 5,
Мијатовић 5, Дукић 5, Томић 5, Вучетић
5, Ђурђевић 5, Милинчић 5, Ђурђевић
5, Живановић 5, Ранковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Дамњановић (Црвена Јабука)
Скоро два месеца чекали су
Јабучани победу, серију од четири
узастопна пораза прекинули су против
нејаког Каленића. Иако је голман Хаџић
одбранио пенал Симеуновићу на
старту меча, није то спречило канонаду
домаћина, а најлепши погодак дело је
Стевановића који је волејом погодио са
12 метара након центаршута Стевића.

КАПИТЕН ПИОНИРА ЈЕДИНСТВА, АЛЕКСАНДАР ГРУЈИЧИЋ БЛИСТА ОВЕ СЕЗОНЕ

ШТОПЕР ГОЛГЕТЕРСКОГ ИНСТИКТА
Генерација пионира Јединства (0002) одушевила је ове сезоне својим
потенцијалом, а пулени Мирослава
Билића имали су и две успешене
интернационалне презентације (Холандија и Мађарска). У екипи која гаји
нападачки и технички дотеран фудбал,

Александар Грујичић
са Урошем Матићем
током боравка у Холандији

као лидер се наметнуо плавокоси
штопер Александар Грујичић (рођен у
септембру 2000.), дечак чија је фудбалска зрелост, неуобичајена за те године, и
те како привукла пажњу фудбалских
стручњака.
Млади дефанзивац је, осим фудбалског квалитета, показао васпитање,
такмичарски дух и менталну стабилност
која га је промовисала у капитена
црвено-белих пионира. Експлодирао је
на старту јесени, у прва четири кола
постигао је чак шест голова, од тога
половину у ваздушним дуелима са
много вишим ривалима! Два кола пре
краја сезоне стигао је до завидне цифре
од 10 голова, непогрешиво је изводио
ударце са "беле тачке", а само га је пауза
због картона спречила да забележи све
наступе у првенству Колубарскомачванске лиге. Иако још увек ситног
раста, без проблема је у неколико мечева
био од користи и тренеру кадета Жарку
Анђићу, а главне црте фудбалског
профила су му мирноћа, сигуран пас и
бескомпромисни дуел, уз већ споменут
урођен голгетерски њух. Овог плавокосог момчића ћете наћи на скоро свим
спортским приредбама на Убу, фудбал и
спорт су му у крви, а да ли ће у млађаном
Грујичићи убски фудбал добити нови
бисер за будућност- време ће показати...

ФУДБАЛ

4.јун 2015.г.
27.коло

Резултати 26.кола (23-24.мај):
Младост (Д) - Пепељевац
4:3
Јошева - Бањани
3:1
Спартак 1924 - ОФК Јабучје 3:0
Совљак - Тешњар
4:1
ЗСК - ОФК Дивци
1:0
Тулари - Колубара (Ј)
4:1
Качер - Рубрибреза
5:0
Трлић - Јуниор НН п.ф.
3:0
Резултати 27.кола (30-31.мај):
Трлић - Младост (Д)
3:1
Јуниор НН - Качер
0:0
Рубрибреза - Тулари
2:1
Колубара (Ј) - ЗСК
2:0
ОФК Дивци - Совљак
1:3
Тешњар - Спартак 1924
0:4
ОФК Јабучје - Јошева
3:3
Бањани - Пепељевац
4:1

БАЊАНИ - ПЕПЕЉЕВАЦ
4:1 (1:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 100.
С уд и ј а : В л а д и м и р С то ј а н о в и ћ
(Ваљево). Стрелац: Гајић у 40., 43., 70.
и 81. за Бањане, а Радојичић у 62.
минуту за Пепељевац. Жути картони:
Софранић, Илић, Доцић (Б), Брдарић,
Матић, Марковић, Анђелковић (П)
БАЊАНИ: Даниловић 7, Лештарић 7
(Доцић 7,5), Марковић 8, Милановић 7,
Софранић 7 (Костадиновић -),
Ненадовић 8, Милојевић 7, Ранитовић
7 (Јовановић -), Илић 8, Леонтијевић 8,
Гајић 9
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Симултанка Милана Гајића против
трећепласиране екипе округа, снажни
нападач постигао је свој 24. гол у свом
21. наступу у сезони! Прва три су пала
после сјајних продора и соло-акција
по левој страни, док му је код четвртог
одлично асистирао ветеран Доцић.
26.коло

