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ДА РАДИМО, СВАКИ ДАН !
Darko Gli{i}

TADING

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

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

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

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

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

Уб
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋИ
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ- ОПШТИНА УБ
1. „Александар Вучић - Србије побеђује”
2. „Социјалдемократска партија Србије- Драган Јелић”
3. „Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије (СПС)
Јединствена Србија (ЈС)
4. „Демократска странка Уб”
5. „Демократска странка Србије- Звонко Минић”
6.”Српски покрет Двери- Милун Живковић”

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ- ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
1. Александар Вучић - Србија побеђује;
2. За Владимирце - Демократска странка - ЗЗС - Владица
Марковић;
3. Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије (СПС);
4. Др Војислав Шешељ - Српска Радикална Странка;
5. Демократска странка Србије - Двери за Владимирце Миленко Арсић;
6. Г.Г. Прово, Звезд, Драгојевац, сам против свих, Швабић
Живко;
7. Небојша Петронић-Јединствена Србија-Маријан Шевић;
8. Г.Г. "Јанко Ђурић Завршимо започето";
9. Руска странка - Зоран Лазаревић

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ
1. "Александар Вучић - Србија побеђује”
2. "За праведну Србију - Демократска странка (Нова,
ДСХВ, ЗЗС)”
3. "Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије,
Јединствена Србија - Драган Марковић Палма”
4. "Др Војислав Шесељ - Српска радикална странка”
5. "Двери-Демократска странка Србије - Санда Рашковић
Ивић-Бошко Обрадовић
6. Савеза војвођанских Мађара - Иштван Пастор
7. "Борис Тадић-Чедомир Јовановић-Савез за бољу
Србију-ЛДП-ЛСВ-СДС”
8. "Муамер Зукорлић - Бошњачка демократска заједница
Санџака”
9. "СДА Санџака- др Сулејман Угљанин”
10. "За слободну Србију - Заветници - Милица Ђурђевић”
11. "Група грађана за препород Србије - проф. др
Слободан Комазец”
12. "Руска странка - Слободан Николић”
13. "Републиканска странка- Никола Сандуловић"
14. "Српско руски покрет - Слободан Димитријевић”
15. "Левица Србије - Борко Стефановић”
16. "Дијалог - млади са ставом - Станко Дебељаковић”
17. "Доста је било" Саша Радуловић
18. "Партија за демократско деловање - Ардита Синани”
19. "Зелена странка"
20. "У инат - сложно за Србију - Народни савез".

ЦРВИЋ СУМЊЕ

Н

ајлакше је у овој нашој Србији
усадити црвић сумње. Поготову у
последње време, после Милошевићевог режима са прилагодљивом политиком СПС-а и ДЕПОС-ом, који је учврстио исти тај
режим за готово целу наредну деценију (а, богами, и
дуго после), НАТО-овог ‘’Милосрдног анђела’’,
Досманлија које су, после Плишане револуције,
направиле буразерску приватизацију друштвене
имовине (читај: државне), довели стране банке,
задужили и децу наших унука, а сада се, преобучени,
умивени и избријани, не трепнувши, приказују као они
који ће ‘’ову земљу извући из блата’’ у које је запала,
наводоно, кривицом баш ових који сада ‘’ваде
кестење из ватре’’. Без трунке срама, сада, братија која
је још једном показа прагматичност размножавања
простом деобом, покушава да нас убеди да ће баш они
‘’повећати плате и пензије’’, отворити нова радна
места, развити привреду и пољопривреду и обезбедити процват просвете и културе... Очекујем, још само,
да ће свима гарантовати да ће постати прваци света...
Е, сад! Понегде и понекад - зло успева. Најлакше је
усадити црвић сумње. Колико је, на пример, бракова
‘’пукло’’ због те варнице распириване у поверљивим
пријатељским разговорима ‘’оданих’’ пријатеља и
пријатељица. Ваљда, своја мука изгледа мања, када
учествујеш у стварању туђе. Али, то је посебна и болна
тема, а они ‘’препоштени и премудри’’, који се поносе
успесима на том плану, као да нису свесни да и они
имају децу, унуке... Да су рањиви и да је могуће да и
њих додирне ‘’прст судбине’’. (Давно је речено: Добро
чини и добру се надај. А зло... па, разуме се.)
Ипак, сада је актуелан црвић сумње који покушавају да
усаде у свест бирача разне мутиводе, незадовољни
бивши властодршци, творци буразерске економије,
продавци свега што није њихово и зашта се нико
њихов није помучио. То је црвић сумње да је Вучићева
влада издала Србију и сада је само они могу
одбранити... Наравно, ако будемо гласали за њих,
макар и толико да пређу цензус. А, у ствари, то је
довољно да задрже, мање или више, стечене
привилегије, да наставе да тргују посланичким
мандатима и - забораве све што су пре избора обећали
са објашњењем да нису добили довољну подршку,
Зато, не би требало ни да уђу у Скупштину. Тек кад
стигну нове генерације, у свакој од тих странака, могли
би да добију шансу. Сада, они који су се показали на
делу и више пута обманули бираче - морали би у...
историју.
Нажалост, црвић сумње се лако развија. Измисли се
неки назови аргумент, упре прст, дигне граја и... Део
бирачког тела поверује. Разрађени су разни системи.
Најопаснији је онај по којем ‘’народни душебрижници’’
немају велике амбиције. Само да уђу у Скупштину.
После ће лако. Мало парче колача, у датом тренутку,
лако ће да капитализују. Ако онима који добију већину
на изборима затреба подршка макар и за ситницу (у
вези општих интереса) они ће своје гласове (места у
локалним, покрајинској или републичкој скупштини)
умети добро да наплате.
Ето, зато не би требало да дозволимо да нам усаде
црвиће сумње. Наравно, нико није идеалан. Далеко од
тога да су сви анђели међу овима који сада чупају
земљу Србију из дубоке каљуге. Али, мора се разумети
да је крајње време да схватимо да сви треба да
запнемо, да сви учествују у тој борби. Не може
корупцију да искорени један човек - макар био и моћни
председник Владе. Криминал ће да цвета, ако се сви
будемо склањали и окретали главу...
Србији следује боља будућност, а ми... да помогнемо!
Али, заиста, сви! И... искрено.

.
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СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ЗАВРШЕТАК РАДОВА

ИЗГРАЂЕН ЗАШТИТНИ
ЗИД НА УБАЧИ
Пробном спуштању монтажне капије на овом објекту за одбрану
од великих вода, присуствовао је велики број мештана Талова,
као и представници општинских установа и јавних предузећа
У насељу Талови, које је пре две
године претрпело велике штете од
мајских поплава, 9. априла свечано је
обележен завршетак радова на изградњи заштитног зида на десној обали
реке Уб. Спуштању монтажне капије
на овом објекту за одбрану од великих вода, дугог 600 метара, присуствовао је велики број мештана
Талова, као и представници општинских установа и јавних предузећа.

ва, који су увек били под највећим
ударом кад год би река Уб почела да се
излива на територији града, коначно
могу мирно да спавају.
„Одбрамбени зид онемогућава да
Убача, овде на најнижој коти у граду,
излази из свог корита. У случају великих киша, вода ће бити спроведена ван
града, низводно, где је корито добро
прочишћено. Висина зида је 94,90, што
је за пола метра изнад максималне
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КАНДИДАТИ
ЗА ФУНКЦИЈУ
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ УБ
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ДАРКО ГЛИШИЋ
(1973)
инжењер геодезије
- Стубленица
„Александар Вучић
- Србија побеђује”

ЉИЉАНА РИСТОВИЋ
(1967)

2

дипл.инжењер
машинства - Уб
„СДПС- Драган Јелић”

БЛАГОЈЕ ЦОНИЋ
(1974)
Глишић у разговору са Таловчанима
Постављање армираног, водонепропусног бетонског зида од моста
у Главној улици до моста на обилазници, које је започето у децембру, са
12 милиона динара финансирала је
Влада Републике Србије преко ЈВП
„Србија воде“ и Канцеларије за јавна
улагања, а радове је извела ваљевска „Ерозија“. Поводом окончања
посла, председник општине Уб Дарко
Глишић је изјавио да мештани Тало-

Свечано у Таловима

Монтирање капија траје непун минут

висине таласа измереног током највећих поплава до сада, у мају 2014.
године, чиме смо елиминисали потенцијалне опасности од будућих великих
вода и штете које би могле да настану.
Поред тога што пружа сигурност и заштиту, јер је изграђен по свим светским
стандардима, овај водни објекат је и
естетски лепо урађен, пресвучен је
слојем штампаног декоративног бетона, тако да је складно уклопљен у абмијент и представља украс града“, навео
је Глишић.
Изградњом одбрамбеног зида решен је вишедеценијски проблем
мештана Талова, пошто је готово након
сваке веће кише ово насеље било угрожено поплавама. Изражавајући задовољство и захвалност због реализације
овог значајног и корисног објекта,
Зоран Петровић је указао да зид неће
решити проблеме свих становника
Талова.
„Остаје најнижи део насеља, код
„Челик промета“, које више плави
кишна и фекална канализација, него
сама река Уб. Моје комшије и ја смо три
пута поплављени од кишне канализације, која не може да изађе у реку“,
објаснио је Петровић, уз наду да ће уз
помоћ и разумевање општинског руководства ускоро и овај проблем бити
решен на најбољи начин.
Д.Н.

дипл.инжењер
саобраћаја - Уб
„Ивица ДачићСПС - ЈС”

СЛАВИЦА ТЕШИЋ
(1963)

РЕЗУЛТАТИ - УЖИВО
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дипл.инжењер
машинства- Уб
„Демократска
странка Уб”

ЗВОНКО МИНИЋ
(1961)
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дипл.економиста - Уб
„Демократска странка
Србије- Звонко Минић”
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КАТАРИНА
МИХАИЛОВИЋ
(1975)
писац садржаја- Уб
„Српски покрет
Двери- Милун
Живковић”

ИЗБОРНО ВЕЧЕ LOKALNI
НА НАШОЈ ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ
И ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛУ
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ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

Драган Џајић,
убска фудбалска легенда:
„Уб није више оно што је
некад био, нема више мојих
пријатеља Бокина, Ере Ањцике и Зубеца... и пуно других.
Али, стижу младе генереције
вредне поштовања. Волим да
дођем, срце ми нарасте, чини
ми се, као фудбалска лопта
кад уђем у Лончаник.
У последње време Уб
доживљава нови процват
којем се много радујем. Зато,
подржавам Александра Вучића, Дарка Глишића и људе који сада воде општину.
Верујем да ће наставити започето и да ће, развојем
привредних капацитета, али и спорта, културе и просвете, убрзо достићи ниво најразвијених општина у
Србији. Лично сам спреман увек да помогнем.”

Милорад Грчић, в.д. директора ЕПС-а:
„Са Дарком Глишићем није
једноставно сарађивати. Наиме, Глишић је председник
општине којем је сваки метар
Уба важнији него било шта
друго, и своју породицу ставља у други план, иза Уба. У
стању је данима да буде на
терену, док не реши проблем.
Извођачи који граде по убској
општини морају штедети сваки динар како би остало средстава да се још нешто инвестира. Захваљујући њему убска општина је добила неколико нових фабрика, а грађани Уба и убских села кажу: ПОСЛЕ ДУЖЕГ ВРЕМЕНА,
УБ,, НАЈЗАД, ИМА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ !”

Бојан Тасић- Џаја (Амадеус бенд):
„Дарко Глишић је вредан,
поштен, частан, амбициозан,
гостопримљив, увиђајан, предусретљив, увек ту да помогне шта
год да треба. Чак и ако не може
директно да помогне, ту је као
морална подршка, да охрабри, да
каже савет као старији брат. Он је
човек који без панике уме да се
носи и са најтежим проблемима у
шта сам се, као и у све ово претходно, уверио лично током катастрофалних поплава
које су погодиле општину Уб 2014.године.
Једном речју, Дарко Глишић - прави српски домаћин !”

Немања Максимовић, музичар
(пре уласка на „Фарму”):

„Политика ме не занима
али ћу увек подржавати
Дарка Глишића, јер је то
добро за Уб.”

Зоран Дробњак,
директор „Путева Србије”:
„Дарка Глишића, председника општине Уб, познајем
од 2012.године, и од почетка
сам имао прилику да се уверим у његову посвећеност,
професионални приступ изазовима и одлучност. Поплаве
које су задесиле Србију 2014.
године биле су, за све нас,
испит хуманости, солидарности и професионализма. Из
тог тешког времена сви смо
изашли као победници, са успоменама, стеченим или
потврђеним пријатељствима, како пословним тако и
личним. Тада смо са Дарком Глишићем, заједничким
снагама, на Убу спасавали животе и путеве и од тог
времена смо још ближи, и као сарадници и као
пријатељи. Сваки пут када се видимо, изнова имам
прилику да се уверим да је Дарко успешан млади
човек који, пре свега, воли свој посао, што је данас
ретко и, заиста, вредно поштовања.”

Аца Лукас, музичар:
„Аца Лукас је увек уз
своје пријатеље
Александра Вучића и
Дарка Глишића!
Видимо се на Убском
тргу да прославимо
победу !”

Др Аница Милошевић Поповић,
спец. педијатрије:
„Читав свој радни век
посветила сам деци. Нека од
те деце већ су увелико људи.
Због њихове будућности и
будућности њихове деце,
подржавам Александра
Вучића и Дарка Глишића.

Др Биљана Николић,
директор Дома здравља Уб:
„Резултати рада које је Дом
здравља остварио у претходном
периоду показују успешну сарадњу
са председником општине Дарком
Глишићем, који је у сваком тренутку
подржао наше идеје и личним ангажовањем допринео остварење
бољих здравстених услуга за становнике општине Уб.”
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ИЗБОРНИ
РЕФЕРЕНДУМ
Локални избори на Убу представљају
одређену врсту референдума о
подршци политици првог човека
општине Уб Дарка Глишића, баш као
и „на републици”, где се одлучује о
подршци премијеру Вучићу.
У данашње време, тешко је бити реалан. Како
гласати? Шта заокружити? Политичари обећавају, пред
изборе дижу лествице, померају границе, од немогућег би
да направе могуће. Али нажалост, након избора, сведоци
смо свих последњих деценија, обично се нешто закукуљи
и замумуљи, па тада, и могуће постане немогуће. Шта је, у
ствари реално, у свему томе? Колико и шта можемо
очекивати у годинама које су пред нама?
Негативно настројени ће рећи- ништа. Тумараћемо
од избора до избора, све у некој потајној нади да ће нам
доћи боље сутра. Разлог оваквој тврдњи стоји у чињеници
да политичке странке у последње време све мање воде
своју кампању, већ се, тако бар изгледа, више труде да
одврате бираче од гласања за друге политичке опције.
Бесплатни телевизијски минути на РТС-у троше се на
блаћење противника, а у ионако кратким пропагандним
порукама (одлука РРА се мора поштовати) провуче се тек
понеки конкретан став и тежња за решавањем озбиљних
животних проблема грађана Србије. С тога се просечном
(неопредељеном) бирачу сугерише да не гласа за појединце и њихове странке, јер су они лоши, као да нам
поручују „Гласајте за нас- мање лоше, па ћете тако и мање
лоше живети.” Можда су они некада били на власти, али
сада су се продобрили, сакупили енергију, научили на
грешкама, разјединили па ујединили, и због боље
будућности грађана решени су да поново „задесну у
седло” и преузму одговорне функције.
На локалном нивоу ситуација је доста мирнија.
"Секире су тренутно закопане", а у понуди имате шест
опција. Имали сте прилику да о њима читате на
страницама "Гласа Тамнаве". Дакле, без великих тензија
очекује се 24.април, дан када ће Уб добити нову власт. Или,
боље речено, вероватно стару с тим да ће досадашња
већина у локалном парламенту претрпети одређене
измене- тако бар кажу истраживања јавног мњења и
ситуација „на терену”.
Бављење политиком, на локалном нивоу, није
нимало лак посао. Осетиле су то готово све политичке
опције приликом прикупљања потписа протеклих недеља.
Изузимајући асплулутног фаворита, који је то учинио за
непуна два дана, за квоту од 30 потписа, по одборничком
кандидату, на Убу се требало добро помучити. Све је више
људи који не желе да имају било каквог додира са
политичким странкама, а о томе нам најбоље говоре
„скрећне” листе за предстојеће локалне изборе. Убско
политичко небо претрпело је значајне измене у протекле
четири године, па тако, и поред одређене дозе незаинтересованости за политику, имамо ситуацију по којој
владајућа странка само у потписима има вишка за још 50
одборничких кандидата.
Локални избори на Убу представљају одређену
врсту референдума о подршци политике првог човека
општине Уб Дарка Глишића. Желели то да признају његови
супарници на убској политичкој сцени или не, општина Уб
умногоме зависи од његове политичке моћи и енергије.
Што би рекао наш народ, у његовим рукама је „и нож и
погача”, а вероватно и судбина будућих капиталних
пројеката на Убу.
Проћиће и ова халабука око избора одборника у нови
сазив Скупштине општине Уб, а ми морамо наставити да
живимо суочени са свакодневним проблемима и „скраћеним” општинским буџетом. Без обзира на који начин
била формирана нова општинска власт, темељи који су
постављени у претходном мандату морају бити изграђени.
Политичке струје дувају у наша једра, а пред општином Уб
налазе се велике шансе које треба капитализовати.
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РАДНИ САСТАНАК РУКОВОДСТВА
ОПШТИНЕ И ЕПС-а

ДОГОВОРЕН
НАСТАВАК САРАДЊЕ
Осим дефинисања приоритетних циљева за
наредни период, у разговору са в.д.директора
ЕПС-а Милорадом Грчићем, постигнута
сагласност о неколико важних питања за грађане
Крајем прошле недеље, председник општине Уб Дарко
Глишић, са сарадницима, одржао је радни састанак са в.д.
генералног директора Електропривреде Србије Милорадом
Грчићем, на коме је договорен наставак сарадње између овог
јавног предузећа и локалне самоуправе. Учесници скупа су,
осим дефинисања приоритетних циљева за наредни период,
постигли и сагласност о неколико важних питања за грађане.
Једно од њих односи се уговоре о финансирању објеката
комуналне инфраструктуре на подручју општине, које је локално руководство прошле године потписало са РБ „Колубара“
и ЕПС-ом, укупне вредности 100 милиона динара. Како је
објаснио Глишић, неутрошена средства у висини од 24 милиона биће пренета у ову годину, чиме је створена могућност
да се заврше започети и планирани пројекти.
- Захваљујући директору Грчићу и постигнутом договору, са овим новцем завршићемо радове на изградњи
инфраструктуре и улица на Сандића имању, које смо отпочели крајем 2015. године. Такође, и мештани из насеља
Свињци могу да очекују изградњу Устаничке улице, чиме и то
насеље завршавамо после деценија лажних обећања.
Преостали новац биће инвестиран у водоводну и путну
мрежу, како бисмо привели крају радове започете са овим
средствима, рекао је Глишић, уз најаву да ће и ове године са
„Колубаром“ бити пописан уговор о водоснабдевању шест
села на ободу угљенокопа, где су бунари пресушили због
рударских радова.

