Наредни број излази:
29.јуна 2017.

цена: 60 динара

Година XXVI / БРОЈ 192/ 15.jun 2017. / Излази сваког другог четвртка
ДРАГАН ЏАЈИЋ

„У СРЦУ НОСИМ СВОЈ УБ,
ХВАЛА СУГРАЂАНИМА !“

TADING

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

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

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

KUVANA JELA - RO[TIQ
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA
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ПЕТИ ЗЛАТНИ ДАН ЗАКАЗАН ЗА 23. ЈУН

УДАРНИ КОНЦЕРТИ
У ДВОРИШТУ
СРЕДЊИХ ШКОЛА

ЗЕМАЉСКИ ДАНИ

Н

У новом простору, преуређеном у летњу башту,
наступају Тања Јовићевић, Вила Филозофина,
Краљ Чачка и Мишко Плави Трио
У петак, 23. јуна, Установа за културу и спорт по пети пут
организује једнодневну културно-забавну манифестацију
„Златни дан“ која је, у односу на претходне, концепцијски
нешто другачија и унапређена. Новина је што ће се „Златни
дан“ проширити ван „граница“ Градског трга и Главне улице,
где су се до сада одвијали сви програми, јер ће се ударни
концерти одржати у дворишту средњих школа, које ће бити
преуређено у летњу башту. Од 22 часа па све до два после
поноћи ту ће наступати Тања Јовићевић са квартетом, Јулија
Борош, познатија као Вила Филозофина, „Краљ Чачка“ Ненад
Марић са својим бендом и „Мишко Плави Трио“, који чине
Миливоје Павловић, Васил Хаџиманов и Срђан Дункић.

Сем што ће се главни музички део фестивала одржати у
новом простору, све остало што Златни дан чини препознатљивим остаје исто. Градски трг и Главна улица поново ће
од предвечерњих сати бити место окупљања бројних уметника
и забављача: кловнова, жонглера, акробата, аниматора, денсера, балетина, локалних музичара свих генерација, сликара,...
И пето издање Златног дана визуелно ће употпунити
топловаздушни балон, заштитни знак манифестације од њеног
Д.Н.
почетка.
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ајчешће, праве вредности живота
касно схватимо, касно препознамо оно што је право, као и оне
којих би требало да се држимо да би
нам старост протекла без стресова, дубоке туге и
неизвесности... У младости увек мислимо да ‘’још
има времена’’, да ћемо неке судбоносне кораке,
које смо направили у погрешном смеру, лако
исправити, да је све у нашим рукама, да истина
увек побеђује, да правда, на крају, све поравна... (?)
Прође, тако, живот као ‘’дланом о длан’’... Дође
време сумирања резултата, суочавања са реалностима, плаћања цеха за погрешне процене и
поступке...
Е, сад! Коначан исход у свакој утакмици, па и у оној
најважнијој - животној, зависи од низа ’’ситница’’, а
она најважнија је да се родите под срећном
звездом. Неки ни прстом нису морали да мрдну, а
срећа их је обасипала највећим могућим благодетима, док су други изгарали за само мало
лепих тренутака које им судбина, ту и тамо,
приушти. Разуме се, наивни никад нису, и никад
неће, имати шанси. Они су аутсајдери, међутим, и
њима може да се деси да се ‘’роде под оном
звездом’’. Али, то је, већ, нека друга тема...
Најважније је на време схватити да свако мора да
носи свој ‘’крст’’ и да не вреди, кривца за своје
недаће, тражити у другом. Сами себи смо криви за
све оно што нас снађе. Зато, не треба ићи за
осветом већ тражити решење, оно које ће нам
донети лепше емоције, а оне, опет, више драгоценог хормона среће, ендорфина, и... даље, као у
зачараном кругу, више душевног мира... до
коначног осећања задовољства. Чак и онда кад
нам није све по вољи, кад нас повреде они код
којих то нисмо заслужили и кад нам се чини да је
сувише оних који су непријатељски настројени
према нама, треба сачувати присуство духа.
Земаљски дани теку. Као у пешчаном сату, али
оном код којег видимо само доњи део и ону
количину песка која је истекла. Оно што је остало
може само да се наслути према величини самог
с ата (тог неумољивог свевременог, тако
једноставног и тако компликованог - истовремено,
механизма). Ако се оптеретимо стрепњом и
мислима о томе колико је песка остало у горњем
делу ’’пешчаног сокоћала’’ улудо ћемо протраћити
и то време које је преостало. Зато, реалност мора
да се прихвати, ма каква била.
Сетио сам се пријатеља који је, у једном
тренутку, остао без двоје одрасле деце. Ни супруга
ни он нису видели даљи смисао живота, задесила
их је најсуровија могућа зла коб. Тренутна одлука
је, била, готово донета - прекратити своје даље
муке. А, ипак, земаљски дани, на срећу, за њих и
даље теку. Нашли су смисао у чувању, у срцима,
драгих ликова и сећању које не бледи. Ваљда је,
управо то, и смисао свих земаљских дана...
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СТАДИОН ПОД ШЕПКОВЦЕМ И ЗВАНИЧНО ДОБИО ИМЕ "ДРАГАН ЏАЈИЋ- ЏАЈА”