ТУЛАРИ - КОЛУБАРА Гај
4:1 (2:1)

28.коло (6-7.јун- 17.00ч):
Младост (Д) - Бањани
Пепељевац - ОФК Јабучје
Јошева - Тешњар
Спартак 1924 - ОФК Дивци
Совљак - Колубара (Ј)
ЗСК - Рубрибреза
Тулари - Јуниор Ново Насеље
Качер - Трлић
29.коло (13-14.јун- 17.30ч):
Качер - Младост (Д)
Трлић - Тулари
Јуниор Ново Насеље - ЗСК
Рубрибреза - Совљак
Колубара - Спартак 1924
ОФК Дивци - Јошева
Тешњар - Пепељевац
ОФК Јабучје - Бањани

Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Лазаревић (Ваљево).
Стрелци: Брдаревић у 9., Зујаловић у
43., Вићентић у 56. и 77. за Туларе, а
Грчић у 20. минуту за Колубару. Жути
картони: Вићентић, Павловић (Т),
Пантелић, Павловић (К).
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимшић 7, Зујаловић 7,5, Марјановић 7, Брдаревић 7
(Павловић 6,5), Васиљевић 6,5,
Дробњак 7, Петровић 7, Николић 7,
Вићентић 7,5, Сарић 7 (Пуцаревић 6,5).
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срђан Вићентић (Тулари)
Тулари су забележили лагану победу
против симпатичне екипе Колубаре.
Гости су само у првом делу пружили
достојан отпор, док је у другом
полувремену екипа Тулара доминирала. Од четири поготка домаћина,
најефектији је био гол Зујаловића
главом, после корнера. Да су нападачи
домаћих били мало присебнији у
другом полувремену, могли су постићи
још неколико погодака.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

АРИЗАНОВИЋ
Преки шор

062/490-931 “Мишићева зграда“

26.коло

ЈОШЕВА - БАЊАНИ 3:1 (1:1)
Стадион у Јошеви. Гледалца: 250. Судија: Небојша Ђоковић (Ваљево). Стрелци:
Величковић у 40. и 60. и Лесић у 63. за Јошеву, а Шаиновић (аг.) у 33. минуту за
Бањане. Жути картони: Величковић, С.Вукић (Ј), Софранић, Милановић,
Ђорђевић (Бањани)
ЈОШЕВА: Поповић 7 (Станчић -), Шаиновић 7, Милановић 7,5, Васиљевић 7,5,
Танасијевић 7,5, Димитријевић 7, Г.Вукић 7,5, Симић 7 (С.Вукић 7,5), Лесић 7,5
(Томић -), Величковић 8,5, Ђорђевић 8
БАЊАНИ: Даниловић 6, Марковић 6, Милановић 6,5, Ђорђевић 6, Софранић 6,5,
Лештарић 6 (Миловановић -), Јовановић 6 (Костадиновић -), Милојевић 6, Илић
7,5, Леонтијевић 6,5 (Доцић -), Гајић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Величковић (Јошева)
Врло квалитетан меч у Јошеви, а гости су стигли до предности након добре
акције Илића и неспретне реакције Шаиновића. Ипак, инспирисани Дејан
Величковић је сјајним соло-креацијама преокренуо меч, а тачку на "и" ставио је
Лесић после одличне асистенције Ђорђевића.
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27. коло