Састанак са Милорадом Грчићем,
в.д. генералног директора ЕПС-а
На дневном реду састанка био је и будући коп „Радљево“, који је велика развојна шанса општине Уб. Након 140
експроприсаних хектара за потребе угљенокопа, стекли су се
услови за даље, конкретне кораке, казао и Глишић и истакао
да је Грчић један од најзаслужнијих што је овај пројекат покренут после 40 година.
Прошлогодишња средства у износу од сто милиона
динара, која је ЕПС определио по неколико основа за убску
општину, јер „Колубарски“ копови једним делом леже на
њеној територији, утрошена су на најбољи могући начин, констатовао је в.д. генералног директора тог предузећа Милорад
Грчић.
Посебно сам задовољан начином спровођења тендера
и штедње. Сваки посао, свака ставка која је реализована за
инфраструктуру на територији општине Уб средствима ЕПС-а
и „Колубаре“ умањена је у односу на процењену вредност,
чиме је направљена уштеда од скоро 24 милиона динара.
Сваки добијен динар општинско руководство је оправдало и
то је видљиво на терену. Што се тиче пројекта копа „Радљево“, он је конципиран 1976. године, што значи да је требало да
прође четири деценије како би се стекли услови или да би
неко имао разумевања за његов стратешки значај за читаву
Србију. Ми смо на прагу да започнемо производњу у овом
копу, пројектна документација је скоро завршена, а плански
основ одавно имамо, закључио је Грчић и изразио захвалност руководству општине на досадашњој сарадњи, која ће
бити настављена и у овој години.
Д.Н.
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ПРЕДИЗБОРНЕ ТРИБИНЕ СНС-а

ГРАЂАНИ ДАЈУ СУД ПО ТОМЕ
КОЛИКО СМО РАДИЛИ
Кампању водимо десет дана, а радимо
и радићемо четири године, сваки дан
Српска напредна странка одржала је, током прошле
недеље, неколико веома посећених трибина у убским селима.
По речима Дарка Глишића, носиоца убске изборне листе
„Александар Вучић- Србија побеђује” и актуелног председника
општине Уб, кампања коалиције окупљене око СНС-а конципирана је да траје десетак дана, јер сматрају да све што су радили
у претходне четири године, јесте на увиду грађанима и да гласачи на основу тога треба да оцењују њихов рад у том периоду:
- Колико смо урадили километара асфалта, колико смо
реконструисали нисконапонске мреже, да ли смо успели, а
јесмо, да отворимо неку фабрику, да ли смо покренули неке
ствари после више деценија таворења... То су неки параметри
који су све ове године нашег мандата били доступни грађанима
и они ће, сигуран сам, на основу тога донети одлуку. Зато
сматрамо да нека преширока кампања, која би се базирала на

ОО ПУПС УБ

ИЗЛЕТ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
У организацији ОО ПУПС Уб, и уз подршку председника
општине Уб Дарка Глишића, педесетак убских пензионера
уживало је у једнодневној екскурзији, током које су посетили
Авалски торањ, Калемегданску тврђаву и Зоолошки врт у
Београду.
- Ово путовање је само наставак наше добре сарадње
са председником општине, који нам је омогућио да се данас
лепо дружимо и разонодимо. Са лепим временом надамо да
ћемо организовати још оваквих акција, на радост наших
пензионера - рекао је за „Глас Тамнаве” Душан Илић, заменик председника ОО ПУПС Уб.
- Екскурзије су јако популарне међу нашим старијим
суграђанима и на њих позивамо све, без обзира на страначку припадност. Људи који се налазе у „трећем добу”
треба да уживају, а на нама млађима је да им то омогућимо
јер су то својим дугогодишњим радом свакако заслужилипоручио је Глишић испраћајући аутобус са убским пензионерима.

Детаљ са трибине у Лончанику
причама и обећањима, као да смо јуче ступили на власт, у
најмању руку не би била озбиљна. Наша основна крилатица
је да ни један дан у четворогишњем мандату не сме да
прође улудо и у сваком од тих дана треба се посветити
послу, што смо радили и до сада- наглашава Глишић.
- Истакао бих једну веома значајну ствар, а то је да
никада пристојнија и нормалнија кампања није била, бар
што се тиче локалних избора на Убу. Тон тој кампањи увек
даје онај ко је у том тренутку најпопуларнији и има највише
људи окупљених око себе, односно онај ко је био носилац
власти. За разлику од многих других у прошлости, ми смо
јасно показали како неко треба да се понаша, па чак и да
понекад истрпи ударац испод појаса, али да својим
примером обоји кампању која је, рекао бих, врло достојанствена и на понос нашој средини. Надам се да ће тако и
остати до самог изборног дана. Честитао бих и осталима,
који су успели да се издигну изнад дневног политиканства,
знајући да ми морамо, и у понедељак 25. априла, да се
сретнемо на улици, поразговарамо и живимо заједно.
Глишић истиче да је веома поносан на људе окупљене
у његовом тиму, јер су својим радом и залагањем показали
достојанство, уважавање сваког другачијег мишљења,
поштовање својих противника али и непоколебљиву
јединствену веру у заједнички циљ, а то је боља будућност
за све нас.
- Ми нисмо имали неки редослед у обилажењу села,
већ смо насумично бирали мало већа места где ћу се ја
појавити, а у осталима ће се појавити наши активисти. Били
смо у Памбуковици, Трлићу, Совљаку, Врелу, Лончанику, а
бићемо и у Бањанима, Бргулама и, за ових пар дана што је
преостало, гледаћемо да обиђемо још неко село и то је
сасвим довољно. Грађани нас не могу оцењивати на основу
кампање која траје месец или два. Мислим да треба да
вреднују колико је ко од нас радио, колико се посвећивао
послу, као и колико је резултата иза себе оставио. Све то
треба ставити на сто и измерити, и ја то истичем и на трибинама, а и у разговору са људима и то понављам више путазакључује први човек општине Уб и поручује:
- Уколико желимо светлију будућност морамо форсирати рад и само рад као главни аргумент за вредновање
свакога од нас.
М.М.М.

Убски пензионери са председником општине Дарком Глишићем
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ОДРЖАН ОКРУЖНИ ОДБОР СДПС-а НА УБУ

ЉИЉАНА РИСТОВИЋ КАНДИДАТ ЗА ПРЕДСЕДНИКА
- Наше учешће у локалној власти ће имати смисла, и своју тежину, јер ћемо имати подршку од
стране републичких органа- поручује Драган Јелић, носилац листе СДПС - ГГ Драган Јелић
На седници Окружног одбора Социјалдемократске самоуправа у Србији. Одбор на Убу је донео одлуку да иде
странке Србије, која је прошле недеље одржана на Убу, донета самостално на предстојеће изборе.
је одлука да кандидат за председника општине Уб, испред
- Верујемо да су Убљани, на челу са Драганом Јелићем,
листе СДПС - ГГ Драган Јелић, буде Љиљана Ристовић. Ово је извршили добру процену и да ће остварити онај резултат који
први случај, од увођења парлементаризма, да се у конку- ће им бити довољан да имају своје представнике у локалној
ренцији за место првог човека убске општине
налази жена.Гост убског одбора био је и члан
главног одбора странке Зоран Мартиновић,
иначе директор Националне Службе за запошљавање.
- Кампања је у пуном јеку, а то се манифестује и кроз посете високих функционера
СДПС-а. Ових дана имали смо прилику да
угостимо неколико будућих посланика, јер
готово је сигурно да ће СДПС имати бар десет
предстваника у републичком парла-менту.
Мислим да је јако важно да оства-римо добар
контакт са посланичким клубом и људима
који ће бити у извршним органима републичке власти. Наше учешће у локалној власти
ће имати смисла, па и своју тежину, јер ћемо
имати подршку од стране републичких органа- каже за „Глас Тамнаве” Драган Јелић,
носилац листе СДПС - Група грађана Драган
Јелић на локалним изборима на Убу.
Познато је да СДПС на републичким
Зајединчка фотографија након седнице Окружног одбора
изборима наступа у коалицији са СНС-ом и
Социјалдемократске партије Србије
таква је ситуација у највећем делу локалних

ПРЕДИЗБОРНА КАМПАЊА ДСС

ЗНАМО СЕ !
Потпредседник Демократске странке Србије
Александар Поповић боравио на Убу, где је
заједно са члановима странке и одборничким
кандидатима промовисао програм ДСС-а
У оквиру предизборне кампање, протеклог петка на Убу
је боравио потпредседник Демократске странке Србије
Александар Поповић, који је заједно са члановима странке и
кандидатима ДСС-а за одборнике Скупштине општине Уб Звонком Минићем, Зораном Костићем и Маријаном Марјановић, на штанду у улици Првог маја промовисао страначки програм. Под слоганом „Знамо се!“, Демократска странка Србије
на Убу излази самостално на изборе, док је носилац листе
Звонко Минић, дипломирани економиста. На овој листи се
налазе 24 одборничка кандидата, а на гласачким листићима
биће под редним бројем пет.

самоуправи. Представници СДПС-а, на било ком нивоу
власти се налазили, радиће одговорно, стручно, савесно и
у интересу свих грађана. Сматрамо да су људи који се
налазе на нашој листи на Убу добро радили свој посао у
претходном периоду и да ће грађани то препознати, и
наградити. Оно што засигурно можемо да кажемо је да
ћемо бити добар коалициони партнер свима који желе са
нама да сарађују. Ми смо и више него спремни да дамо
свој допринос будућем развоју вашег града- рекао је
Зоран Мартиновић током посете општини Уб, истичући да
СДПС као странка посебно негује сарадњу са локалним
органима, уз обећање да ће убски одбор имати пуну
подршку у спровођењу потенцијалних идеја и сарадње са
републичким институцијама.
Кандидат за председника општине Уб Љиљана
Ристовић наводи да је почаствована поверењем које су јој
указали њени суграђани, који желе да је виде на тој
функцији.
- Драго ми је да људи из мог окружења сматрају да ја
на тај задатак успешно могу да одговорим у најбољем
могућем смислу, и то је један од разлога због којих сам
прихватила кандидатуру. Други разлог је што ћемо готово
сигурно имати спрегу локалних власти са републиком, уз
чију помоћ ћемо моћи да реализујемо неке пројекте за које
сматрамо да су развојни и изузетно битни за нашу средину. Сматрам да пројекат топлификације, који смо започели у овом мандату, можемо успешно наставити и у
следећем. Наравно, све уз помоћ осталих елемената
власти и људи са којима смо до сада сарађивали. Нећемо
обећавати оно што није реално, али ћемо се својски
трудити да оно што обећемо, буде и испуњено- поручује
Љиљана Ристовић.
М.М.М.

Костић, Поповић, Марјановић и Минић
У будућем сазиву СО Уб, ДСС ће се, између осталог,
залагати за отварање копа „Радљево“, изградњу индустријске
зоне у Стубленици и новог насеља „Мургаш“, топлификацију
града, уређење речних корита, одржавање и изградњу путне
инфраструктуре, запошљавање младих, унапређење здравствене заштите, економско оснаживање жена и родну равноправност. Међу приоритетима ОО ДСС су и развој села и
пољопривреде, подстицање предузетништва и материјална
подршка рађању и породицама са децом.

Штанд СДПС на Убу са гостима, високим функционерима странке, Владимиром Маринковићем и
Ненадом Иванишевићем
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ПОТРЕБНА
СМЕНА ПОЛИТИЧКИХ
ГЕНЕРАЦИЈА
Бошко Обрадовић и пуковник Љубинко
Ђурковић разоварали са грађанима на
Градском тргу
Изборна листа „Српски покрет Двери - Милун
Живковић” наступаће на предстојећим локалним изборима
на Убу под редним бројем 6. Лидер овог покрета Бошко
Обрадовић, у оквиру предизборних активности, посетио је
Уб, 11.априла. Заједно са пуковником Љубинком Ђурковићем и представницима убске изборне листе из Двери и
Равногорског покрета, Обрадовић је најпре посетио убски
Храм Христа Спаситеља, а затим је на Градском тргу разговарао са одборничким кандидатима, окупљеним грађанима
и локалним медијима.
- Наша политика је потпуно супротна од оне које су
претходних година спроводиле СНС и ДС. Апсолутно смо
против уласка Србије у ЕУ и НАТО, за стратешку смо сарадњу са Русијом у политичком, економском и војно-безбедносном смислу. Боримо се за очување Косова и Метохије у
саставу Србије, за породичну политику, за Министарство за
бригу о породици, за подршку рађању младим брачним
паровима и породицама са више деце, за мајчински додатак
за свако новорођено дете и националну пензију за мајке са

Табела са бројем бирача
по бирачким местима у општини Уб
Бањани
Вукона
Калиновац
Бргуле 1
Бргуле 2
Лисо Поље
Брезовица
Врело 1-Ждраловица
Врело 2-Старо Врело
Врело 3-Доњи крај
Врело 4-Липовица
Докмир
Звиздар
Каленић
Кожуар 1
Кожуар 2
Милорци
Црвена Јабука
Лончаник
Јошева
Мургаш
Руклада
Врховине
Новаци 1
Новаци 2
Паљуви

881
177
311
481
210
122
481
365
108
504
212
406
413
436
310
243
293
498
284
262
368
216
368
359
215
510

Стубленица
Памбуковица
Радуша
Радљево 1
Радљево 2
Шарбане
Чучуге
Слатина
Кршна Глава
Совљак 1
Таково
Тврдојевац 1
Тврдојевац 2
Гвозденовић
Трлић
Тулари
Уб 1
Уб 2
Уб 3
Уб 4
Уб 5
Уб 6
Уб 7
Уб 8
Уб 9
Совљак 2

690
839
206
253
161
370
357
225
136
1.133
729
119
140
323
705
628
650
1.173
1.117
1.239
1.209
610
557
697
278
332

Упупан број бирача у општини Уб: 23.909

Изборна листа, редни број 6:
СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ
- МИЛУН ЖИВКОВИЋ

Бошко Обрадовић у шетњи убским улицама
троје и више деце. Оно по чему се посебно разликујемо, јесте
економска политика. Ми смо за то да сва државна средства
која се тренутно дају страним компанијама, буду преусмерена за домаћег привредника и пољопривредника, за државну развојну инвестициону банку која по повољним каматним стопама улаже искључиво у домаћу производњу, за
увођење царина на увоз стране робе и, практично, заштиту
домаћег тржишта- рекао је Обрадовић.
Лидер Двери посебно истиче значај подстицања
пољопривредне производње, поготово у плодним областима каква је Тамнава.
- Залажемо се за обнову пољопривредно индустријских
комбината, за обнову домаће индустрије и пољопривредне
механизације, за подршку задругарству, производним, прерађивачким и потрошачким задругама. Такође смо и за
подстицаје од 10.000 евра неповратно за сваку породицу
која жели да се врати на село и настави да се бави пољопривредом- наглашава Бошко Обрадовић, и додаје да има пуно
поверење у општинску организацију Српског покрета Двери
на Убу, јер сматра да је Убу потребна смена политичких
генерација, нови људи на челу општине, људи који се до
сада нису бавили политиком, који иза себе немају никакве
афере, нису били на власти и нису купили дипломе.
Одборнички кандидат испред покрета Двери и Равногорског покрета, Катарина Михаиловић упутила је позив
бирачима да на предстојећим изборима подрже њихову
листу, која представља освежење на убској политичкој
сцени, уз кратку поруку: „Где ти много обећавају, ти малу
торбу понеси”.
М.М.М.

1. Милош Петковић (1984), саобраћајни техничар, Уб,
Сестара Ребавки 4
2. Милун Живковић (1972), електротехничар (ратни војни
инвалид), Совљак
3. Катарина Михаиловић (1975), писац садржаја, Уб, Рајка
Михаиловића 10
4. Александар Грујичић (1974), предузетник, Мургаш бб
5. Костадин Михаиловић (1981), дизајнер, Уб, Рајка
Михаиловића 10
6. Ана Ђурђевић (1996), студент, Руклада
7. Александар Ивановић (1980), машински техничар, Уб,
Колубарска 12
8. Милорад Ђурђевић (1959), пољопривредник, Мургаш
9.Дуња Вучичевић (1990), студент права, Уб, Краља Петра
I бр. 27
10. Деспот Сарић (1973), предузетник, Тврдојевац
11. Ненад Миросављевић (1976), комерцијалиста, Уб,
Бране Петронијевић 13
12. Маријана Ненадовић (1995), студент информатике,
Совљак
13. Борко Васић (1989), дипл.инжењер рударства,
Совљак

8.marta br.20, Ub
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ПОЛИТИКА / КУЛТУРА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
- ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА

ГЛАС РАЗУМА
„Да радимо, градимо и од рада живимо”,
мото је коалиције која очекује још већи
број мандата него на прошлим изборима
Изборна листа Социјалистичке партије Србије и
Јединствене Србије је тек друга партија која је успела да за
локалне изборе у општини Уб преда комплетну листу. По
речима Благоја Цонића, кандиданта за председника општине
Уб и народног посланика, то је још једна потврда да СПС у
убској општини има чврсто бирачко тело, значајан број чланова и симпатизера.
- На предстојеће локалне изборе излазимо са нашим
пријатељима из Јединтвене Србије, који дају посебан тон
овој нашој кампањи. Морам да напоменем да се ова кампања
одржава у највећем јеку пролетње сетве, и баш то је наш
мото: да радимо, градимо и од рада живимо. До сада, у свим
скупштинским сазивима, одборници СПС-а су се трудили да
користе здрав разум и логику у одлучивању, па било да су
позиција или опозиција, раде у интересу свих грађана и помогну да парламент доноси одлуке које ће бити од користи за
све грађане убске општине, без обзира на страначку припадност. Зато наш изборни слоган и јесте „Глас разума“, наглашава Цонић.

Са промоције одборничких кандидата
у мотелу „Окно”
- Надамо се да ћемо и у наредне четири године, усмерити
кретања ка решавању кључног питања, а то је недостатак
воде на нашем подручју. Велики број села има хроничну
несташицу воде и евидентне проблеме у водоснабдевању.
Топлификација Уба је свакако једна од добрих потеза који је
повучен у претходном периоду, али сматрамо да због тога не
треба да трпе и други јако битни пројекти које на овој
територији тек треба покренути- истиче носилац листе која ће
на предстојећим изборима бити под редним бројем три, али и
додаје:
- Ја немам нимало дилему да ће наша листа остварити
изузетно добар изборни резултат, односно да ће СПС у
коалицији са ЈС поновити резултате из претходног периода
и, надам се, освојити већи број мандата него на прошлим
изборима, када нас је подржало 2.228 гласача.

ТОМИСЛАВ ЈУРИШИЋ, КАЛИНОВАЦ

„ПОЛИТИЧАР” СА НАЈДУЖИМ
СТАЖОМ У СО УБ
На радној енергији би му
позавидели и многи млађи кандидати за одборнике. Радник дистрибуције, у „слободно” време аутолимар, пољопривредник, ловац,
голубар и фудбалски ентузијаста.
Тешко је на убској територији
пронаћи упорнијег председника
Месне заједнице и уређеније село
од његовог родног Калиновца.
Далековод, нисконапонска мрежа,
путеви, месна канцеларија, нова
зграда школе... Нема значајнијег
јавног објекта уселу да није „јурио” за пројектима, надмудривао се инвеститорима, радио
раме уз раме са извођачима. Чврсто је обећао: још овај
мандат, па политичка пензија...