ДОМ ФУДБАЛЕРА ЈЕДИНСТВА
ПОНЕО ИМЕ ЛЕГЕНДЕ
Највећи мајстор "бубамаре" поникао на овим просторима, после титуле
почасног грађанина Уба, добио је још
једно велико признање у свом родном
крају. Реновирани стадион репрезентативног изгледа, смештен у дну шепковачког брда, од 12. јуна зове се поносно
"Драган Џајић- Џаја". Да се то деси,
заслужан је био ангажман друге убске
фудбалске легенде- Немање Матића
који је само годину дана после преузимања клуба остварио идеју да најбољем фудбалеру старе Југославије ода
почаст на овај начин.

ГОВОР НЕМАЊЕ МАТИЋА

ПРИЧА О „ДЕЧАКУ“
КОЈИ ВОЛИ
ЈЕДИНСТВО

Фудбалске величине

Други део церемоније организован је у Дому
културе где су се на упечатљивој сценографији смењивали надахнути говорници- најпре близанци
Драган и Душан Савић
који су у свом стилу причали о историји убског
фудбала, а угледни адвокат је с правом наденуо
етикету убском стадиону
која га најбоље описујеДраган Џајић: "најлепши мали стадион
на свету". Потом је дирек„Ово ми је најдраже признање“ тор Архива Србије Мирослав Перишић на фасциЦеремонија је започела на ста- нантан начин описао каква је фуддиону где су декор употпунили "пет- балска и људска величина био Драган
лићи" Јединства и Будућности-Кру- Џајић који је, када је добио реч, пришика, а први пас на утакмици дело је знао да је био на ивици суза слушајући
Драгана Џајића који је лопту додао његов говор. У паузи се представила
свом млађем земљаку Немањи Матићу. млада виолинисткиња Александра
Одавно се на Убу није сјатило толико Латиновић, а онда је директор Устапредставника електронских и писаних нове за спорт и културу Радован Пулемедија, а осим младих асова Уроша тић подсетио на суровост фудбалске
Матића и Раће Петровића, меч су игре у којој промашај не опрашта ни
испратили и Драган и Душан Савић, рођена мајка. Дарко Глишић се испред
испред ФСС био је Горан Буњевчевић, општине Уб у емотивном говору
а поново су Убљани видели тренерске захвалио двојици убских великана,
легенде овог места- Милета Милановића, Профу Радановића, Небојшу
Максимовића...Наравно, на трибинама
је био велики број ветерана Јединства,
а вреди истаћи да су "петлићи" Срђана
Ристића после меча награђени пехаром
за шампионску сезону, наравно и
златним медаљама које су им уручили
Немања Матић и Раћа Петровић. Остаће уписано да су у првом мечу на стадиону "Драган Џајић- Џаја" савладали
вршњаке из Ваљева резултатом 5:0, а
сусрет је обележио троструки стрелац
Бранислав Руњајић (фотографије и
Емотивни говор Дарка Глишића
причу о „петлићима“ Јединства објавићемо у наредном броју Гласа Тамнаве).
а да, осим фудбалског, поседује и литерарни дар, Немања
Матић је показао кратком причом о дечаку дохватачу лопти
који је досањао фудбалске
висине, али није заборавио
одакле је потекао. За крај,
двоструки слављеник (постао
још једном деда тог дана),
Драган Џајић је истакао да је
добио најдраже признање и
поручио млађима да морају
неговати фудбал у убском
крају који је већ толико пута
Први редови на церемонији у Дому културе доказао своје потенцијале.
Б.Матић