ТРЛИЋ - МЛАДОСТ (Драчић)
3:1 (1:0)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 150.
Судија: Вељко Давидовић (Ваљево).
Стрелци: Савић у 5., Н.Иконић у 83. и
Јолачић у 90. за Трлић, а Познановић у
66. минуту за Младост. Жути картони:
П.Иконић (Т), Вујић, Нинић (М). Црвени
картони: Ракић у 40. и Крњаић у 66.
минуту (обојица Трлић)
ТРЛИЋ: Ракић 5, Крњаић 7, Керлета 8,
Јолачић 8, П.Иконић 7,5, Ивановић 7,
Савић 8 (Јовић -), Поповић 8, Антонић
7,5, Н.Иконић 8, Цвијић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Зоран Јолачић (Т)
Луда утакмица у Трлићу! Када је
Савић вешто казнио кикс гостујуће
одбране, изгледало је да ће домаћи
лако до тријумфа. Ипак, "закувао" је
непотребним искључењем Ракић, на
гол је морао Цвијић јер није било
резервног голмана, а да ситуација буде
тежа- другу јавну опомену добио је
Крњаић средином другог дела. Младост
је изједначила после корнера, али се
тада пробудио инат у домаћима. Најпре
је Ненад Иконић био неухватљив за
бројчано надмоћног ривала, а круна
херојског тријумфа био је прелеп гол
Јолачића из слободног ударца.

Зоран Јолачић (Трлић)
26.коло

СОВЉАК - ТЕШЊАР
4:1 (3:0)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 100.
Судија: Горан Жујовић (Љиг). Стрелци:
Стојковић у 8., Маринковић у 36., Пантић
у 40. и Обрадовић у 69. за Совљак, а
Јаковљевић у 53. минуту за Тешњар.
Жути картони: Крстић, Мехинагић (С),
Јањић, Рафаиловић, Манојловић (Т)
СОВЉАК: Апостоловић 7, Поповић 7,5,
Миливојевић 7, Матић 7, Нинић 7,5,
Сорак 7 (Рамић 7), Крстић - (Мехинагић
7), Стојковић 8, Пантић 7,5, Маринковић
7 (Рафаиловић -), Обрадовић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Стојковић (Совљак)
Добра партија Совљачана против
увек борбених Ваљеваца, пут до победе
је био много лакши када је Стојковић
надмудрио одбрану и голмана Тешњара
и шутирао искоса директно у гол у
ситуацији када су сви очекивали
центаршут. До паузе је све већ било
решено, да је Обрадовић био голгетерски расположенији, била би то катастрофа ваљевског тима, а утакмица
неће остати у лепом сећању везисти
Совљака Крстићу коме је указана помоћ
у ваљевској болници...
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СПОРТ

4.јун 2015.г.

СИЛАН ФИНИШ БРЕЗОВИЦЕ

ОБЕЗБЕЂЕН ОПСТАНАК
- Мијатовић у надокнади срушио Златар, на сличан начин
пораз на Петом Пуку. - Преокрет у Осечини, блистао
Радовановић. - У недељу стиже Јединство из Владимираца.
Друга сезона Брезовице у зонском такмичењу имала је сличан
сценарио као премијерна- прошле сезоне је Владимир Тадић преузео
екипу средином пролећа и одвео је у мирну луку, овога пута улогу
"спасиоца" обавио је млади тренер Бранко Зујаловић. Под командном
палицом некадашњег шефа струке Јединства, Брезовчани су славили
чак пет пута у осам мечева, битно подигли квалитет игре, па последњих
180 минута дринског каравана дочекују апсолутно безбрижни.

Зона "Дрина", 27.коло

БРЕЗОВИЦА - ЗЛАТАР (НВ) 2:1 (1:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 400. Судија:
Никола Павловић (Шабац). Стрелци: Бранковић у
20. и Мијатовић у 90+2. за Брезовицу, а Петрић у 57.
минуту за Златар. Жути картони: Блажић, Јоцић
(Б), Грбовић, Шапоњић, Ђуришић, Буљугић (З).
Црвени картон: Буљугић (Златар) по завршетку
меча.
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 7, Леонтијевић 7, Мирчета
7,5, Јоцић 7,5, Младеновић 7, Блажић 8, Радојичић
7, Бранковић 7,5 (Симић -), Љубичић 7 (Чавић 7),
Лукић 7,5, Радовановић 7 (Мијатовић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Блажић (Б)
Зона "Дрина", 28.коло

ОСЕЧИНА - БРЕЗОВИЦА 1:2 (1:0)