21.април 2016.г.
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НА СЦЕНИ ДОМА КУЛТУРЕ, 22.АПРИЛА

ПРЕМИЈЕРА
„ЦИГАНСКЕ БАЈКЕ”
Музичко-сценску игру композитора Владимира
Ђенадера изводе професори Музичке школе и
глумачки ансамбл Позоришта „Раша Плаовић“
У петак, 22. априла, од 19,30 часова, на сцени Дома
културе премијерно ће бити изведена музичко-сценска игра
„Циганска бајка – у потрази за душом“, аутора Владимира
Ђенадера, композитора, пијанисте и директора Школе за
основно музичко образовање „Петар Стојановић“. Основа
овог мјузикла инспирисана је стиховима Србољуба Митића
из збирке „Черга на утрини“, режију потписује Убљанин
Милан Босиљчић, продукцију Установа за културу и спорт и
Музичка школа, чији професори, заједно са глумачким
ансамблом Позоришта „Раша Плаовић“ учествују у његовом
извођењу.
Професор књижевности и песник Милан Босиљчић
примећује да је најновијим делом композитор Владимир
Ђенадер искрено заронио у недокучиве просторе слободе:
„Трагајући за циганском душом проналази себе самога,
лепршавог, збуњеног, разиграног, а изненађеног. Собом је
освојио свет који је исто тако леп, иако другачији.’’
Стихове „Черга на утрини“ песника Србољуба Митића
композитор Владимир Ђенадер уоквирује у музички сан који
он сада и чује. Музика јесте унутрашње кретање које сан час
убрзава, час зауставља. Тако се покреће стих музиком.
Певањем се драматизује озвучје. Тако је и настала „Циганска
бајка“, као потрага за душом, додир са слободом, дах за
срећом“, закључује Милан Босиљчић.
Мјузикл „Циганска бајка“ премијерно се изводи у оквиру
пратећег програма 14. Интернационалног фестивала Школе
за основно музичко образовање „Петар Стојановић“, који се
одржава од 18. до 23. априла.

ПРОДАЈА СЕЗОНСКИХ
КАРАТА ЗА БАЗЕН
У просторијама Установе за културу и спорт почела
је продаја сезонских карата за Градске базене по цени од
3.000 динара за ученике и студенте и 3.500 динара за остале посетиоце.
Сезонске пропуснице са неограниченим бројем улазака за предстојећу летњу сезону продају се на три рате:
I рата од 15. до 20. априла
II рата од 5. до 10. маја
III рата од 25. до 30. маја
Синдикалне организације и предузећа уплату врше
преко рачуна, док ће се добитници дипломе „Вук Караџић“ и овога лета бесплатно купати на Градским базенима (школа доставља списак, ђаци прилажу уверење и
фотографију).
Продаја сезонских карата обавља се у просторијама
Установе за културу и спорт сваким радним даном од 10
до 15 часова. Контакт: Снежана Ђокић, тел: 0642430857.
Отварање купалишне сезоне на Градским базенима
планирано је 1. јуна, а цена дневне улазнице износиће 150
динара.
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НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА СЕОСКИМ ПУТЕВИМА

НА БЕОГРАДСКОМ ПУТУ

НОВИ КИЛОМЕТРИ
АСФАЛТА

НОВА ХАЛА СА
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ

Укупна дужина новоизграђених
саобраћајница је преко пет километара

Предузеће „Агропласт Тим“ планира да
следеће године у новоизграђеном објекту
покрене производњу пластичних предмета
и амбалаже за пољопривреду

Радови на локалној путној мрежи, започети крајем
марта, теку несмањеном жестином. Након Врела, Црвене
Јабуке и Брезовице, прошле недеље асфалтиране су још две
деонице. У Кожуару је завршено пола километра, док ће,
према обећању председника општине Уб Дарка Глишића, до
лета ово село добити још једну асфалтирану деоницу у истој
дужини.
Нових 580 метара асфалта изграђено је и у Божића крају
у Совљаку. Глишић је и у овом селу најавио наставак радова,
тако да ће текуће године бити урађено и преосталих пола
километра, како би се пут спојио са регионалним правцем УбКоцељева.
-Совљак је велико село и заслужује нешто више путних
праваца него друге Месне заједнице. Овде има много баштована и на нама је да им обезбедимо услове да нормално живе
и баве се производњом, напомиње Дарко Глишић.
И ове недеље путари ужурбано раде на више локација у
општини. Асфалтне деонице добијају мештани Гуњевца (590
метара), Докмира (500), Горњег Тврдојевца (665) и Паљува у
засеоку Петровићи (375 метара).
Изградњу поменутих деоница финансира Јавно предузеће „Путеви Србије“, док је вредност изведених радова
око 40 милиона динара. Укупна дужина новоизграђених
локалних саобраћајница је преко пет километара, а извођач
је ПЗП „Ваљево“.

Почетком априла, приватно предузеће „Агропласт
Тим“ на Убу је отворило нову халу са пословним простором
за делатност пољопривреде, укупне површине 1.420
метара квадратних, у чију изградњу је уложено преко 300
хиљада евра. Свечаном отварању присуствовао је и председник општине Уб Дарко Глишић који је рекао да је на
месту новоизграђеног објекта пре годину дана била закоровљена парцела, која ничему није служила.
„Донели смо одлуку
да ту парцелу ставимо у
функцију и да, пре свега,
нађемо озбиљног, преданог, вредног и поштеног
инвеститора да на том
простору подигне неки
објекат који ће имати своју
сврху и где ће се људи запослити. Таквог сарадника
смо пронашли у Љубисаву
Тимотићу и његовој фирми
„Агропласт Тим“, која већ
неко време овде егзистира
Тимотић и Глишић
у мањем обиму. Сада су се
стекли услови да могу у неупоредиво већем обиму да раде
и покрену производњу из њихове делатности“, рекао је
први човек убске општине.
У ПП „Агропласт Тим“ тренутно је запослено десет
радника, а основна делатност фирме је трговина на велико
и мало свих врста роба за пољопривреду. По речима
власника предузећа Љубисава Тимотића. следеће године
планирају да у новој хали покрену производњу пластичних
предмета и амбалаже за пољопривреду, када ће бити
отворена и нова радна места за Убљане.

Задовољни новим асфалтом:
Мештани Кожуара у разговору са Глишићем

Нова хала предузећа „Агропласт Тим”

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA
Асфлатирање у Кожуару

novo!
Прока Милосављевић
и Дарко Глишић

Совљак, Божића крај

Услужно бушење
и чишћење бунара

014/463-213
064/160-71-60
Мија Ранковић,
Брезовица

- IZRADA FOTOGRAFIJA VELIKOG FORMATA
- IZRADA FOTOGRAFIJA NA KANVAS PLATNU SVIH DIMENZIJA
- IZRADA REKLAMA NA PVC FOLIJAMA I CIRADNOM PLATNU
- IZRADA TAPETA (reljefne, peskarene...)
- [TAPMANJE CRTE@A
VELIKIH FORMATA NA PAPIRU
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ЈЕЗЕРО ПАЉУВИ И СПОРТСКИ ТУРИЗАМ
На састанку председника СО Уб Драгана Јелића и државног секретара Татјане Матић, у присуству представника
Туристичке организације Србије, разматран је развој инфраструктурних пројеката из области туризма
Туристички потенцијали општине Уб
били су главна тема састанка, који је
током прошле недеље, на иницијативу
председника СО Уб Драгана Јелића,
одржан у просторијама локалне самоуправе. Гости убске општине били су
државни секретар Министарства за трговину и туризам Татјана Матић и представница Туристичке организације Србије
Наташа Друловић, а разговарало се, пре
свега, о могућностима развоја спортског
туризма и пројеката везаних за изградњу
туристичког комплекса на језеру Паљуви.
- Имајући у виду будућу експлоатацију сировина на површинском копу
Радљево, расељавање становништва и
њен утицај на шири простор на територији општине Уб, у наредном периоду
отвара се потреба за изградњом различитих комплекса, међу њима и оних
туристичке природе о којима смо данас
разговарали. Мислим да општина Уб
треба да искористи погодности које
поседује као што су: близина Београду,
пролазак ауто-пута и сама близина језера
Паљуви ауто-путу. Министарство туризма ће нам помоћи у изградњи и опремању оваквих комплекса, а на нама је да
искористимо постојеће ресурсе. Такође,
је било речи о повезивању спортског
туризма и изградњи спортских објеката.
Ту пре свега мислим на прављење
кампова за спортске припреме, као и
нових спортских објеката и то у ширем
простору општине Уб. У плану је изградња спортске сале у Бањанима која би, на
неки начин, била повезанa са Спортским
центром опшине Уб. На тај начин би ожи-

Татјана Матић у разговору са представницима општине Уб
вели и сеоске центре који имају доста
деце, а немају могућност бављења
спор-том- истакао је Драган Јелић у
обраћању локалним медијима.
Државна секретарка Татјана Матић
добро је упозната са потенцијалима
убске општине, пре свега, због тога што
„вуче корене” са ових простора (отац јој
је родом из Гуњевца, а супруг из Врела).
- Морам да закључим да смо се
сагласили да општина Уб има велике
ресурсе и огромне капацитете кад је у
питању развој туристичких комплекса у
области спортско-рекреативног туризма. Сматрамо да је ово општина која
има одличан географски положај, која се
инфраструктурно ојачава, пре свега,
кроз изградњу ауто-пута који ће ускоро
бити завршен. У том смислу, јако смо
заинтересовани да, као ресорно Министарство, пружимо сву подршку опш-

ДОМ ЗДРАВЉА „УБ

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ
ДАН ЗДРАВЉА
Прегледано око 50 суграђана. Код неколико
пацијената откривена је повишена вредност
гликемије. Пацијенти упућени на даље
дијагностичке провере код изабраног лекара.
Под слоганом „Победи дијабетес“, Дом здравља „Уб“
прикључио се акцији обележавања Светског дана здравља.
На платоу испред Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“,
у преподневним часовима, 7. априла, ораганизоване су
активности мерења шећера и висине крвног притиска, суграђанима који су били заинтересовани да бесплатно провере
основне параметре општег стања организма.
Лекар опште медицине Александар Николић и четири
медицинске сестре из Патронажне службе Зорица Симић,
Снежана Ђуричић, Гордана Јеремић и Сања Тауз, љубазно
су поразговарали са сваким прегледаним пацијентом, који је
добио и едукативни материјал и савет лекара. Прегледано је
око 50 пацијената, а некима од њих откривен је повишен шећер и они су упућени да се јаве свом изабраном лекару, на
даљу дијагностику.
- Најбитнија је примарна превенција, која се дели на
промењиве и непромењиве факторе ризика. На непромењиве факторе не можемо да утичемо, а то су старост и
генетика, а на промењиве можемо. То су стрес, смањена
физичка активност, гојазност, неправилна исхрана, а такође
и повећање холестерола, триглицерида и крвног притиска.
Јако је битно да се на време примети, јер постоји велики број
оболелих људи, а да немају симптоме. Битно је да се контролише и шећер код трудница, јер може доћи до гестацијског
дијабетеса, када се он појави само у трудноћи – навео је др
Александар Николић.

тини Уб, да заједнички развијамо значајније пројекте у овој области. Верујемо да убска општина поседује све квалитете који су неопходни за добру
туристичку понуду.
Татјана Матић посебно наглашава
да је Уб познат по чувеним фудбалерима, као што су легендарни Драган
Џајић и актуелни репрезентативац
Немања Матић.
- Ту чињеницу Уб мора искористити у маркетиншке сврхе, посебно у
сфери развоја спортског туризма. Они
су, као значајна имена, већ доста допринели да Уб буде познат град, а сада је на
реду да општина изађе са неким својим
пројектима. Један од њих је и језеро
Паљуви , које је због своје билизине
Београду значајна предност за саму
општину и развој њеног туристичког
потенцијала.
М.М.М.

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА
ЈАПАНСКЕ АМБАСАДЕ
Дом здравља „Уб“ посетиће у четвртак, 21. априла,
представници Амбасаде Јапана и Министарства здравља
Републике Србије, поводом церемоније захвалности за
значајна новчана средства, која су донирали у последње
две године. Захваљујући помоћи Владе Јапана и Министартства здравља Републике Србије, пацијенти Дома здравља
добили су могућност да обављају снимања на најсавременијим апаратима, а убски Дом здравља унапредио је ниво и
квалитет здравствене заштите многих пацијената.

Према резултатима „Истраживања здравља становништва Србије“, у протеклих десет година, број особа са
дијагнозом дијабетеса порастао је за 50 одсто, тако да у Србији
тренутно има нешто мање од пола милиона становника који
имају ову подмуклу болест. На жалост, због претеране гојазности међу децом, у Србији годишње оболи око 160 дечака и
девојчица, најчешће откривени у пубертету.
Д.Капларевић
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РЕНЕСАНСА ПРИВРЕДЕ?
Самоуправљање је давна прошлост, то је
оно што мора да се разуме у данашњем
привређивању
У време ренесансе убске привреде, давних седамдесетих и у првој половини осамдесетих година прошлог
века, отворено је више фабрика са око 2.500 нових радних
места, започета градња ТЕ ТО ‘’Колубара Б’’ у Каленићу
(нажалост инвестиција која је узалудно прогутала много пара
и још више нада Убљана у бољи живот), а урађен је и велики
број такозванх објеката друштвеног стандарда...
У последње време препознаје се поновно буђење убске
привреде. Теже то сада иде, јер оно је било време... Ипак,
инвестира се и сада, креће производња, запошљава се и
биће тога све више.
Они који памте времена убске ренесансе под вођством
Мирослава Селаковића, носиоца посмртног признања убске
општине, знају да се ништа није родило без порођајних мука.
Фабрика керамичких плочица је имала на тоне отпада, а
многи су уградили ‘’шкарт’’ нестрпљиви да сачекају прву
класу (а, можда, ипак и због много ниже цене).
Тако је било и са опекама и блоковима из циглане... Све
је то захтевало неко време за уходавање. Јесу биле
првокласне сировине, стручан кадар, нове машине, али...
Било је застоја, чекања, нервозе...
Сада, има неких сличности. Нарочито са новим капацитетима за производњу еколошких брикета намењених
страном тржишту (’’Лађар промет’’). Некако, од почетка је
било малера. Машине из Кине су претоваране из брода у
брод због грешке експе-дитора, накнадни услови за допрему
сировина у виду изградње око три километра пута са
пропустима и ојача-њима, промењено радно време за
испоруку угљене пра-шине... Каснило се, али - оправдано...
Сада, ако инвеститори желе да зараде (разумљиво, јер
су и уложили око милион и по евра), мора се имати стрпљења. А пословну политику (посебно организацију рада)
морају водити они који су уложили своја средства. Самоуправљање је одавно пало на испиту, па ће радничка класа
(рачунајући ту и администрацију) морати да заборави неке
личне тежње, шта коме одговара, које са ким добар и слично.
На првом месту мора да буде производња која се не прекида.
Овде нема, као у доба оне ренесансе, државе иза леђа, па да
се шкарт дели и распродаје. Сваки губитак иде не терет власника, односно приватне фирме. А зна се ко то, онда,
плаћа. Фабрика мора да буде као породица, иначе, од посла,
речју, нема ништа!
М.М.

НА ЗГРАДИ ПОШТЕ

ВРАТИЛЕ СЕ РОДЕ !
На оџаку зграде Поште Уб, недавно
се доселио пар рода. Мужјак и женка, који
су нераздвојни, чувају своје ново гнездо.
Мештани Уба, сваке године имају прилику
да уоче неколико рода које у пролеће
стигну у наш крај. Често се могу видети и
на оџаку недалеко од убског базена.
Рода је мочварна птица којој се ретко
чује глас, али је зато њено клепетање
кљуном препознатљиво и звучи као
ударање штапом о штап. Лако се уочавају
на великим гнездима постављеним на
крововима кућа, високим димњацима, а
ређе и на стаблима. Зими обитава у
Африци, јужно од Сахаре, а у Европу се
досељава средином марта и остаје до
краја августа, а све чешће остају и током
зиме. Роде се у своје гнездо, или у његову
близину, враћају сваке године. Млади
покушавају да се врате близу места где су
се излегли, па понекад постоје гнезда која
се користе и стотину година.
Долазак рода је раритет, јер се
њихов број драстично смањио, а могу се
видети само у још неким европским
земљама.
Д.К.

НАШИ АУТОРИ
Пише: Радован Пулетић

ШЕТАЊЕ
-Други ј..., а ти се Музафере купај
(``Отац на службеном путу``)
Да ми је неко рекао како ће ми, једном, шетање бити
врх физичке активности – не бих му веровао! Чак и за нас
давно расходоване фудбалере то је, као вид рекреације,
испод части. Јер, некада нам је трчање било једина
одобрена форма кретања. Дубоко укорењена навика. Скоро
- карактерна особина, тако нешто... А за шетање (по терену)
бивали смо кажњавани дисциплински, статусно или одузимањем бонова за топли оброк. Данас, међутим, када моји
унутрашњи органи и спољни екстремитети (они посебно,
један нарочито) отказују послушност, само је шетање доказ
да сам још увек кадар стићи из тачке А у тачку Б.
На шта ми, у ствари, личи ово рекреативно шетање
после оноликог трчања? Личи на пресуду без права жалбе
којом сам доживотно избачен из свих првих екипа. Личи на
једносмерни ритам одласка у пензију чији је загрљај чврст и
неопозив... На увод у капитулацију пред земљином тежом,
ето на шта ми личи.
Али, та кинетичка деградација која пржи понос к`о
рингла кајгану није једини проблем нас неспособњаковића.
Прво, не знамо где да шетамо. На атлетској стази сметамо
људима који трче – заобилазе нас, саплићу се о нас, нервирамо их, псују нас у себи, и размишљају да нас једном, све
заједно, ногом у дупе, дегажирају из својих брзих кругова.
Даље, ако ходаш по тротоарима обавезно налетиш на оне
ружне зелене авлијанере који својом територијом сматрају и
део тротоара уз кућу, и зато вребају прилику да ономе кога
ту затекну - одгризу скочни зглоб (после тога нема ни
шетања). Најзад, ако ходаш по коловозу, ризикујеш судар са
шлепером цемента док пичи за Ваљево преко Памбуковице,
или са рецидивом деведесетих који је спопао ћелавог
клинца у мазнутом ћалетовом Пежоу, клинца решеног да
узме све и одмах!!! Друго, не знамо да ли да шетамо сами
или у друштву. Ако ходаш сам, онда мораш да ћутиш и да
буљиш у крајолике који споро промичу, што је озбиљно
досадно. Или да држиш слушалице у ушима што тачно три
пута повећава опасност од авлијанера, шлепера и ћелавих
клинаца. Ако ходаш у друштву, онда то мора бити или неки
смарач, пошто сви добри момци седе у кафани и пију пиво,
или твоја рођена супруга, пошто је шетња са неком другом
женом забрањена ванбрачна активност. Ово са супругом је
посебно опасно: може се испоставити да су јој ноге лакше а
корак дужи. То у крајњој линији значи да си, у односу на њу,
осим кућне, изгубио и сваку другу доминацију. Треће, не
знамо када да шетамо, дању или ноћу... Дању је без везе,
ноћу још безвезније.
Укратко, мени то тако дође. И кад год ми дође, не могу
да се не сетим оног сјајног времена у ком сам трчао за свим
што је бежало... За возовима, за градским превозом, за
бољим просеком, за мини сукњама... Трчао сам лево-десно,
горе-доле, напред-назад, трчао без циља. Трчао ради
трчања. И онај наш фудбал, некада, био је диван... Њихово
лево крило у контранападу, улази као тајфун у завршницу
убеђен да даје гол... Е, мало морген буразеру, ти га стижеш у
спринту, уклизаваш с` леђа и ''изуваш из ципела'' тако да се
једва опорави... Онда ти бежиш њему а он враћа с` каматом.
Онда опет ти њега, па он тебе, све у трку који вид своди на
визир и душу тера у нос. То су били дани...
А сада, други играју за екипе са шампионским
амбицијама, други запоседају атлетске стазе и циљне
равнине, другима припадају стартна места резервисана за
фаворите, други пркосе гравитацији и осталим законима
физике,...
Други трче, а ти се, Радоване, шетај.