Драган Џајић и Немања Матић
Добро вече !
Био је једном један „дечак“, од 12
година, који се из Уба преселио за Београд како би испунио свој сан и заиграо
за један од највећих клубова у Србији.
Провео је тамо пуних пет година. Како је
то обичај, када су млађе селекције у
питању, термин одигравања утакмице
био је 10.30 часова. По завршетку фудбалске представе, голобради момак је у
пуном трку, попут Јусеина Болта или
нашег Среје Нинковића, прелазио пут
од стадиона Црвене звезде до Београдског сајма, како би ухватио „Стрелин“
аутобус којим ће отићи кући на прекрасан стадион под Шепковцем и скупљати лопте првом тиму убског Јединства. Љубав према нашем клубу била је
велика и јака. Утакмица почиње већ у 15
часова.
„Боже, дали ли ћу стићи“, питао се
дечак. Стигао је у 14.45, а журио је и возач „Стреле“, такође навијач Јединства.
Већ од средње школе осећао је
тензију. Младић је слушао љубитеље
фудбала како коментаришу утакмицу
која није ни почела. На пет минута пред
почетак утакмице, водили смо 2:0... А
како и не би када су на трибинама Џаја,
Дуле, сви ветерани клуба, када лопте
иза гола скупљају Раћа Петровић и
„дечак“. Крај утакмице, стварно је било
2:0, а стрелци Пипа Радивојевић и
Зоран Јолачић. Кимба је бранио као
цар. Пун стадион поздравља играче, а
„дечак“ замишља да публика поздравља њега, јер је дао све од себе, додуше иза гола.
Из године у годину, љубав између
Јединства и „дечака“ је све јача и јача.
Једина разлика је у томе што „дечак“
сада живи у телу 28-годишњег фудбалера репрезентације Србије и Челсија, и
што уместо убске „Стреле“ користи
„челичну птицу“ како би стигао на стадион „Драган Џајић- Џаја“ и бодрио свој
омиљени клуб Јединство из Уба.
Хвала Драгану Џајићу што је љубав
према граду и клубу пренео на нас
млађе, а то што ће убски стадион
носити његово име је најмање што смо
могли да урадимо за њега.
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У ПОСЕТИ КОД ДРАГАНА ЏАЈИЋА