Безбрижно дочекују последња два кола:
ФК Брезовица
Меч против Радничког завршио се шокантно за Тамнавце, у
последњим секундама меча екипа са Петог Пука је "угурала" лопту у
мрежу Ћургуза, мада су гости, по свему приказаном, заслужили барем
бод. Није то пореметило Зујаловићеве пулене, у ванредном колу против
Златара одиграли су феноменалних 45 минута, али су апсолутну
доминацију наплатили само голом Бранковића. У наставку - друга
прича, Златар је брзо изједначио, али се спортска срећа, које није било у
Ваљеву, овога пута осмехнула домаћима. Милош Мијатовић, који је на
терену провео тек који минут, нашао се на правом месту у надокнади и,
практично, већ тада ударио печат опстанку Брезовице.
Меч у Осечини је само у најавама био без оптерећења, тим из
Подгорине је направио велики притисак да дође до победе, али гости
нису устукнули. Овога пута преокретом су момци Бранка Зујаловића
стигли до бодова, неухватљиви Радовановић је идеално асистирао
Радојичићу за изједначење, а Мирчета, нешто касније, искористио
центаршут Анђића и одвео тим ка средини табеле. После дуге паузе, цео
меч је одиграо опорављени Дарко Матић, а одличну партију пружио је и
Жарко Анђић.
Б.М.

Стадион у Осечини. Гледалаца: 100. Судија: Марко
Стојковић (Пожега). Стрелци: Матић у 38. за
Осечину, а Радојичић у 62. и Мирчета у 76. минуту
за Брезовицу. Жути картони: Бошковић (О), Лукић,
Мирчета, Бранковић, Ћургуз (Б). Црвени картон:
Петровић (Осечина) у 88. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 7, Матић 7,5, Мирчета 7,5,
Симић 7 (Ђорђевић -), Младеновић 7, Лукић 7,
Радовановић 8 (Љубичић 7), Бранковић 7,5,
Мијатовић 7 (Радојичић 7,5), Анђић 7,5, Чавић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Радовановић (Б)

РАЋА ПЕТРОВИЋ КАРИЈЕРУ НАСТАВЉА У УКРАЈИНИ

У ЛИГИ ШАМПИОНА
СА ДИНАМОМ ИЗ КИЈЕВА
Убљанин је као слободан играч, после наступа за турски
Генчлербирлиги, потписао петогодишњи уговор са Кијевљанима
Убски фудбалски интернационалац и репрезентативац Србије
Радосав Петровић потписао је, 26.маја, петогодишњи уговор са новим
шампионом Украјине, с којим ће играти Лигу шампиона следеће сезоне.
- Пресрећан сам што сам дошао у овако велики клуб, са великом
традицијом и великим амбицијама. Поклопиле су нам се жеље и
амбиције, и мислим да ћемо временом да заједно растемо. Мислим да
могу допринети клубу- рекао је Петровић.
Он није први Србин који ће играти за Динамо, а управо је од
бивших наших играча, који су наступали у Кијеву добио доста информација о клубу.
- Знам много о Динаму, играо сам са неким бившим играчима, као
што су моји велики пријатељи Милош Нинковић и Горан Гавранчић.
Рекли су ми много тога лепог- рекао је Петровић.
У Динаму га очекује жестока конкуренција у везном реду, поред
Мигела Велоса, Сергеја Сидорчука, Дениса Гармаша, Нике Крањчара,
Јунеса Белхандде и искусног Олега Гусјева.
Петровић у Динамо стиже као слободан играч, јер му 1. јула истиче
трогодишњи уговор са Генчлером. Његов уговор је, наводно, вредан
око три милиона евра.
Каријеру је почео у Јединству из родног Уба, потом је играо за
Раднички Обреновац, а афирмацију је стекао у Партизану. Први
инострани ангажман имао је у енглеској Премијер лиги у Блекбурн
Роверсима, а претходне три сезоне је играо за клуб из Анакре, где је
одиграо 57 утакмица и постигао пет голова. У репрезентацији Србије
дебитовао је 12. августа 2009. против Јужне Африке, наступао је у тој
земљи на Мундијалу, у победи против Немачке (1:0), а први гол дао је за
националну селекцију 2011. у пријатељском дуелу са Јужном Корејом.
До сада је 41 пут носио дрес "орлова" и био стрелац у два наврата. М.М.М.