МАЛИ ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ НАМЕШТЕН СТАН
у Првомајској улици
четворособан
060/444-94-09
погодан за цимере

ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ПОЧЕЛО АСФАЛТИРАЊЕ
ПУТНОГ ПРАВЦА КРОЗ КУЈАВИЦУ

ЗАХВАЛНОСТ
ДАРКУ ГЛИШИЋУ
Неколико деценија владимирачка општина чекала је
на уређење и асфалтирање путног правца Кујавица –
Скупљан - Трбушац. Ових дана, захваљујући средствима
Путева Србије у вредности од 30 милиона динара, започета
је изградња деонице дуге четири километра која је, по
речима председника општине Владимирци Милорада
Милинковића, од изузетне важности за овај крај јер повезује
неколико села.
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13

АМБАСАДОР БЕЛОРУСИЈЕ У ВЛАДИМИРЦИМА

МОГУЋНОСТИ ЗА
ЗАЈЕДНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА
Извоз у Казахстан и Белорусију зависно
од могућности и билатералних потреба
Амбасадор Републике Белорусије у Србији Владимир
Николајевич Чушев, заједно са почасним конзулом Белорусије у Србији Драгомиром Карићем и шефом Мисије канцеларије амбасаде Републике Казахстан у Будимпешти са
седиштем у Београду Јержаном Жарилкановим, посетио је
Владимирциме у четвртаак, 14. априла. Председник општине
Владимирци Милорад Милинковић са сарадницима, као и
народни посланик Владимир Милошевић, упознатали високе
госте са капацитетима, потенцијалима и ресурсима општине, а
потом су обишли и фабрику обуће "Ђорђо С" у
Владимирцима. Затим је, у Дому културе у Владимирцима,
пред препуном биоскопском салом, одржана трибина под
називом ‘’Могућности извоза заједничких предузећа у Казахстан и Белорусију’’.

Ковачевић, Глишић и Милинковић
на отварању радова
- Очекујемо да ће радови бити завршени за десетак
дана, што подразумева комплетно уређење подлоге и асфалтирање. Овај пут је требало да буде урађен пре 30 година, а
тек сада је дошао на ред, захваљујући залагању представника СНС и господина Дарка Глишића, који је, својим
везама, успео да погура овај пројекат у Путевима Србије.
Ова деоница повезује два путна правца: Шабац – Ваљево и
Шабац – Београд. Некада је то био регионални пут, што
говори о његовој важности. Од њега зависи неколико села:
Риђаке, Вучевица, Церовац, Кујавица, Трбушац, Скупљен,
али и остала која гравитирају према Београду- каже
Милинковић.
Навећи бенефит од изградње овог путног правца
имаће пољопривредници који своју робу износе на београдске пијаце, јер им је ово најкраћи пут, са само 60-ак
километара до Београда.
М.М.М.

ЗОРАНА МИХАИЛОВИЋ У ВЛАДИМИРЦИМА

ОБНОВЉЕН ДОМ
КУЛТУРЕ

Трибина о темама које значе убрзани развој
Гости су се захвалили на изванредном дочеку који им је
приређен, нагласивши да ова општина има велику
перспективу, а да ће убудуће њихове земље урадити све што
је у њиховој моћи да се покрене производња и да се све што је
могуће пласира на њихово тржиште. Такође, из ових земаља
биће предложено братимљење општина сличног ранга како
би се привреда и пољопривреда што ближе повезале и брже
напредовале.

ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА - ПРИОРИТЕТ

ВЛАДИМИРЦИ СУ
ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ
Владимирци су, некад, били, општински центар, са
једном главном улицом, неколико споредних (углавном, без
асфалта), сокацима и њивама за обраду у ужем центру
вароши. Почетком овог века почеле су и нагле промене,
изградња и напредак, али, доласком актуелног руководства
започета је интензивна изградња инфраструктуре, нарочито
путева. Ових дана асфалтирано је више километара локалних
путних праваца, а са овим активностима се не престаје. На том
плану није изостала ни подршка Мачванског управног округа.

Зорана Михаиловић у Владимирцима
У среду, 13,априла, потпредседница владе Србије
Зорана Михаиловић свечано је потворила обновљени Дом
кулутуре у Владимирцима (Дом палих бораца) са пратећим
садржајима. Министарка је похвалила општинско руководство, посебно истичући слогу и добро руковођење у протеклом периоду.
-Влада ће имати у виду ваше залагање и то ће бити
награђено већим разумевањем приликом расподеле буџета
за изградњу и асфалтирање путева, нагласила је Зорана
Михаиловић.
Приликом посете министарке Михаиловић уприличено је и свечано отварање новоизграђене школе у Бељину.

Са састанка Управног округа
у Владимирцима
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ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА ''РАЗБОЈИШТЕ''

У ТОКУ
ЗАВРШНИ РАДОВИ
У току је завршна фаза радова на пројекту изградње
резервоара ''Разбојиште'' у Попадићу и тренутно се ради на
повезивању новог резервоара на водоводну мрежу. Овај
резервоар капацитета 500 кубиних метара ће обезбедити
редовно снабдевање водом за пиће ширег подручја познате
туристичке дестинације Бање Врујци, чиме ће се обезбедити
довољне резерве и за периоде максималне потрошње у Бањи
Врујци која се остварује у летњим месецима. Нови резервоар
од 500 и већ постојећа три резервоара на ''Разбојишту'', чија је
запремина по 100 кубних метара воде, биће повезани јединственим системом аутоматике у посебном објекту затварачнице за резервоар, чиме ће се омогућити аутоматска прерасподела вишка воде и контрола исправности воде на једном
месту у оквиру хлоринаторске станице.

Радови на „Разбојишту”
Иначе, радови се реализују на основу Уговора о удруживању средстава Републичке дирекције за воде и општине
Мионица ради заједничког финансирања радова на изградњи
резервоара ''Разбојиште'' вредног преко 20 милиона динара. А.К.

ПОМОЋ ЕУ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ
ЗА ПОПЛАВЉЕНА ДОМАЋИНСТВА
На простору мионичке сточне пијаце недавно је извршена подела пакета помоћи пољопривредницима са територије Општине оштећеним у поплавама 2014. године у оквиру
Програма помоћи поплављеним подручјима Европске уније
који спроводи Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација-ФАО. Овом приликом мионичким пољопривредницима је подељено 430 пакета семенске робе и вештачког ђубрива.
Услов за добијање ове помоћи био је да су пољопривредна домаћинства локалној самоуправи до 20. јула 2014.
године пријавила штету на пољопривреди и да су попунила
одговарајуће пријавне формуларе организације ФАО. Након
тога ФАО је формирао листу корисника на основу које је извршена досадашња расподела. Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација ће током маја спровести и поделу концентроване хране за животиње према већ постојећем
списку.
Помоћ Европске уније, кроз овај програм, је до сада
добило више од 26 хиљада пољопривредних домаћинстава у
Србији која су претрпела штету од поплава.
А.Ковачевић

Подела пакета извршена на простору сточне пијаце

ОПШТИНА УБ
И НА ОВОГОДИШЊЕМ СПРЕГ-у

ШТАНД ПРИВРЕДЕ
ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Штанд општине Мионица
Мионичка локална самоуправа је и ове године
омогућила својим привредницима заједнички наступ на
СПРЕГ-у, недавно одржаном Сајму привреде Западне
Србије у ваљевском ''Омни центру''. Општина је обезбедила
све логистичко-техничке и финансијске услове како би се
што боље представили привредни потенцијали мионичког
краја, а делегације локалне самоуправе на челу са председником Бобаном Јанковићем су у више наврата посећивале
мионички штанд дајући подршку овдашњим предузетницима. На штанду под традиционалним називом ''Привреда општине Мионица'' посетиоцима 13. СПРЕГ-а су се
представила успешна предузећа и појединци из Мишићевог
краја, међу којима произвођачи здраве хране, пружаоци
услуга у туризму, привредници који се баве експлоатацијом
познатог струганичког камена и другим делатностима, а
предводили су их надалеко познати брендови као што су
''Вода-Вода'', ''Аква Гала'', ''ФИМА'', Хотел ''Врујци'' и други.

КАРАТИСТИ ''МИОНИЦЕ'' НА ПРВЕНСТВУ
И КУПУ УЖЕ СРБИЈЕ

ЗА ДВА ДАНА
ПЕТНАЕСТ МЕДАЉА
Каратисти ''Мионице'' су половином априла учествовали на два важна такмичења на којима су освојили 15
медаља у катама појединачно и екипно. Најмлађи су најпре
у чачанској хали ''Борац'' наступили на првенству Карате
савеза уже Србије за полетарце, пионире и наде, а до циљапрвенства Србије стигло је чак 15 каратиста уз 13 освојених
медаља, осам сребрних и пет бронзаних. По два сребрна
одличја у апсолутном и свом нивоу понели су полетарац
Никола Секулић и нада Тања Станојевић, док су пионири
Јован Белошевић и Нина Перић у својим нивоима, као и ката
тимови пионирки (Ј. Поповић, Јевтовић, Мијаиловић) и нада
(Марковић, Вучићевић и Станојевић) освојили по једно
сребрно одличје. Две бронзане медаље у апсолутном и
свом нивоу освојила је нада Анђела Марковић, док су по
једно бронзано одличје понели полетарац Чеда Ракић у
свом нивоу, пионир Оливер Остојић у апсолутном нивоу и
нада Ива Латиновић у свом нивоу. Такође, на првенство
државе на основу пласмана пласирали су се и Хелена
Павловић, Александар Николић и Сара Јевтовић.
Поред тога, ''Мионица'' је учествовала и на Купу уже
Србије за кадете, јуниоре и сениоре одржаном у хали у
Прељини где је имала четири такмичара и сви су се окитили
медаљом и пласирали на Куп Србије. Сребрни је био ката
тим кадеткиња и јуниорки у саставу (М. Поповић, Цмиљанић, Савић), а бронзану медаљу освојио је кадет Младен
Илић. На Куп Србије у појединачној конкуренцији пласирале
су се кадеткиња Мина Поповић и јуниорка Катарина Савић.

Наступ јуниорског ката тима ''Мионице''
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Драги грађани,
Прошле су четири године откако
имам част да будем на челу општине Уб и
то је најизазовнији период мог живота.
Откако сам изабран погодиле су нас катастрофалне поплаве, затекао сам рекордну
незапосленост, потпуно запуштену инфраструктуру.
Окренули смо се, одмах, послу. Не спадам у
људе који за сваки проблем траже изговор, уместо решења. Засукали смо рукаве и марљиво
радили. Водили смо рачуна да сваки дан у години искористимо на најбољи могући начин.
Све што смо постигли, постигли смо захваљујући несебичној подршци наших грађана,
који су, у ове четири године, истински вредновали рад и борбу за бољу будућност.
Зато, желим да Вас позовем да 24.априла
изађете на изборе и да се, уједињени, изборимо
за бољу будућност нас и наше деце, јер

Ваш,
Дарко Глишић

Уб
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ДАРКО ГЛИШИЋ
ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

ЗАПОШЉАВАЊЕ
„Уб мора у наредном периоду, уз помоћ државе, да
обезбеди све услове да се што пре реализује пројекат
индустријске зоне. С обзиром на помоћ коју смо имали до
сада, не сумњам да ћемо, и у прве две године, у потпуности
реализовати оно што смо поставили себи као циљ. Ми смо
неке пројекте већ спровели у дело, као што су отварање
фабрика и оживљавање старих индустријских објеката који су
овде били јако препознатљиви. Са индустријском зоном
добићемо нови импулс и у будућности ћемо врло брзо решити
проблеме што се тиче незапослености.”

КОП РАДЉЕВО
„КОП Радљево је стратешки веома битан за општину Уб,
нешто од чега она може да живи и функционише. Са тим
пројектом, који ће већ наредне године кренути са
производњом првих тона угља, ми смо показали да и све оно
што 40 година служи као изговор, ми можемо у једном
мандату да реализујемо. За рекордно кратко време извукли
смо из заборава пројекат, који готово да је био отписан од
стране државе. Захваљујући Премијеру Александру Вучићу и
данашњем директору ЕПС-а Милораду Грчићу, ми смо га
поставили на ноге. Експроприсано је 140 хектара земљишта,
креће склапање машина, а крајем ове или почетком наредне
године и први ископи угља.”

ИНФАСТРУКТУРА
„Деценијама уназад, асфалтирање путева у нашој
општини била је тема само пред изборе. За протекле четири
године ми смо радили у континуитету и решили смо доста
нагомиланих проблема. Да се радило сваке године, као у
задње четири, засигурно да би имали много више асфалта и
много мање инфраструктурних проблема у убским селима.
Ипак, сигуран сам да овим темпом, енергијом и новцем који
улажемо у инфраструктуру, у наредне четири године можемо
додатно сузбити све проблеме који су се накупљали годинама.
Убеђен сам да ће Уб после тога бити општина која ће се
препознавати по доброј а не по лошој инфраструктури.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
„Велике помаке смо остварили и на пољу водоснабдевања. Иза нас је доста километара мреже која је изграђена.
Урадили смо водовод до изласка наше општине, у правцу ка
Ваљеву и Лајковцу. Примарни вод је дошао до Мургаша, а у
даљим плановима имамо, пре свега, изградњу ретензионог
језера и примарни вод који ћемо спустити од Радуше. На тај
начин, читав склоп села у том делу убске општине имаће у
потпуности решено питање водоснабдевања. То је нешто што
реално може да стане у један мандат, јер смо у овом првом
направили претпоставке да то решимо.”

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
„У протеклом мандату нисмо губили време. Сваке године
бар по једна река је регулисана, по нека мања речица
прочишћена, урађен заштитни зид, низводно прочишћене
реке Уб и Тамнава. Потписивањем уговора и почетком
пројектовања великог ретензионог језера у Радуши, ми
стварамо претпоставке да Уб потпуно елиминишемо
опасности у времену које долази. Уколико радови почну
крајем ове године, ја се надам да следећу кишну сезону 2017.
године, можемо да чекамо удобно смештени у своје домове,
без опасности да ће бити изливања и огромних штета које су
биле карактеристичне за Уб претходних година.”

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ
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ДАРКО ГЛИШИЋ
ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

ЗДРАВСТВО
„Податак да је, у претходном периоду, пола милиона
евра уложено у здравство, довољно говори сам за себе.
Изграђен је још један нови објекат у склопу Дома здравља,
што није занемарљива инвестиција. Аплицирали смо и
добили средства, и очекујемо у току године, да се крене у
изградњу објекта у Бањанима, као издвојеног објеката за
пружање здравствених услуга. Наставићемо истим темпом и
сигуран сам да ћемо у области здравства толико подићи ниво,
да ће људи из околних места радо долазити у Уб да потраже
здравствену заштиту.”

ПОЉОПРИВРЕДА
„Наставићемо са стимулисањем наших пољопривредника, путем нашег фонда, било кроз накнаду за кредите,
разне регресе које смо и до сада давали, било субвенционисањем за сточну и ратарску производњу. Развијањем
пројекта копа Радљево, темпом који за сада иде, имаћемо
нешто већи прилив новца, па ћемо га усмерити да додатно
помогнемо људе који се баве пољопривредном производњом. Подстицаћемо пољопривреднике на удруживање и
ствараћемо могућности за отварање локалних прерађивачких
погона за пољопривредне производе.”

ОБРАЗОВАЊЕ
„Изградили смо једну школу. Највећу школу у региону у
потпуности реконструишемо, тако да ће по завршетку радова
изгледати као нова. Опремили смо многа издвојена одељења
и направили једну школску салу. У будућности којој се
окрећемо, циљ нам је да и други већи центри, попут Радљева
и Бањана, добију своје школске сале. Планирамо да додатно
опремимо све школе, баш као што је Премијер рекао, да свака
школа буде достојна деце која у њој похађају наставу, без
лоших животних услова за учење. Желимо да подигнемо
образовање на највиши могући ниво. Посебан акценат
стављамо на субвенционисање превоза и исхране. Наша деца
ће се возити бесплатно, одвајаћемо и улагати новац за превоз
деце у местима где нема линијског превоза, што смо и до сада
радили, а исхрана ће, такође, бити готово бесплатна за сву
децу.”

БРИГА О ПЕНЗИОНЕРИМА
„Сва лица старија од 70 година, са територије општине
Уб, и даље ће се возити бесплатно. Њима се посебно обраћамо
и тражимо њихову подршку, јер свако друго опредељење
могло би да угрози ту категорију становништва. Подсећања
ради, они данас могу да путују бесплатно до Београда, Ваљева,
Уба- ако живе у околним селима и где год пожеле, уколико
тамо вози наш локални аутопревозник. Ми ћемо, у наредном
периоду, ту границу спуштати до саме старосне границе за
пензију, а то је негде око 65 година. Убеђен сам да ћемо, у току
наредног мандата, то и успети да остваримо. Сви они који су
током свог живота радили за све нас, заслужују да сада
уживају а да ми мало радимо за њих.”

ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ
„Сваке године убско лето привлачи људе из окружења,
а тудићемо се да тако буде и убудуће. Уб заслужује да тај
месец, или два у току лета, буде центар читавог региона. Ако
су до сада на Уб долазили најпознатији певачи и уметници,
зашто то не би наставили и у наредном периоду. Поносан
сам на то што ни динар нисмо дали из општинског буџета у
ту сврху, већ смо увек успевали да нађемо начина да то буду
или поклон концерти,или да уз помоћ људи који су донатори, покријемо трошкове концерата и обештетимо извођаче. Сигуран сам да ће Уб и у будуће наставити традицију и
бити центар свих културних дешавања у региону.”
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Иван
Др Аница
Марија
Александра
Милошевић Јездимировић Милутиновић Киселчић
Поповић
Кандић

Аца
Марић

Милан
Ненадовић

Драган
Тодоровић

Драган
Миросављевић

Дарко
Глишић

Нина
Јеличић

Немања
Чуквас

Горан
Верка Александар Бранимир Александра Драгомир Слободан
Јовановић Лукић Јовановић Живковић
Лукић
Пурић
Тадић
Џајић
Драга
Бобан

Владимир
Петковић

Ивана
Катанић

Никола
Томић

Нада
Ђокић

Александар
Радовановић
Беча

Борисав
Максимовић
Бора
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Уб

Да наставимо да радимо, сваки дан !