„У СРЦУ НОСИМ СВОЈ УБ,
ХВАЛА СУГРАЂАНИМА !“
Иако је још пре више од педесет година отишао са Уба и пронео
славу нашег града широм планете, популарни Џаја одувек је у свом
срцу носио „убску калдрму“ и људе који њом пролазе. Од сада ће
реновирани стадион на Убу носити његово име, а екипама које буду
гостовале „под Шепковцем“ биће послата јасна порука- „Ово је
град Драгана Џајића, најбољег српског фудбалера свих времена“.
Када на београдској „Маракани“ само
поменете име Драгана Џајића, знајте да ће
вас срдачно дочекати и угостити. Још ако
сте, којим случајем, са Уба- сва врата ће
вам бити отворена. Тако смо прошли и ми,
убски новинари, током посете фудбалској
легенди. Срдачан, као и увек, Џаја није
крио задовољство због доласка њему
драгих Убљана. Након неколико деценија,
његови Тамнавци, на челу са Немањом
Матићем, коначно су нашли прилику да се,
на прави начин, одуже свом најпознатијем
и најзнаменитијем суграђанину. Градски
стадион на Убу од понедељка носи име
Драгана Џајића. Повод за разговор, али и
нешто ширу причу о Убу, Убљанима,
Јединству, старим временима...
Шта за вас значи то признање?
- Познато је да сам своје прве кораке
направио у локалном клубу на Убу са
дечацима и школским друговима који су
са мном играли фудбал. Зато, никада
нисам заборавио мој родни град, нити
ћу икад. Готово у сваком интервјуу сам
то наглашавао и истицао своје убско
порекло. Наравно да ми је велика част и
задовољство што ће стадион носити
моје име и овом приликом се захваљујем људима од којих је потекла иницијатива за то, као и младом фудбалеру Немањи Матићу, који је наставио низ великих играча који су поникли из тог клуба.
Такође, посебно ми је драго што ће западне трибине, са своја два крака, носити
име Душана Савића и Радослава Петровића.
Од када је Немања Матић преузео
вођење Јединства, многе ствари су се
промениле на боље. Како ви гледате на
тренутну ситуацију под Шепковцем?
- То је тако очигледно. Био сам на
неколико утакмица Јединства и тачно
се види једна позитивна атмосфера,
која није постојала раније. Јединство ће
сигурно, из године у годину, све више да
напредује. Са реконструкцијом стадиона, амбиције овог клуба и самог
Немање Матића, што мислим да ће
подржати и сви Убљани, постајаће само
веће. Требало би да што већи број
Убљана долази на утакмице и да их
бодри, ако желе што већи домет свог
клуба. Матићев ентузијазам свакако ће
допринети да се настави традиција
познатих фудбалера који су играли у
највећим клубовима Европе, проносили славу Уба широм света и допринели
да Уб буде познати фудбалски град.
Који би био ваш савет млађим
колегама за даље вођење Јединства, из
угла већ доказаног функционера који је
водио некадашњег првака европе и света?
- Што се вођења клуба тиче, заиста,
треба да постоји чврста организација.
Ако у овом тренутку, захваљујући
Матићу, финансијска ситуација може да
буде повољнија, а то је велики
стимуланс за играче, онда постоји

могућност да Јединство напредује.
Сада је у зони, можда следеће године
буде у српској лиги, па касније - видећемо како ће све да се развија. Велики
број клубова кубури са материјалном
ситуацијом, а колико ја знам играчи
Јединства су задовољни, захваљујући
Матићу који о томе јако води рачуна.
Није он једини који у овом тренутку помаже Јединство. И општина, такође,
колико је то у њеној моћи помаже, јер
жеља свих је да тај клуб игра у што
вишем рангу. Наравно да резултати не
долазе преко ноћи и то, свакако, не
треба ни очекивати. Сви морамо имати
мало стрпљења.
У последњих неколико година Уб се
значајно изменио на многим пољима? Како
ви гледате на све те промене и шта вас
посебно импресионира?
- Кад год дођем у свој град приметим да напредује и то видно у сваком
погледу, а то ме посебно радује. Сам
прилаз Убу у мени буди посебну емоцију и увек ми је време проведено у мом
граду јако лепо, без обзира на дужину
трајања. У мени још увек живи сваки
делић тог времена и заувек ће ту остати.
Доста се изградило и то ми је драго, али
онај стари део ће вечно живети у мени.
Неретко сте давали подршку многим
акцијама општинског руководства. Иако
живите у Београду, за Уб сте ту када год се
за то укаже потреба?
- Поштујем и ценим Дарка Глишића и
увек сам спреман да помогнем. Наравно
са њим је и мој сестрић, који такође пуно
даје Убу. Дарко је, првенствено, један
вредан и пожртвован човек, који јако
воли свој град и има сталну жељу да он
напредује у сваком погледу и то се види
по резултатима. Исто тако, много људи
поштује то што Глишић ради за Уб, као
што су волели и ценили рад Мирослава
Селаковића Фаље. Драго ми због тога
што су постојали такви људи који су од
Уба, заиста, направили нешто по чему
се издваја од других градова.
Које Ваше сећање је најупечатљивије
из оног времена када сте играли фудбал на
игралишту иза основне школе??
- Још као веома млад, увек сам
пратио како утакмице, тако и тренинге
Јединства. Кад је Јединство тренирало,
и када сам улазио у ону стару свлачионицу у Првомајској улици, увек сам бројао играче и рачунао у себи - ако је непаран број играча дошао на тренинг, позваће мене. Тако је и било. Ту сам стицао
драгоцена искуства и тај стадион ми је
остао у незаборавном сећању, као и
школско двориште где се налазило рукометно игралиште и где смо по цео дан
играли фудбал. С обзиром да сам становао преко пута, то ме још више везивало за утакмице и време детињства
које никада нећу моћи да заборавим.
(наставак на наредној страни)