29.коло (недеља, 7.мај- 17.30ч):
Брезовица - Јединство (В)
Последње 30.коло (14.мај- 17.30ч):
Полимље (П) - Брезовица
Раћа Петровић

УПЛАТИО НОВЧАНУ ПОМОЋ
ЗА КК ПАРТИЗАН
Некадашњи фудбалер Партизана и актуелни
репрезентативац Србиjе Радосав Петровић уплатио jе новчани износ на рачун кошаркашког клуба
црно-белих у знак подршке и помоћи клубу коjи се
налази у тешкоj финансиjскоj ситуациjи.
"Нови играч кијевског Динама пожелео jе да
помогне кошаркашком тиму своjе црно-беле
породице. Партизан се захваљуjе Раћи, пре свега
на подршци коjу jе показао оваквим гестом",
наводи се на званичном саjту црно-белих.

ФУДБАЛ
УБЉАНИ БЕЗ ПОБЕДЕ У ПРЕТХОДНА ТРИ МЕЧА

БЛЕД ФИНИШ
УСПЕШНЕ СЕЗОНЕ
- Два нерешена резултата под Шепковцем, између тога
пораз у ванредном колу у Ваљеву. - У недељу стиже нови
прволигаш Лозница, борба за очување четврте позиције.
Јединство је у наставку сезоне прилично покварило јесењи утисак, само
16 бодова уз седам "ремија" довели су црвено-беле у ситуацију да у
последња два кола бране четвру позицију коју им најозбиљније угрожава
пожешка Слога.
Дуел против Рудара много
је више значио гостима који
су се ненадано нашли у угроженој зони, али су се на Убу
определили на затворену
игру без много нападачких
амбиција. У првом делу
најбољу прилику имао је
опорављени Петрашевић,
голман Лилић је укротио
његов ударац из непосредне
близине. У наставку иста
слика- надмоћ домаћих без
много прилика, шансу утакмице имао је Бобан Стојановић након повратне Ранковића, али је Лилић израстао у
ФК Јединство: Шест ремија
јунака меча.
Дуел ванредног кола у
у последњих осам утакмица
Ваљеву почео је шокантно за
Јовановићеве пулене- Чочовић је већ у трећем минуту прелепим поготком
натерао Ракића на капитулацију. Ипак, Ситарица је са 25 метара уз малу
помоћ једног дефанзивца домаћих поравнао резултат, али је крај првог
дела био подједнако лош за црвено-беле. Ђермановић је центрирао са
десне стране, лопта је била нерешива загонетка за одбрану Јединства, а
мало је ко очекивао да је то коначан резултат комшијског дербија. Ваљевци
су прилично лако сачували предност у наставку и преко расположеног
Стефана Илића опасно претили Ракићу.
Надали су се Убљани тријумфу против наредне сезоне зонаша Победе,
али је већ у 12. минуту домаћин имао два гола заостатка! Најпре је Ракића
изненадио његов презимењак са 35 метара, а потом је и брзу контру у
режији Ђорђевића одличним ударцем крунисао Љубисављевић. Нису се
предали црвено-бели, а лепим ударцем са 18 метара Рашић је вратио
Јединство у игру. До краја је само Дејан Јовановић погодио мрежу, а право
је чудо како се мреже Петровића и Ракића нису више тресле. Стојановић,
Петрашевић, Ситарица и остали ређали су промашаје, дефанзивац гостију
је погодио сопствену стативу, па је и четврти пут за редом меч под
Шепковцем окончан без победника.
Имаће убска публика у недељу од 17.30 часова (обавезан термин у
последња два кола) да поздрави новог прволигаша Лозницу чиме се
завршава сезона на убском стадиону, а последњи меч сезоне Јединство ће
играти у Смедереву седам дана касније.
Б.Матић
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Српска лига "Запад", 28.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - ПОБЕДА
(Белошевац) 2:2 (1:2)
Стадион Јединства. Гледалаца: 100. Судија:
Владан Ђермановић (Шабац). Стрелци:
Рашић у 20. и Јовановић у 74. за Јединство, а
Ракић у 3. и Љубисављевић у 12. минуту за
Победу. Жути картони: Марјановић, Ситарица, Тадић (Ј), В.Петровић, Дељанин, Дунђеровић, Јевремовић, Бјелановић (П)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 6,5, Панић 7, Стојановић
6, Марјановић 7, Каличанин 6,5, Ранковић 7,
Рашић 7 (од 50. Петровић 6,5), Ковачевић 7 (oд
71. Милановић -), Ситарица 6,5, Јовановић 7,
Петрашевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Богдан Петровић (Победа)
Српска лига "Запад", 27.коло