Душан
Илић

Живко
Тодоровић

Продан
Бојана
Милосављевић Новаковић
Прока

Милета
Пантелић

Александар
Лазић

Томислав
Васковић

Зорица
Радић

Милица
Кузмановић

Владан
Савић

Ивана
Гачић

Даница
Павловић

Светислав
Матић

Зоран
Вићентић

Станимир
Игњатовић

Пера
Живановић
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Наша општина Уб, располаже великим енергетским
потенцијалом, који треба употребити, како би биле
задовољене све области живота и рада наших суграђана.
Близина великих центара деловања олакшава нам пут развоја и
напретка. То можемо постићи само уколико будемо заједно
радили на реализацији наших циљева.

ЗАТО, УБЉАНИ, ВОЛИТЕ СВОЈ УБ !

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ
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ИЗБОРНИ ПРОГЛАС РАЗУМНЕ ЛИСТЕ БРОЈ 3
“ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ-ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА”
Ми нисмо изборна листа Али Бабе и 40 разбојника, већ представници домаћинских
и државотворних партија. Наши идеали су слобода, једнакост, солидарност, правда.
Наше најјаче оружје је РАЗУМ а разум каже:
Да се питају вредни, паметни и доказани!
Да се питају они који могу, хоће и знају!
Да нам Скупштина општине буде место разумног одлучивања.
Да Савети месних заједница буду средства за решавање проблема села,
а не партијских и личних интереса.
Да право на рад буде средство породичне егзистенције, а не предмет уцена.
Да изградња и одржавање инфраструктуре буду израз економске моћи општине,
а не плод трговине утицајем.
Да убска села опет виде наших руку дела!
“Глас разума”, листа број 3! Нек разум победи!

3

Porodica

Поштовани суграђани,
Пошто сам пропустио прилику да постанем најмлађи,
задржавам право да постанем најуспешнији председник
општине у убској историји. Имам школу, разум, вољу и
вашу подршку. Обећавам: Под мојим руководством у
општини ће се највише радити и градити у изборној
години. Свака година ће нам бити изборна: бираћемо
између рада и нерада, успеха и таворења. Ова општина
има људе, природу и привредне могућности због којих
не треба да зависи од воље других. Наша судбина је у
нашим рукама, ми се питамо и ми о њој одлучујемо!
Друг Благоје преузима команду!
Изађите на изборе 24. априла и дајте свој глас разуму.
Заокружите број 3! Нек разум победи!
Благоје Цонић, кандидат за председника општине Уб

СЛЕДИМО ПРИМЕР ЈАГОДИНЕ!
Не учествујемо на изборима ради директорских места и привилегија
страничких лидера, већ водимо борбу за добробит свих убских
породица. Политику посматрамо из угла обичног човека јер једино тако
од Уба можемо направити успешну, развијену и здраву средину. Ако у
Јагодини пољопривредници добијају бесплатне уматичине јунице и
пластенике, незапослене труднице новчану помоћ, ђаци финансијска
средства за набавку уџбеника и прибора а инвеститори хектар
земљишта у индустријској зони за запошљавање нових радника , зашто
то не би могли да уредимо и ми на Убу?! Не обећавамо куле и градове
већ бољи животни стандард за све грађане убске општине. То се може
постићи само домаћинским опхођењем према општинском буџету без
расипања новца који припада свим грађанима убске општине.
Глас за нашу листу је глас за сигурнију будућност ваше породице!
Слободан Божић - Рошке
председник ОО Јединствене Србије у Убу
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ГЛАС РА

УМА!

Благоје
Цонић

Александар
Дамњановић

Александра
Трифуновић

Слободан
Божић- Рошке

Мр Марко
Леонтијевић

Гордана
Гаћиновић

Томислав
Јуришић

Душан
Димитријевић- Чањин

Бранка
Тадић

Жељко
Јеврић

Миладин
Ракић

Снежана
Обрадовић

Томислав
Бајић

Милета
Васиљевић

Љиљана
Милановић

Владимир
Ђурђевић

Чеда
Јовановић

Мирјана
Андрић

Милан
Јаковљевић

Златомир
Мићић
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
ОПШТИНСКИ ОДБОР УБ

“ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ(СПС),
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА(ЈС)-ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА”

Гордана
Гоцев

Милан
Ђукић

Славиша
Лукић

Драгана
Јокић

Миленко
Ранковић

Радован
Нешић

Драгица
Нинковић

Радован
Рајковић

Јован
Ненадовић

Стана
Денда

Александар
Лелићанин

Дарко
Максимовић

Зорица
Михаиловић

Радован
Андријевић

Мирјана
Митровић

Сања
Блажић

Момчило
Алексић- Чоча

Љубисав
Милановић- Таба

Александра
Обрадовић

Милош
Живановић
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ПРВИ ПУТ НА „ФАЗАНЕРИЈИ”

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ПАСА
Најлепшим псом манифестације проглашен је коврџави
бишон Labenido Mc. Donald власнице Симониде Петров из
Вршца, из одгајивачнице Убљанина Братислава Мушицког
Кинолошко дрштво „Уб“ прошле суботе организовало је
15. Националну изложбу паса свих раса „Ц.А.Ц. Уб 2016“, коју
је отворио заменик председника општине Уб Александар
Јовановић Џајић. Први пут изложба је одржана на простору
Ловно-риболовног комплекса „Фазанерија“, где су овај
прелепи амбијен испунили излагачи из целе Србије и
суседних држава, као и бројни љубитељи животиња. За
оцене и титуле такмичило се 220 паса у 50 раса,
распоређених у девет ФЦИ група (десеста група, хртови, није
имала представника). Ринговима су продефиловали овчари,
добермани, патуљасти пинчеви и шнауцери, теријери,
јазавичари, доге, ротвајлери, гоничи, лабрадори, кокер и
шпрингер шпанијели, птичари, сетери, пудле, чиваве и
бишони, могле су се видети и расе Кане корсо, Шиба, Чау-чау,
Кангал, Шар-пеј, Бигл, Басет и друге.
Најлепшим псом манифестације проглашен је коврџави
бишон Labenido Mc. Donald власнице Симониде Петров из
Вршца, из одгајивачнице Убљанина Братислава Мушицког,
друго место освојио је немачки краткодлаки птичар Цезар
Лазаревчанина Горана Пауновића, а треће немачки ловни
теријер Боби - Гром, власника Ивана Бирчанина из Ваљева.
Псе су оцењивале судије Зоран Ћурчић, Владимир
Жижаков, Зоран Ђокић, Зоран Марковић и Ана Владимир,
док је делегат изложбе био др Махмуд Ал Дагистани,
секретар Кинолошког савеза Србије.
Организатор и секретар 15. по реду изложбе паса, Милан
Јаковљевић изузетно је задовољан због великог одзива и
излагача и посматрача, истичући да сви који су први пут
дошли на „Фазанерију“ били одушевљени овим ловнориболовним комплексом. Како истиче, за још једну више него
успешну изложбу паса на Убу, заслужни су чланови
овдашњег Кинолошког друштва, а посебну захвалност дугују
спонзору манифестације, водећем предузећу у кућној
достави хране за псе и мачке „Husse“.

5.760-

820-

1.280-

У ишчекивању судијске одлуке

Најлепши пси изложбе
Прелеп амбијент на убској „Фазанерији”

940-

5.480-

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ, БЕЗ КАМАТЕ И БЕЗ БАНКЕ !

НАШЕ ТЕМЕ
УПИС БУДУЋИХ ОСНОВАЦА

МАЊЕ ПРВАКА
НЕГО ЛАНЕ
У већини основних школа општине
Уб завршен је упис ученика првог разреда, за школску 2016/2017. годину. Ове
године уписан је мањи број будућих ђака рођених 2009. и 2010. године (до марта) у односу на прошлу годину. У ОШ
„Рајко Михаиловић“ из Бањана, уписано 38 деце, док их је прошле године
било 51. Слична ситуација је и у школи
„Душан Даниловић“ из Радљева, где је у
први разред уписано 22 будућих основаца. ОШ „Свети Сава“ Памбуковица,
уписала је свега 19 деце, с тим да ће у
овој школи упис трајати до 31. августа.
Већим бројем одељења првог разреда једино се може похвалити убска
школа „Милан Муњас“, која ће у наредној школској години имати уписаних
124 ђака првака. Такође, у скоро свим
издвојеним одељењима биће мање ученика него претходних година.
Д.К.

ПРОБНИ
ЗАВРШНИ ИСПИТ
Ученици осмог разреда, полагали
су у петак, 15. априла, пробни завршни
тест из математике, а у суботу, 16. априла, српски језик и комбиновани тест,
који је обухватао пет предмета (хемију,
физику, биологију, географију и историју).
У општини Уб, полагало је 253 ученика, распоређених у четири основне
школе. У ОШ „Свети Сава“ пробном
завршном тесту приступило је 17, а у
ОШ „Душан Даниловић“ – 21 ученик.
ОШ „Милан Муњас“ организовала је
полагање за 163 осмака, а ОШ „Рајко
Михаиловић“ из Бањана за 52 осмака.

21.април 2016.г.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ УСКРШЊЕ
И ПРВОМАЈСКЕ ПРАЗНИКЕ ?
Александар Стојковић Лутин, предузетник из Уба:
- У мом дому се одувек славио Ускрс, само што се сада 1. мај
потрефио на исти дан, па је празновање дупло. Ове године ћу
Ускрс прославити свечано у кругу породице, уз неизбежно прасе и
све друго што уз то обавезно иде. За 1.мај не радим и то је дан који
поштујем. Некада сам са друштвом ишао на првомајски уранак. То
је било од посебног значаја за нас младе, али сада више не.
Мислим да је новац главни узрок што се људи све више удаљавају
и све мање друже, мада се препознаје и то да међу људима има
доста и љубоморе. Нема више где да се иде, нема организације,
млади су све мање заинтересовани за такав вид забаве.

Дејан Младеновић, проф. физичког васпитања из Уба:
- Ускрс је један од наших највећих православних празника и
њега славим у кругу најмилијих, по свим добро познатим српским
обичајима. Наравно, њему дајем приоритет. Што се 1.маја тиче, то
је више традиција младих, да се окупе и оду у природу или код
неког од другара на уранак, где се уз обавезно прасе, доста пића и
неизоставну музику, остаје и слави до раног јутра. Некада су се, по
традицији скидале капије на дворишту девојке која Вам се допада,
што је давало посебну драж а и поруку. Касније су неки скидали све
капије редом, што више и нема неку сврху. Ове године то ће
изостати, наравно из оправданих разлога јер пада на исти дан када
и Ускрс.

Мирослав Јокић, наставник веронауке из Уба:
- Будући да сам православни Србин и да сам завршио
теологију, не дајем апсолутно никакав значај првомајским
празницима, али их поштујем, као и све људе који су уз то
одрастали у једној епохи. Сваки празник је ствар културе једног
народа, а 1. мај је међународни празник рада широких народних
маса. Ја са својом породицом славим Васкрс као најсветији
хришћански празник, по обичајима које налаже тај дан. Баш на
Васкрс се осети посебна благодет и приоритет је што ми живимио
и битишемо на овој земљи у православном свету. Изван тога ја не
желим ништа више, јер све изнад тога је ропство а у Христу је
слобода.

Радиша Јанић, металостругар из Памбуковице:
- Свакако да између ова два празника, која су случајно ове
године у истом дану, предност дајем Ускрсу. То је наш највећи
православни празник и у мојој кући се одувек славио уз сва могућа
обележја. Први мај се више обележавао по традицији младих уз
обавезни уранак где се састајемо и дружимо до раних јутарњих
сати. И ове године имамо организовано дружење у кућној
атмосфери. Наравно, роштиљ је неизбежан, пиће и музика такође.
Мислим да је то данас мало ређа појава јер то прилично кошта.
Финансијски моменат је пресудан за све, па на жалост и за
дружење. Ускрсу се посебно радујем и славићу га као и сваки
хришћанин - три дана.

Радоје Јовић, пензионер из Уба:
- Прослављам и Ускрс и 1. мај. Ускрс је незаобилазни празник
сваког Србина а, пошто ја потичем из генерације када се под
обавезно славио 1. мај, то ће код мене бити дупло славље. Некада
се одлазило на планине, читаве групе људи ишли су на излете, све
је имало неку драж. Нема више уранка, данас је све то обојено
неким сивим бојама, људи су престали да се друже, политика се
умешала у све поре живота. То је један од главних узрока
отуђивања, напросто, у једној породици отац је за једну странку,
мајка за другу, син за трећу, а о недостатку новца да и не говорим.

Пред полагање
у ОШ „Милан Муњас”
Ученици су се највише задржали на
изради задатака из математике, а најбрже су завршили комбиновани тест,
чији задаци су били различите тежине,
из градива од петог до осмог разреда. У
комбинованом тесту, опет су се у питањима из биологије појавиле речи које
њима нису биле блиске, као што је „резница“, али су поједини ученици до
тачног одговора долазили системом
елиминације. Тестови су били шифровани, имена ученика непозната прегледачима, а већ средином недеље, ученицима ће бити достављени резултати,
после којих ће имати увид, заједно са
својим наставницима, на које градиво
би требало највише пажње да обрате,
како би што боље урадили завршни
испит у јуну месецу.
Д.К.
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Слободан Јовановић, пензионер из Уба:
- Ја обележавам и један и други празник. Ускрс је наравно
незамењив и славим га са својим најмилијима у породици онако
како то доликује. Некада сам ишао на уранак и са друштвом смо
славили до јутра, али ове године то нећу моћи баш због Ускрса јер
традиција налаже да се тог дана буде у кући. У прошлим
временима 1.мај се више славио него данас. Тога дана су све
фирме организовано ишле на излете, па уз обавезно прасе, пиће и
музику провод је био загарантован. Данас је све другачије, млади
имају други начин забаве, а главни кривац је недостатак новца, то
је ваљда свима јасно. Ко има тај ће и славити, ко нема биће кући са
породицом уз најскромнији ручак. Само нека је здравља Србин ће
се увек снаћи...

Жељка Атлић, наставник разредне наставе из Уба:
- Ускрс, као велики верски празник, у мојој кући се веома
свечано обележава. Том дану се посебно радујем, можда зато што
је пролеће, па све око нас има посебну драж. Од свих празника,
некако га другачије доживљавамо и уз уобичајене ритуале га
проводимо. За моју породицу то је посебан дан. Са друге стране,
1.мај не славимо нешто посебно, некако сам равнодушна према
том дану. У школи га празнујемо, јер су нерадни дани целе
седмице. Али у мом срцу посебно место заузима Ускрс и за њега ме
вежу најлепше успомене још из раног детињства.

БЕОГРАДСКИ АЕРОДРОМ НАСТАВЉА СА ПРУЖАЊЕМ ПОМОЋИ

ДОНАЦИЈА У РАЧУНАРСКОЈ ОПРЕМИ
По два компјутера и штампача уручена Полицијској станици
на Убу и медицинским школама у Ваљеву и Шапцу
Аеродром „Никола Тесла“ донирао
је по два компјутера и штампача Одељењу унутрашњих послова на Убу и
медицинским школама „Др Миша
Пантић“ у Ваљеву и шабачкој „Др
Андра Јовановић“. Примопредаја савремене рачунарске опреме обављена је
прошле недеље у убском Клубу Дома
културе, где је на пригодној свечаности
помоћник директора информатике у
београдском Аеродрому, Марко Марковић потписао уговоре о донацији, истакавши да је та компанија, у оквиру
друштвено одговорног пословања,
изашла у сусрет бројним образовним,
здравственим и другим установама и
институцијама у Србији, одговарајући
на њихове захтеве и потребе, поклонила преко 75 рачунара и штампача, за
шта је Аеродром „Никол Тесла“ до сада
издвојио више од два милиона динара,
предочио је Марко Марковић.
У својству домаћина и организатора сусрета, присутне је поздравио
председник општине Уб Дарко Глишић,
који је упутио речи захвалности руководству београдског Аеродрома.
„Као директор једне велике компаније, Саша Влаисављевић је још једном
показао да има пуно разумевање за све
нас који имамо потребу да на савремен,
ефикасан и бржи начин приступамо
решавању проблема. Данашња
донација од шест рачунара и исто толико штампача много значи и образовним
установама и Полицијској станици, јер
ће допринети унапређењу квалитета
њиховог рада“, оценио је Дарко Глишић.
Уз подсећање да је ово само једна у
низу помоћи општини Уб након мајских
поплава 2014. године, Глишић је изразио
очекивање да ће Аеродром наставити
са том праксом и у будуће.

КЈП „ЂУНИС”

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
„ШКОЛАРЦА”
У знак добре сарадње општине
Уб и ЈП „Колубара-Услуге”, лазаревачко предузеће поклонило је КЈП
„Ђунис” 32 саднице тује из свог
расадника, које су, ових дана, оплемениле простор на градском кеју.
Радници Зеленила претходно су
уклонили неколико сувих стабала
борића, а затим формирали дрворед
који ће додатно улепшати прилазни
пут који води ка спортским теренима
на „Школарцу”.

Марко Марковић
и Александар Вилотијевић
На донацији су се захвалили и
директори ваљевске и шабачке медицинске школе, као и Александар Вилотијевић, начелник Одељења унутрашњих послова на Убу, који је рекао да
ће додељена опрема бити од велике
помоћи припадницима полицијске станице у обављању њихових задатака. Д.Н.

ЉУДИ ОКО НАС

ЈЕДАН
ЖИВОТНИ ПУТ
Пензионерски дани теку у
колекционарским активностима,
а ‘’падне’’ и по неки стих - за душу
Владимир Радојичић је био ‘’у
новинама’’, оним, Тамнавским, још давне
1982.године. Повод - као возач ‘’Стреле
Уб’’ довезао је аутобус у Гвозденовић
првим асфалтом и тако отворио дуго
очекивану линију - везу са Убом. Иначе,
радио је у руднику, био тракториста у
Бањанима, самоуправљач у Пољопривредно-индустријском комбинату ‘’Уб’’
(готово 30 година). Пензионисан у јулу
2000.године, као возач камиона за хлеб...
Понекад напише и песмицу за унуке.
Каже - воли.
Остала су сећања и хоби - сакупљање разних занимљивих предмета, уз
колекцију новчаница из времена хиперинфлације.

УБСКИ ВРТИЋ

УПИС У ТОКУ
Рок- 28.април
Првог априла почео је упис деце у
Предшколску установу „Уб“ и трајаће
до четвртка 28. априла. У току прве
половине овог месеца, директорка
убског вртића Гордана Милосављевић Марковић примила је 62 извода из
матичне књиге рођених, који су потребни као документација.
- Предшколцима траје упис до краја
августа , али опет морамо напоменути
родитељима, да децу упишу раније,
да би могли да организујемо рад
група. Имаћемо три целодневне групе
предшколског програма, а биће и
четворочасовни програм, као и ове
године. Што се тиче јаслица, имаћемо
једну млађу јаслену групу, то су деца
од годину дана и њих у групи може
бити петнаесторо, две групе –
мешовите и старије јасле, у којима ће
бити распоређено 35 деце. Од млађих
група, сигурно ће бити две млађе
групе, можда и три, средње и старије
групе по три – каже је директорка
Марковић број група за 2016/17.
годину.
Тренутно у Вртићу има 420 деце и
120 на терену. При упису, у договору
са изабраним лекаром Дома здравља
„Уб“, одмах ће се заказати лекарски
систематски преглед који је
неопходно обавити пре поласка у
вртић.
Д.К.