Драган Џајић:
Убљанин „од главе до пете“
Уб је велики расадник фудбалских
талената. Како ви гледате на то?
- Још из времена када сам ја активно играо фудбал, Уб је красио велики
број спортиста, почев од Рада Ђунисијевића, Бранка Савића Кезе, Завише
Станојевића, Деке, Мије Пићара, Мире
Селаковића, као и других дечаке који
су играли у Јединству. Сви они су
заслужни што Јединство има тај имиџ
и за тај клуб, иако нисмо велико место,
знају сви у Србији, а знали су и на
целој територији бивше Југославије.
Мислим да ће се ускоро знати и у
Европи, а волео бих да се поново
појаве фудбалски ентузијасти као што
су то били Раде Ђунисијевић, Кеза,
Завиша Станојевић... Да Уб гаји тај дух
и да жели искрено успех Јединству.
Није битно ко га тренутно води, јер
данас су у могућности да помажу једни
људи, сутра можда неки други,
најважније је да се не занемари
чињеница да традиција убског
фудбала мора да се настави. Полазим
првенствено од себе. Волео сам
школско двориште као ученик, онда
стадион где сам почињао фудбалску
каријеру са друговима из Уба. Они
успешнији су „вукли“ тек надолазеће
таленте. Ја сам као клинац знао ко је
Ратко Чолић, чувени фудбалер, и у ком
је клубу играо. Тек онда сам стигао ја,
па Дуле Савић, Раћа Петровић, браћа
Матићи... Било је ту још добрих
фудбалера, почев од Пирића до Паце,
Таскета, Синђића, Чеде Јевтића, који
су, такође, били велики таленти.
Надам се да Убљани знају о коме причам, јер тешко их је набројати све.
Веровао сам у те дечаке и сада верујем
у младе снаге, јер кад год сам у прилици обавезно долазим на убски
стадион. Традиција мора да се настави
и Уб никада не сме да каже „имали
смо“, већ увек мора да се дограђује и
да израстају неки нови таленти. Матић
је један од кључних играча у Челзију, а
његов отац је, такође, био добар играч
и то се не сме занемарити. Ако се жели
успех Јединству и да клуб још напредује мора постојати велика подршка и
то не само једног човека.

НАШИ ЉУДИ
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ИЗНЕНАЂЕЊЕ ЗА НЕМАЊУ МАТИЋА

„БУБА“ ОД ВРЕЛО СПОРТА
Најбољем српском фудбалеру,
ових дана, у убском кафеу "Лондон 21",
приређено је посебно изненађење. У
знак захвалности за све добро што је
учинио за клуб, играчи Врело Спорта
хтели су да се одуже Немањи Матићу и
поклоне му "бубу" кабриолет, коју су у
сопственој режији рестаурирали и средили специјално за фудбалера лондонског Челсија.
Немања није крио задовољство
након што му је Ненад Ђурђевић уручио
кључеве оригиналног поклона који на
себи носи грб клуба који у својој
двогодишњој историји бележи само

победе (до сада без пораза и ремија).
- Имао сам предосећај да нешто
„муте“, али нисам био сигуран шта је у
питању. За све су „криви“ моји другари из детињства, којима се захваљујем на дивном поклону. Имаћу у
чему да се возим током лета, а могу
вам рећи да је врло упечатљив. Када
смо Урош и ја провозали почасни круг
кроз град, сви су се окретали, а када
возим неки други ауто нико не обраћа
пажњу- рекао је, у свом маниру,
Немања Матић, који ће већи део
одмора, по традицији, провести у свом
родном крају.
М.М.М.