БУДУЋНОСТ Крушик 2014ЈЕДИНСТВО (Уб) 2:1 (2:1)
Стадион Крушика. Гледалаца: 300. Судија:
Марко Рацић (Петровац на Млави). Стрелци:
Чочовић у 3. и Ђермановић у 45. за Будућност, а Ситарица у 25. минуту за Јединство.
Жути картони: Чочовић, Рашевић (Б), Арсеновић, Марјановић, Сајић, Солдатовић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7,5, Арсеновић 6 (Панић ), Стојановић 6,5, Марјановић 6,5, Сајић 6,
Ранковић 6, Рашић 6 (Петровић 7),
Солдатовић 6,5, Ситарица 7,5, Јовановић 6
(Милановић -), Петрашевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Чочовић (Б)

Утакмице Јединства до краја првенства:
29.коло (недеља, 7.јун 2015, у 17.30 ч):
Јединство (Уб) - Лозница
30.коло (недеља, 14.јун 2015, у 17.30 ч):
Смедерево 1924 - Јединство (Уб)

ODLOŽENO PLAĆANJE
Specijalna ponuda
na termoizolaciju
LAMINAT vrhunskog kvaliteta
- u klasama 32 i 33

Izrada nameštaja po meri i želji
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ЏУДО КЛУБ “13.МАЈ“ НИЖЕ
УСПЕХЕ У ФИНИШУ СЕЗОНЕ

ДВА ЕКИПНА
ПЕХАРА ИЗ ВРШЦА
Запаженим учешћем на Интернационалном турниру у Вршцу, на којем
су освојили чак дванаест медаља, убски
џудисти крунисали су крај још једне
веома успешне сезоне. На такмичењу
које је одржано 12. и 13.маја, џудо клуб
“13.мај“ освојио је екипне пехаре у две
узрасне категорије (старије пионирке и
полетарке) и у укупном резултату заузео
високо друго место на турниру који је
окупио неколико екипа из Србије, Црне
Горе, Италије и Румуније.
- Некако пред крај сезоне дигли смо
форму на највиши ниво. У Вршцу смо
превазишли сва очекивања, освојили
велики број медаља и још једном
потврдили да генерације које долазе
имају шта да покажу у овом спорту. Са
око 120 полазника, 70 на Убу и 50 у
Бањанима, представљамо, можда, и
најмасовнији спортски колектив у општини, а по резултатима, које постижемо
последњих двадесет година, вероватно
и најтрофејнији- са задовоством истиче
председник клуба Драган Јелић.
До краја сезоне, пре почетка
летњих припрема, џудисти из Уба и
Бањана имаће прилику да повећају
салдо освојених медаља на турниру у
Великом Градишту, 7.јуна. Тренинзи се
одржавају у три узрасне групе, на три
локације: сала Техничке школе “Уб“,
мала сала Спорске хале Уб и Дом
културе у Бањанима.
М.М.М.