Владимир пред шупицом
- Пуна их је кутија, каже и показује
свежањ скоро нових, непресавијаних
папира са бројкама од којих се заврти у
глави. Издвојили смо једну, за успо-мену.
Банкнота од 500 милијарди, а као доказ,
ево и факсимила. Ко жели да има оригинал, а није сачувао из ‘’оног’’ времена,
Владимир ће му радо поклонити. Има их
на десетине.
Шупицу је украсио разним предметима који су му се свидели, мада их је
неко, некад, одбацио. Има ту хемијских
оловака, натега, посуђа, чутурица, лампи... Али, посебно место заузима ‘’девојка’’ коју је, каже, израдио себи за душу.
Она има лепоту коју он посебно препознаје. Супруга није љубоморна, син,
снаха и унуци се не мешају... Само, да се
није, недавно, оклизнуо на бетонској
стази, повредио кук и тако ограничио
своје кретање, све би било као некада.
Ипак, верује у брз опоравак, а жељу да
опет буде ‘’у новинама’’ испуњавамо у
сарадњи са његовим комшијом Мирком
Нинковићем, са којим смо свратили на
‘’чашицу разговора’’...
Ето, Владимирови пензионерски
дани теку. Заслужена пензија стиже на
време. Млађи га, каже, слушају. Довољно
за спокојну старост!
М.М.

Једна из
колекције

ОБРАЗОВАЊЕ / КУЛТУРА
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОШ „СВЕТИ САВА“

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ
За најбоља четири ученика из сваке школе, општина Уб је,
као награду, обезбедила бицикле
Памбуковачка ОШ „Свети Сава“
била је домаћин општинског такмичења
„Шта знаш о саобраћају“, на коме је своје
знање и умеће одмерило 32-оје ученика
из све четири тамнавске основне школе
(четири екипе по осам ученика). Смотру је
отворио председник општине Уб Дарко
Глишић, а ђаке је поздравила и директорка ОШ „Свети Сава“ Славица Марјановић изразивши задовољство што је
школа на чијем је челу први пут не само
организатор, већ и учесник овог такмичења које постоји 47 година.
У првом делу такмичења, ученици су
полагали тест из познавања саобраћајних прописа, док су у другом и трећем
делу показали своје вештине у вожњи
бицикала на полигону спретности и вожњи на полигону који симулира саобраћајне ситуације са којима се срећу у
свакодневном животу.

Међу дечацима, у категорији Б (старости 10, 11 и 12 година) најбољи је био
Миленко Танасијевић из ОШ „Рајко
Михаиловић“ Бањани, друго место
припало је Ивану Лукићу из убске ОШ
„Милан Муњас“, а треће Томиславу
Павловићу, ученику памбуковачке ОШ
„Свети Сава“. У истој категорији, од
девојчица је прво место освојила Милица Рикановић из бањанске школе,
друго Ања Стаменковић из убске, док
је трећепласирана Татјана Исаиловић,
такође из ОШ „Рајко Михаиловић“.
У Ц категорији -дечаци (13 и више
година), за прво место изборио се Филип Којић из ОШ „Душан Даниловић“
Радљево, док су друго и треће место
заузели основци убске школе Арсеније
Милошевић и Стефан Вучетић. Од
девојчица у овој категорији, најуспешнија је била Анђелија Јоцић, ученица

Ђаци у Памбуковици

НОВА ПОСТАВКА У ГАЛЕРИЈИ

ВОЗНЕСЕЊЕ
ОТАЏБИНЕ
У Галерији „Свети Лука“ отворена
је тематска изложба православних
уметника света под називом „Вознесење отаџбине“, из продукције ликовне колоније „Колут Мандић“. Убљани
имају јединствену прилику да на
једном месту виде прелепу колекцију
од 26 слика аутора из Русије, Белорусије, Украјине, Грчке, Бугарске, Црне
Горе и Србије, који су, кроз разне мотиве, приказали и представили земље из
којих долазе. У епохи светског раздора, кризе и рушења традиционалних
вредности, њихова дела доказују да
православна вера постаје тај ослонац
око кога је могуће ујединити настојања, да би се стваралачки састајали.
Изложба се може погледати до краја
априла.

Са отварања изложбе

ОШ „Рајко Михаиловић“, на другом
месту нашла се Каролина Близањац из
ОШ „Милан Муњас“, а на трећем
Бојана Младеновић из бањанске
школе.
За најбоља четири ученика из
с ва к е ш коле , о п ш т и н а Уб ј е , к а о
награду, обезбедила бицикле.Ток
такмичења надгледали су представници Ауто-мото савеза, Дирекције
за уређење и изградњу, као и припадници саобраћајне полиције из ОУП
Уб.
Д.Недељковић
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14. МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ
ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

РИЗНИЦА
МУЗИЧКИХ
ТАЛЕНАТА
Фестивал отворен концертом
триа „Classica Aeterna“
У понедељак, 18. априла, у
свечаној сали ШОМО „Петар Стојановић“ отворен је 14. Интернационални музички фестивал. У недељи
Фестивала, као и сваке године, у пријатној атмосфери дворишта Музичке
школе, домаћини су угостили такмичаре из разних градова Србије и земаља региона. Такмичари ће, током
Фестивала, уживати у лепом амбијенту сале у којој је изложена ликовна
поставка убских сликара.
Препознатљив убски Фестивал,
који традиционално негује дух квалтетне класичне музике, отворен је
концертом триа „Classica Aeterna“ из
Београда, којем је претходило такмичење камерних састава. У уторак, 19.
априла, чули су се звуци кларинета и
обое, а у подневним сатима започето
је такмичење соло певача основних
музичких школа, које је после такмичара флаутиста, настављено и у среду, 20. априла, представљањем соло
певача средњих школа.
Четвртог дана Фестивала, у четвртак 21. априла, наступиће најмлађи
и нешто старији пијанисти, а у вечерњим сатима, са почетком у 19,30 часова, у сали Музичке школе, наступа
клавирски дуо „ДАЛИАНА“ из Београда. У петак, 22. априла, после
наступа ученика клавира средњих
музичких школа (9h), хармонике
(12,30h) и гитаре (16,30h), биће одржано песничко вече Новице Стокића
из Великог Градишта (18h) . Нешто
касније (19,30h), у сали убског Дома
културе, публика ће моћи да погледа
музичко-сценску игру „Циганска
бајка“, аутора Владимира Ђенадера, у
реализацији професора Музичке
школе и глумачког ансамбла убског
позоришта „Раша Плаовић“.
Д.К.

ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ДОМАЋИН ОКРУЖНОГ
ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
ОШ „Милан Муњас“ била је
домаћин окружног такмичења из
биологије, у суботу 9. априла. Иако су
ученици, после поништеног општинског нивоа такмичења на територији
целе Србије, имали директан пролазак на регионално такмичење, ову
могућност нису искористили сви ученици који су се опробали на општинском такмичењу.
На окружном такмичењу, учествовало је око 50 ученика четири школе са
територије општине Уб, а одлазак на
републичко такмичење, које ће бити
одржано у мају, обезбедило је осам
ученика: седам ученика седмог разреда и један ученик осмог. Ученицима
петог и шестог разреда, ово је био последњи ниво такмичења, јер за њих
није предвиђено такмичење републичког ранга.

Окружно такмичење из биологије
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ВАСКРШЊИ
ПРАЗНИЦИ

Васкрс, један од највећих православних празника,
којим се прославља Христово васкрснуће, верници ће
обележити у недељу, 1. маја, после вишенедељног поста.
Претходи му, Лазарева субота - Врбица 23. априла, а дан
касније и Цвети. У четвртак 28. априла, верници
обележавају Велики четвртак. Литургија почиње у седам
часова, а у 18 часова биће обављено Бденије са 12
јеванђеља.
Велики петак је дан строгог поста, када се у црквама
износи Плаштаница, која се поставља испред олтара.
Верници у највећем реду и с дубоким поштовањем
прилазе Плаштаници, Тада је у црквама присутан велики
број верника. У убском Храму, Вечерње са изношењем
Плаштанице почеће у 15 часова, а Акатист Распетом
Христу у 20 часова. На Велику суботу, Литургија ће
почети у седам часова, а Акатист Распетом Христу у 18
часова.
Сатница Васкршњих Литургија биће накнадно
постављена на сајту crkvaub.rs – распоред богослужења.

Храм Христа Спаситеља на Убу

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
20.априла. 2016. г. навршило се
шест месеци од смрти
нашег драгог

21.април 2016.г.

33

Прошле су две године од смрти нашег оца и годину дана од смрти наше мајке

МИЛУТИНА МИЋЕ
ЈЕРЕМИЋА
(1948 - 2015)
из Совљака
С љубављу и поштовањем
чувамо успомену на тебе...
Твоји: супруга Славица, ћерке
Вера и Јасмина, зетови Драгиша
и Горан, унука Катарина, унуци
Драган, Антоније и Милош
20.априла 2016. г. навршило се
шест месеци од смрти
нашег пријатеља

МИЛУТИНА МИЋЕ
ЈЕРЕМИЋА
(1948 - 2015)
из Совљака
Увек ћемо те се сећати
с поштовањем...
Пријатељи: Богољуб и Бранка
Теодосић са породицом

С Е Ћ А Њ Е

ТАДИЋ
ВЕЛИБОРА

НАДЕЖДЕ НАДЕ

(1923 - 2014)

(1924 - 2015)

С љубављу и поштовањем
Њихова деца Цица и Раде

С Е Ћ А Њ Е

20.04.2016. г. навршило се шест
месеци откако нас је напустила
наша мајка

ОЛИВЕРА
РИСТИВОЈЕВИЋ

МИЛЕСА ПАНТЕЛИЋ

(1964 - 2016)

(1931 – 2015)

Последњи поздрав
куми

Успомену на њу
чувају њене ћерке
Весна и Јасна
са породицама

од Адама и Ненада

С Е Ћ А Њ Е

ЈАНКО МАТИЋ
(1945 – 2006)
из Уба
23.априла 2016. г. биће 10 година како
си нас напустио и отишао сину
Душану у загрљај да га негујеш тамо.
Био си добар супруг, отац, таст и
деда. У срцу те чувамо од заборава...
Твоји најдражи:
супруга Стоја, ћерка Данијела,
зет Славољуб и унуци:
Душан и Катарина

МИЛОВАН ТРАНЗА
(16.04.1996 -16.04.2016)

НАТАЛИЈА НАТА
(19.10.2013 -2016)

РАДОЈИЧИЋ
С љубављу, поносом и поштовањем
чувамо Вас у својим срцима...
Ваша деца: Милена и Миливој
са породицама
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Општинска лига Уба "Запад", 11.коло

Врело- Јединство
(Милорци) 1:0 (0:0)
Резултати 10.колa (9/10.април):
Чучуге - Мургаш 2012
5:0
Каленић - Памбуковица
1:0
Звиздар - ОФК Паљуви
0:7
Докмир - Шарбане
0:1
Резултати 11.кола (16/17.април):
Шарбане - Звиздар
8:1
ОФК Паљуви - Каленић
1:2
Памбуковица - Чучуге
2:2
Мургаш 2012 - Слога (В)
1:0
1.OFK Paquvi
2.^u~uge
3.Kaleni}
4.[arbane
5.Pambukovica
6.Murga{
7.Zvizdar
8.Dokmir
9.Sloga (V)

8
6
6
5
3
3
2
1
1

0
3
2
1
4
4
1
2
1

2
1
2
4
3
3
7
6
7

31 : 5 24
26 : 8 21
19 : 6 20
22 : 15 16
13 : 9 13
10 : 14 13
9 : 39 7
10 : 19 5
8 : 33 4

Најава 12.кола (23/24.април):
Слога (В) - Памбуковица
Чучуге - ОФК Паљуви
Каленић - Шарбане
Звиздар - Докмир
Најава 13.кола (1.мај):
Докмир - Каленић
Шарбане - Чучуге
ОФК Паљуви - Слога (В)
Памбуковица - Мургаш 2012
Општинска лига Уба "Исток", 11.коло

Мургаш 2012- Слога
(Врховине) 1:0 (1:0)
Стадион у Мургашу. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелац:
Вулићевић у 8. минуту. Није било
картона.
МУРГАШ 2012: Радојичић -, Јовановић 7
(Блажић -), С.Николић 6 (М.Николић -),
Милићевић 7, Сл.Мишић 7,5, Д.Јаковљевић 7 (А.Јаковљевић 7), Димитријевић 6,5 (Филиповић -), Вулићевић 7,5,
Ст.Мишић 7, Ћираковић 8, Радојевић 7
СЛОГА: Добрисављевић 7, О.Марковић
6, М.Марковић 7, Крсмановић 6, Васић
6,5, Бошковић 6,5, Г.Живановић 6,5
(Симић -), С.Живановић 6, Марковић 7,
Радовановић 6,5, Лукић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Јован Ћираковић (Мургаш 2012)
Мургаш је до прве пролећне победе
стигао у раној фази меча- Радојевић је
послао употребљиву дубинску лопту, а
Вулићевић најбоље скочио и главом
матирао Добрисављевића. Голан
гостију се истакао у неколико наврата,
одлично је "кротио" шутеве најбољег
стрелца домаћих Стефана Мишића, а
није савладан ни са 11 метара.
Филиповић је наместио лопту на "белу
тачку", али је погодио само пречку, ипак
без последица за много бољу екипу на
овом мечу.

Резултати 10.кола (9/10.април):
Слога (Л) - Омладинац
1:2
Колубара (ЛП) - Стрелац
2:0
Врело Спорт - Вукона
10:0
Јединство (М) - ОФК Таково 0:4
Бргуле - Врело
0:1
11.кола (16/17.април):
Бргуле - Слога (Л)
1:0
Врело - Јединство (М)
1:0
ОФК Таково - Врело Спорт 0:5
Вукона - Колубара (ЛП)
1:0
Стрелац - Омладинац одложено
1.Vrelo Sport 11
8
2.Vrelo
3.Omladinac 6
5
4.Sloga (L)
5.OFK Takovo 4
6.Jedinstvo M 4
4
7.Brgule
8.Kolubara LP 3
3
9.Strelac
2
10.Vukona

0
0
1
2
3
1
0
1
0
0

0
3
3
4
4
6
7
7
7
9

58 : 3
16 : 9
19 : 11
21 : 13
20 : 22
21 : 22
10 : 35
12 : 29
23 : 34
7 : 35

33
24
19
17
15
13
12
10
9
6

10.коло

Каленић- Памбуковица
1:0 (0:0)
Стадион у Каленићу. Гледалаца: 150.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелац: Николић у 55. минуту из пенала.
Жути картони: Пантелић, Мијатовић,
Ђорђевић (К), Капетановић, Миливојевић
(П).
КАЛЕНИЋ: Иванковић 7,5, Мијатовић 8,
Пантелић 6 (Ђорђевић 6,5), Николић 7,
М.Ранковић 6,5, И.Томић 7, Јовановић 6,5,
Живановић 7 (Н.Томић), Романовић 6,
Радовановић 7, А.Ранковић 6,5
ПАМБУКОВИЦА: Ђенић 7, Капетановић
6,5, Богићевић 6,5, Ђукић 7,5 (Нинковић -),
Митровић 7, Балиновац 7, Јовановић 6,5,
Исић 7 (Милошевић -), Анђелић 6,5,
Ненадовић 7, Миливојевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Мијатовић (Каленић)
Одличан меч на старту пролећа у
Каленићу, гости су пружили јак отпор и на
крају поклекли са "беле тачке". После
продора и ударца Марка Живановића,
лопта је погодила у руку Капетановића, а
сигуран са 11 метара био је Дејан
Николић. Свој дан није имао нападач
домаћих Романовић, из неколико идеалних прилика није успео да матира
одличног Миливојевића. Са друге стране,
мрежу Иванковића погодио је Ђукић, по
процени помоћног арбитра из офсајдпозиције.

Стадион у Врелу. Гледалаца: 100.
Судија: Немања Сајић (Уб). Стрелац:
Срећковић у 47. минуту. Жути
картони: Пантелић (В), Јоксимовић,
Јосовић (Ј). Црвени картон: Јоксимовић (Јединство) у 89. минуту.
ВРЕЛО: Стеванчевић 7, Поповић 6,5,
Б.Матић 6,5 (М.Матић -), Срећковић 8,
Јовичић 7,5, Пантелић 7, Љубичић 7,
Брдаревић 7, З.Матић 7,5, Илић 7,
Добросављевић 7,5
ЈЕДИНСТВО: Поповић 7,5, Нешић 7,
Јосовић 6,5, Карапанџић 6,5, Митровић 7,5, Сушић 7,5, Пипер 7, Станковић 7, Н.Јаковљевић 6,5 (Јоксимовић
6), Алексов 7, Г.Јаковљевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Срећковић (Врело)
Нервозан и не претерано
квалитетан дуел решен је на старту
другог дела- Златко Матић је набачену лопту вратио на петерац где се
нашао одлични штопер Срећковић и
донео домаћину бодове као и седам
дана пре тога у Бргулама. Гости су
показали да су технички поткована
екипа, имали неколико добрих прилика, пре свих Алексов, а утисак је да
су превише енергије трошили на
свађу са судијом. Са друге стране,
Златко Матић и Илић су претили
Милорчанима, овај други је погодио и
стативу, а истакао се и одличним
одбранама Поповић.
Општинска лига Уба "Запад", 10.коло

Слога (Лончаник)Омладинац (Калиновац)
1:2 (0:1)
Стадион у Лончанику. Гледалаца: 100.
Судија: Мирослав Петровић (Уб).
Стрелци: Бранковић у 57. за Слогу, а
Јелушић у 42. и Р.Николић у 56.
минуту. Жути картони: Давидовић,
Лазић, Лађевић (С), Трумбеташ (О).
СЛОГА: Г.Вујић 7, Лалић 7, Ланцовић
7, Давидовић 7,5, Николић 7,
Мирковић 6,5 (Лађевић 7), Стојановић
7, Митровић 7, Ненадић 7, М.Вујић 7,
Бранковић 6,5 (Гајић -)
ОМЛАДИНАЦ: Илић 7,5, Стефановић
7, Чобић 7, Рудић 7,5, Д.Савић 7,
Трумбеташ 7, Чолић 6,5 (Тимотић 7),
Јелушић 8, Р.Николић 7 (Петковић -),
Ж.Николић 7 (Максимовић -), И.Савић
7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Петар Јелушић (Омладинац)
Борбена и оштра утакмица, а гости
су однели велики капитал у борби за
место иза неприкосновеног Врело
Спорта. Добрим акцијама и повратним лоптама, Калиновчани су стигли
до велике предности, а после годину
дана паузе, голом се на терен вратио
везиста Раде Николић. Док су играчи
Омладинца славили, заједно са
голманом Илићем, домаћи су брзо
кренули са центра и казнили превелико славље гостију шутем у празну
мрежу. До краја, по неколико полуприлика са обе стране, али се мреже
више нису тресле.