Изненађење
на Градском тргу

Разговор водио:
Милован Миловановић

Захвалност Немањи Матићу
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НАШЕ ТЕМЕ

ФОТО РЕПОРТАЖА - ТАМНАВА ИЗ ВАЗДУХА

ЛЕПОТА НАШЕГ УБА
У прошлом броју „Гласа Тамнаве“ имали сте прилику да
читате причу о нашем суграђанину- пилоту Душану Петровићу,
који је остварио свој животни сан о летењу. Током прошле
недеље, на његов позив, уредник нашег листа добио је
прилику да и сам осети чари летења међу облацима у
специјалном лаком авиону „Cessna “.
Полетели смо из Диваца, а затим, преко Лајковца, обишли
Уб, Владимице и Коцељеву. Колико је леп наш Уб из ваздуха
показују вам фотографије које доносимо у овом броју. Адреналин и осећај на висини од 300 метара тешко вам пожемо пренети. Једном речју, баш како Душан наглашава- уживање.

На лету са Душаном Петровићем

Фото: Милован Миловановић

BIO SPELTA
ZDRAVA HRANA

- Производи за дијабетичаре
- Хроно производи
- Безглутеински производи
- Тофу сиреви - Чајеви
- Интегрална брашна
- Природна козметика

UB

Ул. Школска бр.6 (поред "Убљанке") 064/33-60-858

ПОРТРЕТ СРПСКОГ СЕЉАКА
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ГЕСТ ПОВРТАРА ВЛАДИМИРА ЈАКОВЉЕВИЋА ОБИШАО СРБИЈУ

ПОДЕЛИО НАРОДУ 1,5 ТОНУ ТИКВИЦЕ
Понуду да поврће прода по цени од седам динара у гајбама, пољопривредни
произвођач из Совљака одбио и одлучио да их упаковане у кесе подели пролазницима у центру Уба
Повртар из Совљак Владимир Јаковљевић (40)
ненадано је, почетком јуна, доспео у ударне вести, због тога
што је „понижен и увређен“ откупном ценом на тржишту,
поделио 1,5 тону тиквица, за чије је само брање платио осам
хиљада динара. Акцију је организовао у центру Уба, где је у
свом комбију, уз помоћ пријатеља, поврће из гајби препакивао у кесе и бесплатно нудио изненађеним пролазницима. Те
фотографије брзо су обишле Србију и готово сви медији у
земљи писали су о његовом поступку. Јаковљевић се, иначе,
на овај корак одлучио након што је једна компанија, која је
власник неколико малопродајних ланаца, од њега поручила
1,5 тону тиквица, а договорена цена је била 10 динара по килограму, у гајбама. Када је све спаковано, истога дана стигла је
информација да купац одустаје. Убрзо је уследила и нова
понуда, да робу препакује у друге гајбе и прода је по седам
динара по килограму.

Подела бесплатне тиквице
у центру Уба

На кратко је постао „медијска звезда“:
Владимир Јаковљевић

ПОВРЋЕ ПОКЛОНИО
БОЛЕСНОЈ ДЕЦИ
Преостале тиквице из својих пластеника Владимир
Јаковљевић није бацио. Јавили су му се убски активисти
Националног удружења родитеља деце оболеле од рака
(НУРДОР) и предложили му да их поклони Родитељкој кући
„Звончица“, у коју су смештени малишани који се лече од
те опаке болести, као и Институту за мајку и дете. Без трунке премишљања се одазвао позиву и одлучио на хумани
гест, а вредне хвале су и његове комшије, које су, уз
тиквице, обезбедиле и купус, карфиол и зелену салату.
Укупно 450 килограма свежег поврћа из Совљака у
поменуте установе је превезао још један хуман човек,
убски учитељ Милан Чубра. Јаковљевић и мештани
Совљака су обећали да ће одређене количине поврћа,
како које буде стизало, донирати овим институцијама.