ЛОШЕ ВРЕМЕ ПОМЕРИЛО ЗАВРШНИЦУ РСИ

“ДЕКОР-ЛУКС“ И “СТОЧАР ЛСБ“
ПРВИ ПОЛУФИНАЛИСТИ
Иако сте у овом броју "Гласа
Тамнаве" већ требало да читате о
најуспешнијим актерима Радничких
спортских игара, кишовито време
утицало је да ова манифестација уђе и у
трећу недељу такмичења. До закључења овог издања, одиграна су само
два четвртфинална меча, а финалне
борбе у малом фудбалу, атлетици,
надвлачењу конопца и пикаду требало
је да се одрже у среду 3. јуна.
Највеће изненађење у досадашњем
делу фудбалског турнира је елиминација прошлогодишњег победникаКЈП Ђуниса, примљен гол у последњим
секундама меча против МУП-а коштао је
"комуналце" неочекиваног испадања. У
"Б" групи најлошији скор имали су АД
Копови, само један "реми" против
Сточара био је премало за пролаз даље.

Џудо клуб “13.мај“ Уб

PROIZVODNJA I UGRADNJA

BEHATON
PLOČA

У првом четвртфиналном мечу,
слободно се може рећи и у "месарском"
дербију, Сточар ЛСБ је направио мало
изненађење и након пенала елиминисао
ЗЗ Трлић. Николић је довео фаворита у
вођство, али је Миловановић "левицом"
обезбедио ударце са седам метара.
Бриљирао је голман Жика Марјановић
и са две одбране послао своју екипу у
полуфинале где ће их чекати бољи из
дуела Феромонт-Зимпа.
Декор Лукс је у другом четвртфиналу савладао Општину са 3:1,
Петровић и Николић су обезбедили
сигурно вођство, али је Цвијовић вратио "општинаре" у игру. Ипак, Стејанић
је у финишу решио све дилеме, а пласман у финале Декор Лукс тражиће против бољег из дуела Катастра и МУП-а.

Б.Матић

Четвртфинални дерби: “Декор лукс“ и Општина Уб

КОЊИ ПОНОВО ЈУРЕ
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ОДРЖАНЕ КОЊИЧКЕ ТРКЕ У ВРЕЛУ ЗА ТРОЈИЦЕ

ДАЛАС НАЈБРЖИ У ТРЦИ ДАНА
- Око 2.000 људи пратило четири галопске трке. - Тика Вујковић два пута најбољи.
- Нови сусрет за Огњену Марију.
У првој трци дана, славило је домаће грло Калина Лејди у
власништу Славице Вујковић, а не треба ни наглашавати да је у
седлу био легендарни Тика Вујковић. У свом другом старту (освојила
друго место на дебију у Шапцу), двогода ждребица ишла је
резервисано првих 300 метара а, када је преузела вођство- дилеме
више није било. Трка је носила име по чувеном Главалкуру, иначе оцу
победнице трке која је својој власници зарадила 45.000 динара.
Стамени Пик власника Дражена Дунђера није имао премца у
трци "Меморијал Милована-Мује Росића", џокеј Драган Лазаревић
сигурно је водио своје грло које је победу остварило у маниру стартциљ. Иза њега се пласирала Примадона Пик коју је јахао млади
Зулфо Бјелак, док је Паво Нурми са Тиком Вујковићем стигао до
трећег места.
У трећој трци "Тројице", тријумфовао је Огон власника Николе
Љубомировића који је ове сезоне већ забележио одличан наступ на
тркама у Шапцу (био други иза Батерфлаја он Трек). Оба пута јахао га
је Кристијан Гнеси, власнику је припало 50.000 динара, а иза њега
стигла је Коштана Бођанска.
У трци дана, која је носила име "Меморијал
Александар-Аца Крстић", домаћи Далас је
најавио да ће блистати и ове сезоне, Тика
Вујковић у седлу га је сигурно водио ка убедљивој победи и награди од 65.000 динара (власник
Влада Ранковић). Друго место припало је одличном Силном Вуку, трећи је био Перидот, а од
четвртопласиране Азаренке се очекује да пуну
форму достигне за месец дана.
Трке је пратило око 2.000 људи, КК Света
Поповић се побринуо да прођу у беспрекорној
организацији, а било је пуно забавног садржаја
за посетиоце трке. Програм је, као и увек,
зналачки водила Ива Витановић, а наредни
сусрет љубитеља коња у Врелу заказан је за
Огњену Марију (30.јул).
Б.Матић

Калине Лејди, победник прве трке дана

Још једна посета на завидном нивоу
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