МАРКЕТИНГ
„ГЛАСА ТАМНАВЕ”
064/2180-588

ФУДБАЛ
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13.коло (09/10.04.2016):
Полет (ДЛ) - Црвена Јабука
Полет (Т) - Рубрибреза
Рудар (Р) - Пролетер (Б)
ОФК Стубленица - Гуњевац
Степање - Радник (Уб)
Дим.Туцовић - Лајковац

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

14.коло (16/17.04.2016):
Ц.Јабука - Дим. Туцовић
Лајковац - Степање
Радник (Уб) - Стубленица
Гуњевац - Рудар (Р)
Пролетер - Полет (Т)
Рубрибреза - Полет (ДЛ)

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

1.Radnik (Ub)
2.Rubribreza
3.Guwevac
4.Polet (T)
5.Polet (DL)
6.Stepawe
7.D.Tucovi}
8.Rudar (R)
9.C.Jabuka
10.Proleter(B)
11.Stublenica
12.Lajkovac

10
10
8
7
7
6
4
4
4
3
2
1

3
3
3
3
3
1
5
5
3
2
3
2

1
1
3
4
4
7
5
5
7
9
9
11

39 : 13
30 : 10
40 : 26
29 : 14
22 : 15
27 : 27
17 : 17
15 : 18
22 : 37
14 : 32
13 : 25
6 : 40

33
33
27
24
24
19
17
17
15
10
9
4

15.коло (23/24.04.2016- 16.30ч):
Рубрибреза - Црвена Јабука
Полет (ДЛ) - Пролетер
Полет (Т) - Гуњевац
Рудар (Р) - Радник
ОФК Стубленица - Лајковац
Степање - Димитрије Туцовић
16.коло (30.04/01.05.2016- 16.30ч):
Црвена Јабука - Степање
Димитрије Туцовић - Стубленица
Лајковац - Рудар (Р)
Радник - Полет (Т)
Гуњевац - Полет (ДЛ)
Пролетер - Рубрибреза
14.коло

Радник- Стубленица
6:1 (4:0)
Стадион на Школарцу. Гледалаца: 200.
Судија: Марко Ранковић (Тврдојевац).
Стрелци: Симеуновић у 15., 32. и 36.,
Новаковић у 40., Тадић у 68. и Сајић у 77., а
Спасојевић у 59. минуту из пенала за
Стубленицу. Није било картона.
РАДНИК: Михајловић -, Живковић 7,
Петровић 7, Луковић 7,5, Јовић 7 (Сајић 7),
Ранковић 7, Новаковић 7,5, Симеуновић
8,5, Тадић 7, Станојевић 7, Граховац 7
СТУБЛЕНИЦА: Јовановић 5, Спасојевић 6,
Лекић 5, Мирковић 5, Миличић 6, Лукић 5,
Ђаловић 5 (Јоксимовић -), Поповић 5,
Маринковић 5, Станковић 5, Перишић 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Симеуновић (Радник)
Радник је на импресиван начин
наставио борбу за виши ранг, а идеолог
нове победе био је Никола Симеуновић
који је већ за пола сата угасио наде слабих
гостију да могу до изненађења. У наставку
је домаћин мало смањио гас, што су
момци из Стубленице искористили да
дођу до почасног поготка из најстроже
казне.
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14.коло

14.коло

Црвена Јабука- Димитрије
Туцовић (Ћелије) 4:0 (1:0)

Гуњевац - Рудар (Радљево)
0:2 (0:1)

Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
150. Судија: Владимир Благојевић (Уб).
Стрелац: Дамњановић у 19., 51., 57. и 73.
минуту. Жути картони: Г.Вукић, З.Вујић
(ЦЈ), Божић, Арсенијевић, Јевтовић
(ДТ).
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Станчић 8, Тешић 8,
Нишавић 7,5 (Павловић 7,5), Вујић 8,
Ј.Мирковић 8, Матић 7,5, Јовићевић 8,
С.Вукић 8,5, Г.Вукић 8, Кузмановић 7,5
(В.Мирковић 7,5), Дамњановић 9
(Ненадовић -)
Д.ТУЦОВИЋ: Радоњић 6, С.Мићић 6,
Д.Павловић 7, Ђенисић 6, Н.Мићић 6
(Вранковић -), Марковић 6 (Арсенијевић
6), М.Павловић 6, Милошевић 7,
Јанковић 6 (Филиповић -), З.Мићић 7,
Јевтовић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Дамњановић (Црвена Јабука)
Најбоља игра Јабучана у сезони
крунисана је убедљивом победом над
екипом која је пре само две недеље
однела бод са Школарца. Екипа из
Ћелија није била толико инфериорна
као што разултат говори, у првом делу
су имали добрих прилика и једну
пречку, али је свој шоу имао нападач
домаћих Немања Дамњановић. Имао је
одличне асистенте у саиграчима, пре
свих Стефану Вукићу.

Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 150.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Шишовић у 25. и Теодосијевић у
71. минуту. Жути картони: Кузмановић,
Симић (Г), Д.Давидовић (Р).
ГУЊЕВАЦ: Даниловић 6,5, Симић 6,5,
Јаџић 6,5 (Јечменица 6,5), Тешић 7,
Вујковић 7, Марковић 6,5, Кузмановић 6,5,
Богићевић 6, Ивковић 6, Милошевић 7,
Билић 6,5
РУДАР: Јовановић 7,5, Д.Давидовић 7,
Лазарић 7, Шишовић 8, Ракић 7,5,
Теодосијевић 7,5, Пантелић 7, Симић 7,
Радовић 7,5, Павловић 7 (Ж.Давидовић -),
Максимовић 7 (Ђорђевић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Шишовић (Рудар)
Радљевци су направили изненађење
у Гуњевцу, али само за оне који нису
гледали меч. Екипа Миће Максимовића је
у све бољој форми, а до вођства су
стигли из брзе контре и рутинске реализације у ситуацији "један на један". Други
гол је пао након употребљивог центаршута и смирене реакције Теодосијевића, а
да су апсолутно заслужили победу,
говори и чињеница да су четири пута
погодили оквир гола Даниловића. Гуњевчани су имали периоде своје доминације,
а сматрају домаћи да судија Милић није
испоштовао предност у ситуацији када је
Билић погодио мрежу Јовановића код
резултата 0:1.

МУРГАШ 2012 ДОБРО ФУНКЦИОНИШЕ НАКОН ПОНОВНОГ ОСНИВАЊА

КОНСЛОЛИДАЦИЈА НА СВИМ НИВОИМА
Дуго је лопта мировала на мургашком терену, али су пре четири године
заљубљеници у фудбал, везани географски или емоцијама за ово село,
отворили нову страницу у историји клуба. Нису имали мегаломанске амбиције,
већ само жељу да се фудбал врати житељима Мургаша, а данас се може рећи
да имају одлично пролазно време на путу ка формирању стабилног и
организованог општинског лигаша.
Мургаш 2012 је члан Општинске лиге Уба група Исток, a почетком пролећа
налази се у средини табеле. Заштитни знак клуба је убски предузетник
Слободан Мишић који, поред велике помоћи његове фирме МС Градња Мишић
у функционисању клуба, са капитенском траком командује одбраном Мургаша.
Куриозитет је да игра у тиму са сином Стефаном, најбољим голгетером екипе,
а незаобилазни су и лик и дело председника Зорана Филиповића, такође још
активног на фудбалском терену. Уз Александра Радојевића, Слободана
Јаковљевића, економа Зорана Пантелића и секретара Сашу Филиповића- то је
екипа која брине о садашњости и будућности фудбала у овом селу.
Мургаш се ове сезоне може похвалити да је непоражен на свом терену, са
клупе их предводи Радован Томић, а главне узданице су везисти Дејан
Радојевић и Јован Ћираковић. За похвалу је да је велики број играча из
Мургаша, укупно их Томић има 25 на располагању, а не заборављају у клубу да
се захвале ПТП Вучијак и Предрагу Павловићу који је много пута помогао у
регулисању трошкова везаних за такмичење у Општинској лиги. Још увек се не
размишља о вишем рангу, али уз све бољу организацију- ни тај дан није
далеко...

ФК Мургаш 2012
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20. коло

Трлић- Бањани 2:1 (0:1)
19.коло (09/10.04.2016- 16.00ч):
Качер - Колубара (J)
4:2
Тешњар - ЗСК
1:1
ОФК Јабучје - ОФК Дивци
0:2
Бањани - Јуниор НН
1:1
Пепељевац - Трлић
3:0
Јошева - Тулари
0:2
Совљак - Тврдојевац
3:1
Младост (Д) - Полет (П)
5:1
20.коло (16/17.04.2016- 16.30ч):
Колубара (Ј) - Младост (Д) 3:4
Полет (П) - Совљак
1:3
Тврдојевац - Јошева
3:0
Тулари - Пепељевац
2:0
Трлић - Бањани
2:1
Јуниор НН - ОФК Јабучје
2:0
ОФК Дивци - Тешњар
2:1
ЗСК - Качер
1:0
1.OFK Divci
2.Tulari
3.Mladost(D)
4.Pepeqevac
5.Sovqak
6.Trli}
7.Jabu~je
8.Tvrdojevac
9.ZSK
10.Te{war
11.Bawani
12.Junior NN
13.Jo{eva
14.Ka~er
15.Kolubara(J)
16.Polet (P)

16
14
12
10
10
9
9
8
8
7
6
6
5
5
3
3

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

1 51 : 13
3 38 : 12
5 44 : 29
6 49 : 31
7 29 : 21
7 25 : 28
8 31 : 28
9 37 : 34
9 24 : 24
8 27 : 22
8 31 : 26
8 23 : 31
11 31 : 33
13 25 : 71
14 22 : 43
14 24 : 65

51
45
39
34
33
31
30
27
27
26
24
24
19
17
12
12

21.коло 23/24.04.2016- 16.30ч):
ЗСК - Колубара
Качер - ОФК Дивци
Тешњар - Јуниор Ново Насеље
ОФК Јабучје - Трлић
Бањани - Тулари
Пепељевац - Тврдојевац
Јошева - Полет
Совљак - Младост
22.коло (30.04/01.05.2016- 16.30ч):
Колубара - Совљак
Младост - Јошева
Полет - Пепељевац
Тврдојевац - Бањани
Тулари - ОФК Јабучје
Трлић - Тешњар
Јуниор Ново Насеље - Качер
ОФК Дивци - ЗСК

www.glastamnave.com

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 200.
Судија: Вељко Давидовић (Ваљево).
Стрелци: Стевановић у 48. и Савић у 76.
за Трлић, а Б.Ненадовић у 8. минуту за
Бањане. Жути картони: Баратовић,
Новаковић, Ђурић (Т), Мерџић, Б.Ненадовић, Ђорђевић, Ранитовић, У.Ненадовић (Б). Црвени картони: Симић у 61.,
Илић у 90. и Софранић у 90. минуту (сва
тројица Бањани).
ТРЛИЋ: Милосављевић 7, Стевановић
7,5 (Давидовић -), Баратовић 7, Ђурић 7,
П.Иконић 6,5 (Новаковић 7), Танасијевић
7, Савић 7,5, Поповић 7, Петровић 6,5,
Н.Иконић 6,5 (Живановић 6,5), Цвијић 7
БАЊАНИ: У.Ненадовић 6,5, Б.Ненадовић 6,5 (Живановић -), Марковић 6,5,
Ђорђевић 7, Симић 7, Лештарић 7,
Милојевић 6,5, Ранитовић 6,5, Илић 7,
Софронић 6,5, Мерџић 6,5 (Костадиновић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Савић (Трлић)
Бањанци су одиграли добро прво
полувреме, а млади Бошко Ненадовић
је већ на старту искористио одлично
убацивање са десне стране. Софранић
је нешто касније погодио пречку, док се
у наставку слика променила. Стевановић је лепим голом из "слободњака"
најавио преокрет, а комплетирао га је
соло-продором у свом стилу Жељко
Савић. Трлићу је посао олакшало
искључење позданог Симића, док су
црвени картони у надокнади последица
приговора. На крају меча, непријатне
сцене и на трибинама, па се протокол
састављао дуго после утакмице...
20.коло

Тврдојевац- Јошева
3:0 (1:0)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 150.
Судија: Петар Нешковић (Уб). Стрелци:
Танасијевић у 25., Тешић у 63. и Симић у
74. минуту. Жути картони: Г.Николић,
Мехинагић, Томић (Ј).
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 7, Ранковић 7 (Милетић 7), Васић 7, Милић 7,
Поповић 7, Мирковић 7, Симић 7,5,
Радојичић 7 (Ћесаревић 7), Ракић 7
(Јелић -), Танасијевић 7, Тешић 8
ЈОШЕВА: Поповић 7,5, Томић 6,5,
Б.Тешић 6, Шипетић 5,5, Рашић 6,5, Илић
6, З.Николић 5, Г.Николић 5, В.Тешић 5,5,
Величковић 6,5, Мехинагић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марјан Тешић (Т)
Тврдојевац је забележио вредну
победу и направио лепо одстојање у
односу на "доњи дом". Отпор Јошеве
трајао је само у првом делу, а Мехинагић је у том периоду погодио пречку.
Међутим, у остаку меча виђена је
доминација домаћих, а што је резултат
колико-толико пристојан за гостенајзаслужнији је голман Поповић.

19. коло

Совљак- Тврдојевац
3:1 (2:1)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 150.
Судија: Владимир Стојановић (Ваљево). Стрелци: Обрадовић у 10. и 33. и
Марјановић у 80. за Совљак, а Тешић у
35. минуту за Тврдојевац. Жути картони: Рамић, Марјановић (С), Благојевић (Т).
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 7, Новаковић 6,5 (Рамић -), А.Јанковић 7,
Ристић 6,5 (Т.Јанковић -), Важић 7,
Миленковић 7, Прља 6,5, Стојковић 7,5,
Сиљановски 7 (Јовановић -), Марјановић 7,5, Обрадовић 8
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 6, Милић
6, Васић 6,5, Симић 6, Поповић 6,
Благојевић 6,5, Тешић 7, Мирковић 6,
Јелић 6 (Ћесаревић -), Танасијевић 6,
Радојичић 6,5 (Милутиновић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Обрадовић (Совљак)
Совљак је дошао до треће узастопне
победе, највише захваљујући разиграном Ваљевцу Обрадовићу. Најпре је
једну дугу лопту искористио да се
убаци између штопера гостију, а потом
и казнио грешку Тврдојевчана који су
домаћину поклонили аут из кога је
Радовановић други пут матиран.
Тешић је у свом стилу вратио госте у
игру, али је сјајним соло-продором
Немања Марјановић ставио тачку на
заслужену победу Совљака у комшијском дербију.
19.коло

Јошева- Тулари 0:2 (0:0)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 150.
Судија: Александар Николић (Стрмово). Стрелци: Пантелић у 50. из
пенала и Ђорђевић у 69. минуту. Жути
картони: Квочка, Лесић (Ј), Зујаловић,
Милојевић (Т).
ЈОШЕВА: Поповић 7,5, Бркић 6,5
(Николић -), Б.Тешић 7, Шипетић 6,
Рашић 7,5, В.Тешић 7, Васиљевић 6,5
(Илић -), Лесић 6,5, Томић 6,5, Величковић 7,5, Квочка 7
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимшић 7, Зујаловић
7,5, Шкорић 7, Брдаревић 7, Дробњак 7,
Ракић 7 (Милојевић -), Ђорђевић 8,
Николић 7 (Сарић -), Пантелић 7,5,
Јеремић 7 (Павловић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Душан Ђорђевић (Тулари)
Тулари су пребродили кризу и
заслужено славили у Јошеви. Гости су
пропустили велики број прилика, а до
предности су стигли са 11 метара када
је оборен Ђорђевић. Дробњак је
средином другог дела потврдио
надмоћност Тулара, а из домаћег
табора стигле су замерке на суђење, уз
коментар да се већ увелико "спрема
терен" за опстанак у лиги јесенас већ
прежаљеног Качера...

ФУДБАЛ

21.април 2016.г.
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УБСКИ СРПСКОЛИГАШ ЗА 15 ДАНА ОКРЕНУО СИТУАЦИЈУ ЗА 180 СТЕПЕНИ

ЈЕДИНСТВО ПОНОВО ДИШЕ ПУНИМ ПЛУЋИМА
- Головима Ситарице и Ранковића, црвено-бели однели цео плен из Пожеге.
- Првенац Уроша Јовановића за први пролећни тријумф у Мионици.
- У среду играно ванредно коло са Карађорђем, следи пут у Михајловац.
Када се то најмање надало, пулени Жарка Јовановића
вратили су се на победнички колосек. Најпре је прекинута дуга
серија непобедивости имењака из Ужица, а потом и донета три
бода са терена који је у претходним сезонама био неосвојива
тврђава за Убљане. Много се лакше дише у табору црвено-белих,
али дешавања у прволигашкој конкуренцији (чак три тима из
западне регије у зони испадања) не дозвољавају ни тренутак
самозадовољства пред долазак Карађорђа (среда, меч одигран
20. априла под Шепковцем).
Вернији навијачи Јединства сигурно се сећају зонског
дербија у Пожеги када је домаћин повео у 3. минуту, а потом
Јединство доминирало до краја меча, без резултата. Овога пута
улоге су се замениле- Сајић је "украо" лопту на гол-аут линији и
одлично упослио Ситарицу, а лопта после рикошета завршила
некако иза леђа Јеверичића. Уследили су урагански напади
домаћих, Плазинић је обишао Ивана Јовановића и млако шутирао
што је Ћесаровић искористио да спречи гол, а потом је голман
Јединства два пута зауставио Божића у ситуацији бољој од
пенала. Док се повијала одбрана црвено-белих, севнула је нова
контра- Ситарица је одлично упослио растрчаног Ранковића који,
опет уз мало среће, доноси капиталну предност гостима. Истакао
се стрелац другог гола и у одбрани, два пута је интервенисао на
гол-линији када се чинило да је погодак неминован, али се
домаћин пред паузу ипак вратио у игру. Влада Илић је био
неопрезан и скривио једанаестерац, а Плазинић наставио
традицију да је редовно у листи стрелаца против Јединства.
У наставку се играло по истој матрици, Иван Јовановић је
чинио чуда уз помоћ стативе у једној ситуацији, али како се крај
ближио- напади Слоге су постајали јаловији. У скраћеној ротацији,
без Стојановића, Тадића, Дејана Јовановића, Томића и
Радивојевића, малобројни, али храбри Убљани су сачували
предност и тениским речником направили велики "брејк" пред
одлучујуће битке.
Први пролећни тријумф Јединство је остварило у Мионици
где су били домаћини због суспензије терена под Шепковцем.
Јединство Путеви из Ужица чак 12 мечева нису осетили горак укус
пораза, али им је низ прекинуо дугокоси Урош Јовановић.
Некадашњи кадетски репрезентативац је сачекао одбитак после

БРЕЗОВИЦА НЕ ОДУСТАЈЕ ОД БОРБЕ

РАСПУЦАНИ РАДОЈИЧИЋ

"слободњака" и "левицом" распалио
за рану предност Јединства. Према
очекивањима, није било много шанси у
овом тврдом и борбеном мечу, а
најзрелију је пропустио Блажић у
завршници првог дела. Ни овога пута
није могло без пехова, Радивојевић је
већ после два минута обновио
повреду, а Тадић који га је заменио,
изнет је са терена двадесетак минута
пред крај због болова у леђима. Гости
нису озбиљније запретили сигурној
одбрани домаћих којом су командовали све бољи Ћесаровић и Гавриловић, па је уз комбиновану подршку
убских и мионичких навијача прослављен пролећни првенац.
Наредног викенда црвено-беле
очекује пут у Михајловац.е осмехе, јер
ликовања и задовољства сигурно неће
бити...
Б.М.

Одличне партије:
Милош Панић

Српска лига "Запад", 20.коло

СЛОГА (Пожега) - ЈЕДИНСТВО (Уб) 1:2 (1:2)
Стадион у Пожеги. Гледалаца: 200. Судија: Марко
Михаиловић (Аранђеловац). Стрелци: Плазинић у 37. из
пенала за Слогу, а Ситарица у 3. и Ранковић у 14. минуту за
Јединство. Жути картони: Божић (С), Ранковић,
Гавриловић, Ристовски, Блажић, Мијатовић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 8, Сајић 7, Ранковић 8, Илић 6,5
(од 52. Ристовски 7), Гавриловић 7, Ћесаровић 7, Панић 7,
Блажић 7, Ситарица 7,5 (од 80. Мијатовић -), У.Јовановић 7,
Бранковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Ранковић (Јединство)
Српска лига "Запад", 19.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб)- ЈЕДИНСТВО Путеви
(Ужице) 1:0 (1:0)
Стадион у Мионици. Гледалаца: 250. Судија: Марко
Живковић (Крагујевац). Стрелац: Урош Јовановић у 13.
минуту. Жути картони: Д.Јовановић, Блажић, Ранковић,
Стојановић (Ј), Јовановић, Мушикић (ЈП).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Ранковић 7, Стојановић 7,
Радивојевић - (од 3. Тадић 7, од 72. Панић -), Гавриловић
7,5, Ћесаровић 7,5, У.Јовановић 7,5, Блажић 7, Ситарица 7
(од 90. Илић -), Д.Јовановић 7, Томић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Урош Јовановић (Јединство Уб)

Брезовчани су најавили да иако су им шансе за опстанак
минималне- предаје неће бити. Екипа Зорана Ненадовића је то
потврдила када се то најмање очекивало, на "врућем" терену у
Владимирцима, а блистао је брзоноги Зоран Радојичић за кога
одбрана домаћих није имала решење. Одличан тактички потез
било је померање Бољевића у везу где је одиграо велику
улогу у заустављању најбољег играча Јединства Лукића, а
неправедно је не похвалити изузетно залагање и учинак
ветерана Бранка Мишића:
- Играмо све боље, негде је то морало да се наплати и добрим
резултатом. Определили смо се да домаћину препустимо иницијативу и
отворили простор на њиховој половини, а Шћепановић два пута и
Мирчета су одлично искористили брзину Радојичића. Момцима све
честитке, доказаћемо до краја сезоне да и ако испаднемо- урадићемо то
на достојанствен начин- задовољан је и поред скоро безизлазне
ситуације Ненадовић.
Добру партију Брезовица је пружила и против Задругара,
пропустила неколико прилика да изненади фаворизоване Лајковчане, а
казнио их је Јеринић голом из врло тешке позиције. У ванредном колу
Брезовчани су угостили Осечину, а наредног викенда гостују у Љигу. Б.М.
Зона "Дрина", 20.коло

ЈЕДИНСТВО 1945 (Владимирци) - БРЕЗОВИЦА
2:3 (1:2)
Стадион у Владимирцима. Гледалаца: 150. Судија: Никола Тодоровић
(Лозница). Стрелци: Томић у 13. и Ђокић у 51. из пенала за Јединство
1945, а Радојичић у 22., 25. и 65. за Брезовицу. Жути картони:
Мијаиловић (Ј), Шћепановић, Мишић, Бољевић (Б)
БРЕЗОВИЦА: Станковић 7, Мишић 8, Младеновић 7, Лазић 7,5 (Илић -),
Јоцић 7, Митревски 7 (Кнежевић -), Радојичић 9, Шћепановић 7,5,
Бољевић 7,5, Мирчета 7, Симеуновић 6,5 (Маринковић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Зоран Радојичић (Брезовица)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
11
1.Ma~va ([)
10
2.Budu}nost (V)
3.Smederevo 1924 11
10
4.Kara|or|e (T)
5.@elezni~ar (L) 6
7
6.Sloga (P)
7
7.[umadija (A)
7
8.Mokra Gora
6
9.Jedinstvo Put.
5
10.Polet (Q)
5
11.Jedinstvo (Ub)
12.[umadija 1903 6
13.Mihajlovac 1934 6
6
14.Sloga (K)
4
15.FAP (Priboj)
4
16.Zvi`d

6
6
3
3
10
6
6
4
7
9
9
5
5
4
8
7

3
4
6
7
4
7
7
9
7
6
6
9
9
10
8
9

19 : 10
26 : 15
25 : 16
25 : 16
16 : 15
19 : 15
20 : 19
20 : 20
15 : 23
28 : 23
15 : 19
27 : 32
22 : 27
15 : 21
19 : 27
19 : 32

21.коло (20.април - 16.00 ч):
Јединство (Уб) - Карађорђе (Топола)
22.коло (24.април - 16.00 ч):
Михајловац 1934 - Јединство (Уб)
23.коло (30.април - 16.00 ч):
Јединство (Уб) - Шумадија 1903 (Кг)

39
36
36
33
28
27
27
25
25
24
24
23
23
22
20
19

38

СПОРТ
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ОДБОЈКАШИЦЕ ПОКЛЕКЛЕ У "ТАЈ-БРЕКУ"
ПРОТИВ ЛИДЕРА

РОДА ЗАСЛУЖЕНО ШАМПИОН
И пре дербија са Родом, било је јасно да чак и у случају победе, Убљанке
имају минималне шансе за прво место. Ипак, дуел две најбоље екипе лиге
почео је сјајно за гошће са Уба- екипа Марине Петровић је одиграла два
перфектна сета, сервис, блок и пријем су радили "као сат", а при том Убљанке
готово да нису грешиле:
- Била су нам то вероватно најбоља два сета у сезони, али је Рода
показала да није случајно првак. Имају већи избор подједнако квалитетних
играча у тренингу, променили су тактику у трећем сету и почели више да
ударају по паралели. Нисмо више толико успешно бранили њихова "кувања",
па смо трећи сет изгубили на разлику. Нисам незадовољна ни остатком меча,
нисмо се тек тако предали, али ова екипа "измучена" повредама и ротацијама
којима се ни у сну нисам надала, није могла више од поарза у "тај-бреку".
Београђанкама све честитке, нама остаје жал што су нас поново "исекли"
пехови који су се највише одразили на пријему- подсећа Марина Петровић на
повреду стандардног примача Јоване Цветковић која је изазвала велика
померања на паркету.
Убљанке ће наредне сезоне играти у новоформираној Јединственој
Првој Б-лиги, рангу који ће и даље бити трећи степен такмичења, али ће
испод њега бити још два- актуелна Друга лига "Центар" и регионална лига.
Биће дужих путовања и јачих ривала, тако да ЖОК Уб чека озбиљан посао на
лето, у мањој или већој, али очекиваној реконструкцији екипе за нове
изазове...

ЖОК Уб наредне године у новоформирано
Јединственој Првој Б лиги
Друга лига "Центар", 18.коло

УБ - ЛАЗАРЕВАЦ 3:0
(25:14, 25:17, 29:27)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 50.
Судије: Јовановић, Васиљевић
(Београд)
УБ: Илић, Л азић, Марковић,
Јаковљевић, Петровић, Милијановић, Јелић, Пузовић, Недовић,
Вуловић, Јаблан, Глишић

АГОНИЈА УБСКИХ
РУКОМЕТАША СЕ НАСТАВЉА

МАЛОДУШНО
КА НИЖЕМ РАНГУ
Убски рукометаши су на домаћем
паркету попили врућ "шамар" какав не
памте најстарији посетиоци њихових
утакмица. Неко се сетио убедљивог пораза
на бетону Школарца против Новог
Београда, али од преласка у халу- није
било тужније вечери за убски рукомет од
утакмице са екипом БАСК Соко. Ривал који
је био први изнад њих на дну табеле, добио
је дерби зачеља са нестварних 17 голова
разлике и пет кола пре краја шансе Убљана
да остану у Првој лиги "Центар" свео на
минимум.
Више од пораза, засметала је убским
навијачима малодушност, ствар која никад
није ишла уз рукометну екипу. Без борбе и
жара, без воље да се некако промени ритам
утакмице, домаћи су махом били неми
посматрачи акција екипе са Цареве ћуприје
коју су, узгред буди речено, јесенас
победили на њеном паркету! Голман БАСКа Бранковић је одмах на старту "убио" и
оно мало самопоуздања у домаћој екипи,
"фластер" на најопаснијем Лаовићу није
отупео напад Београђана, па је разлика
константно расла све до +11 на паузи.
За разлику од меча против Новог
Београда када су Убљани поправили игру у
наставку и дошли на корак од преокрета,
овога пута реакције није било. Као да су
домаћи једва чекали крај, разиграни
"басковци" нису попуштали ни за педаљ,
па је све то резултовало незапамћеном
бламажом чији је ефекат много озбиљнији
од два изгубљена бода...

Друга лига "Центар", 17.коло

РОДА - УБ 3:2 (15:25,
16:25, 25:23, 25:17, 10:15)
Сала ОШ "Деспот Стефан
Лазаревић" у Београду. Гледалаца:
30. Судије: Тодоровић, Тулимировић
(Београд).
УБ: Илић, Лазић, Марковић, Јаковљевић, Петровић, Радовановић,
Јелић, Пузовић, Недовић, Вуловић,
Јаблан, Глишић

Прва лига "Центар", 17.коло

УБ- БАСК Соко 18:35 (7:18)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Ђорђе и Милош Јевтић (Лазаревац).
Седмерци: Уб 3(1), БАСК 5 (4). Искључења:
Уб 4, БАСК 14 минута.
УБ: Јовановић, Стокић 3 (1), Вукосављевић,
Јокановић 2, Петровић 3, Матовић 2, Драгишић 1, Ивковић, Рајковић 1, Марковић,
Рогић 3, Стојановић, Милекић, Ранковић 2,
Јовичић 1
Прва лига "Центар", 16.коло

ВОЖДОВАЦ - УБ 32:26 (18:12)
СЦ "Вождовац" на Бањици. Гледалаца: 100.
Судије: Пурић, Цветићанин (Београд).
Седмерци: Вождовац 2(2), Уб 2(1).
Искључења: Вождовац 4, Уб 8 минута.
УБ: Стокић 1, Вукосављевић 1, Петровић 1,
Драгишић 4, Рајковић, Марковић, Рогић 9
(1), Стојановић 2, Шкорић, Милекић, Ранковић 3, Јовичић 5
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1. Sin|eli}
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2. Loznica
8
3. Rekreativo
4. Novi Beograd 8
5. SC Vo`dovac 9
6. Ma~va (B)
8
7. PKB
8
8. Stud.grad
5
9. Sloga (K)
6
10. BASK Soko
4
11. Partizan 2
3
12. Ub
2
18.коло (22.април 2016):
Слога (Крњево) - Уб
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КОШАРКА

21.април 2016.г.

УБСКИ КОШАРКАШИ УОЧИ ИСТОРИЈСКЕ УТАКМИЦЕ

ДИПЛОМСКИ У КРАГУЈЕВЦУ
- У хали "Гордана Богојевић" у петак од 21 час решава се питање
новог Б-лигаша. - Пораз у Чачку без последица, Нови Пазар
сломљен у последњој четвртини.
Оно што је на почетку сезоне
деловало као сензaционалан епилогостварило се на велику радост убских
навијача. Меч последњег кола између
Радничког 1950 и Уба решиће питање
првака Прве српске лиге "Запад", а
победник ће наредне сезоне бити члан
Прве Б-лиге. Калкулација око међусобног
скора нема, само победа води убске
кошаркаше у историју, а да имају рецепт
за наредног ривала- говори и меч са краја
прошле године када су Убљани на свом
паркету славили са 72:51.
Без обзира на крајњи исход, била је ово
бајковита сезона Ружичићевих пулена у
којој су премашили сва реална очекивања. После два стартна пораза, дрхтало
се и за опстанак, у наредна 23 меча
Убљани су само два пута напустили терен
погнутих глава! Први пораз у наставку
сезоне, убски кошаркаши су доживели у
Чачку од увек квалитетне екипе Железничара. Домаћи су потврдили "легенду" о
чачанским расним шутерима, у узбудљивој утакмици су надокнадили
предност гостију од седам разлике из
трећег периода и према речима свих из
убског табора- заслужено славили.
Убљани су због тога имали императив
победе против Новог Пазара, а меч је био
отворен до последње четвртине. Гости су
на пола минута до краја треће четвртине
били на малом заостатку- 55:59, али су
домаћи до последње паузе везали серију
5:0, потом и 10:0 у четвртој, па је питање
победника било решено. Куриозитет је да
су у последњем периоду момци Душка
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Прва српска лига "Запад", 25.коло

УБ - НОВИ ПАЗАР 79:57
(28:23, 16:14, 20:18, 15:2)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 250.
Судије: Јоловић, Илић (Краљево).
УБ: Јагодић, Милосављевић 3,
Јадранин 16, Поповић 7, Мојсиловић,
Марковић, Веселиновић 25, Пећинар
3, Боричић 2, Даниловић 4, Хускић 19.
Прва српска лига "Запад", 24.коло

ЖЕЛЕЗНИЧАР (Ч)- УБ 85:79
(26:18, 20:23, 12:22, 27:16)
Сала Пољопривредне школе у Чачку.
Гледалаца: 100. Судије: Миловановић, Станић (Ваљево).
УБ: Јагодић, Милосављевић 2, Јадранин 7, Поповић 19, Марковић, Пећинар, Веселиновић 13, Боричић 15,
Даниловић 11, Хускић 12.

PRVA SRPSKA LIGA "ZAPAD"

КК Уб:
Пред историјским успехом
Ружичића примили само два поена, па је
опроштај од убских навијача прошао уз
овације за све учињено у овој сезони:
- Ови момци су хероји Уба, али то не значи
да смо се задовољили. Екипа извлачи
последње атоме енергије, остало нам је
таман толико да у последњем мечу сезоне
"изгинемо" на паркету. Четири играча су
већ дуже време ровити, али у ходу
побеђујемо све муке и имамо прилику за
историјски успех. Спремили смо и мала
тактичка изненађења, уздам се и у велики

22 3 47
1. Radni~ki (K)
2. Ub
21 4 46
3. Priboj
17 8 42
4. @elezni~ar (^)
14 11 39
5. Novi Pazar
13 12 38
6. Klik (Ariqe)
13 12 38
7. Zlatar (NV)
12 13 37
8. Zekas 75 (Ra~a)
11 14 36
9. Prva Petoletka
11 14 36
10. Crnokosa (K)
11 14 36
11. Student (BB)
10 15 35
12. [abac
9 16 34
13. Polet (Ratina)
9 16 34
14. Svilajnac
2 23 27
Последње 26.коло (22.април, 21ч):
Раднички (Крагујевац) - Уб
број навијача који су нас сјајно бодрили
током сезоне и најавили масован долазак
у Крагујевац- шири оптимизам ваљевски
тренер на клупи Уба.
Б.Матић

КК МЛАДОСТ 014 ВРЕДНО РАДИ И СА СЕЛЕКЦИЈОМ ДЕВОЈЧИЦА

ДОМИНАНТНЕ
У РЕГИОНУ
Када је формиран млађи кошаркашки клуб на Убу, у свом погону је имао
и три девојчице- Анђелу Матић, Кристину Живановић (рођене 2003.) и Ану
Стаменковић (2004.). Бројност је полако
расла, прве лекције су училе заједно са
дечацима, а већ у децембру 2015. године
под палицом тренера Владимира
Урошевића радило је 20 девојчица.
Толики број, уз податак да је једна
играчица и у репрезентативном погону,
дала је идеју да се екипа пријави у
фебруару ове године за регионално
такмичење у конкуренцији пионирки.
Тренирање са дечацима је била велика
предност, па је женска екипа Младости
убедљиво прва на табели, са шест
победа у исто толико утакмица. Број
играча је порастао на 30, па су
направљени напори да ова селекција

Женска екипа КК Младост 014
има редовна два тренинга недељно.
Рад је привукао пажњу и родитеља из
околине, па се у екипи налазе и
девојчице из Мионице, Умке, Обреновца...Младе кошаркашице очекују
ускоро посебног госта- Наташа Ковачевић, играч Црвене звезде која је постала
симбол неуништивости људског духа,
причаће убским девојчицама како је
успела да настави кошаркашку каријеру,
иако јој је ампутиран део ноге.
Б.М.

Феноменални Урош Васиљевић
сјајно је репрезентовао убску школу
кошарке на пионирском ФИБА
турниру у Пољској. Као гост у дресу
Црвене звезде, био је најбољи играч
финала са 24 поена против берлинске Албе, па су у клубу са Малог
Калемегдана жељни да га одмах
ангажују. Договор је да млади бек бар
још годину дана ради на Убу, како би
предводио пионире Младости 014 у
квалификацијама за Јединствену
лигу, а нема сумње да је реч о потенцијалу досад невиђеном на убским
просторима.
Сениори су сезону окончали на
петом месту, добили су у разигравању Младост из Заблаћа службеним
резултатом, па су тако окончали
изузетно успешну сезону у Другој
регионалној лиги.

НАРЕДНОГ ВИКЕНДА НОВИ ВРЕЉАНСКИ ДЕРБИ

ВРЕЛО СПОРТ
У ЈЕСЕЊЕМ РИТМУ
Не смањују гас играчи Врело Спорта у наставку
сезоне, жељни да дебитантску сезоне украсе бројним
рекордима. За сада, на јесењи конто уписали су још
две убедљиве победе- најпре је на Матићевом
"вештаку" декласирана Вукона са 10:0, а дупло мању
порцију добили су играчи ОФК Такова на домаћем
терену (5:0). Распуцан је на старту пролећа Миле
Маринковић, који је већ пет пута матирао противничке
голмане, а врло брзо су се на нову средину адаптирали
и зимска појачања Вукашин Милошевић из Гуњевца и
Никола Шаиновић из Јошеве. Тренутно је ван строја
председник и штопер српсколигашког педигреа Дарко
Матић, али почетком маја очекује се и његов повратак
на терен. Припрему за виши ранг, Врељани су већ
почели у зимској паузи када су се у њихову снагу
уверили српсколигаш Срем из Јакова, као и зонаши
Милутинац и ПКБ.
У суботу ће, од 16.30 часова, вероватно велики
број љубитеља фудбала, испратити дуел Врело Спорта и Врела на СЦ "Матић", старији врељански клуб је
јесенас пружио одличан отпор и успешно отворио
пролеће са две победе, али нема сумње да су на свом
терену момци Жарка Анђића апсолутни фаворити. Б.М.

ФК Врело Спорт
ГОЛМАНИ: Ђурђевић, Станчић, Јовановић
ОДБРАНА: А.Љубичић, Д.Матић, Ђорђевић, Т.Јевтић,
Леонтијевић, Шаиновић
ВЕЗНИ РЕД: Маринковић, Новаковић, Милошевић, И.Матић,
Арамбашић, Калањ, Јаковљевић, М.Јевтић
НАПАД: Обрадовић, Илић, Вићентић
ТРЕНЕРИ: Жарко Анђић и помоћник Милош Гаврић
СЕКРЕТАР: Душко Љубичић

PRVA UBSKA MENJA^NICA

NOVO U KRALJU !

Ul. Kralja Petra Prvog 34, Ub

NAJPOVOLJNIJI KURS ZA SVE VALUTE !!!

BRZO, LAKO, EFIKASNO...

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