Повртари из Совљака донирали
су поврће Институту за мајку и дете

„Пошто нисам хтео да дам за седам динара, одлучио сам
да поделим народу. Под тиквицама у пластеницима имам
пола хектара и много сам уложио у производњу. Само да се
насече тона и по треба четворо људи. По човеку се плаћа две
хиљаде динара, значи, укупно осам хиљада само за наднице.
На понуђену цену од седам динара, за тону и по тиквица ја бих
имао зараду од две хиљаде динара. Е, за две хиљаде боље да
је дам џебе! Нека бар неко има вајде, кад ја немам“, каже Владимир о капи која је прелила чашу његових повртарских мука.
Тиквице из ране производње на почетку сезоне продавао је за 50 и 60 динара, али су тада количине биле мале.
„Чим су пристигле веће количине, одмах је цена отишла доле“, наводи Јаковљевић уз напомену да се његова производња уклапа у цену од 30 динара, што је „солидна цена, да
може да се преживи“. Иако није убрао сав плод, зараду више
не очекује, а и оно што је до сада оприходовао је занемарљиво у односу на улагања и рад.
„Тиквица се сеје у јануару, сади у фебруару и кад су
велике зиме морају дупли најлони да се постављају, фолије и
унутра и горе, по пластенику. Неко је увео и парно грејање и то
је велика инвестиција. Ја имам четири и по хиљаде кућица,
тако да свакога дана четворо људи ангажујем као испомоћ. У
почетку сам продавао на Кванташу и неким компанијама и
тада сам нешто мало и зарадио. Купаца има кад је цена, кад
нема цене, нема ни купаца“, закључује.
Породичну традицију коју је наследио од деде и оца,
вредни и марљиви Владимир Јаковљевић је наставио,
премда је повртарство један од најтежих и најзахтевнијих
послова у целокупној пољопривредној производњи. На површини од два хектара, Јаковљевић има 76 пластеника тиквица,
купуса, паприке, краставаца и празилука. Сматра да разлог
неуобичајено ниске цене поврћа није презасићено тржиште,
већ општа криза.
„Све је стало. Није само тиквица јефтина, већ и остало
поврће. Народ једноставно нема пара да купи. Купус је исто
завршио као тиквица, коштао од пет до седам динара, али
нисам доносио да га делим, јер га је тешко транспортовати, а
празилук је некако прошао. Не знам ни где да нађем рачуницу.
Бивало је да нешто не иде, али да не иде ништа, то још није
било. Нисам баш тотално у минусу, имам неку малу зараду до
сада и срећа што банке дају кредите, па се некако ту мало
чупам“, каже овај повртар. Он, такође, подсећа да је претходних година „било пара“, а да је прошле само могло да се
преживи.
„На доброј години мени остане 20 посто од целокупне
производње, отприлике десетак хиљада евра и могло је пре
са тим да се живи и улаже. Сад већ не може. Ове године, само
сам повратио уложене паре. Да произведем, исечем и превезем до купца тиквице са мојих пола хектара, коштало ме око
4.000 евра, а ја сам до сада пазарио пет хиљада. Има још да се
сече, али је више нећемо сећи. Почупаћемо и бацити, како
бисмо посејали нешто друго“, револтирано поручује Јаковљевић.
Д.Недељковић
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У УБСКОЈ ОПШТИНИ

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ
ЗА ЛЕСКУ
Компанија „Фереро“ планира да у
Паљувима изгради Центар за пријем,
дораду и дистрибуцију лешника
Због великог интересовања Тамнаваца за узгој
лешника, у организацији Пољопривредне саветодавне
службе Ваљево (ПСС), компаније „Агрисер” и локалне
самоуправе, у Дому културе је одржано још једно саветовање о овој производњи, друго за непуних годину дана. Уб је
једна од општина у Колубарском округу која је укључена у
пројекат подизања засада леске у Србији, који заједнички
спроводе Министарство пољопривреде и заштите животне
средине и „Фереро“, светски лидер у кондиторској индустрији. Ова италијанска компанија планира да у околини

Саветодавни скуп у убском Дому културе
језера у Паљувима изгради Центар за пријем, дораду и
дистрибуцију тог језграстог воћа, тако да би убска општина,
осим по повртарима, за неколико година, могла да буде
позната и по лешницима. Саветодавац у ваљевској ПСС,
Срђан Станојловић каже да је услов за отварање Центра
повећање засада под леском.
„Захваљујући великом интересовању, нашем ангажовању и жељи руководства локалне самоуправе да помогне
својим пољопривредним произвођачима да развију воћарство, односно да улажу у леску, светска компанија „Фереро“
је позитивно одговорила, тако да ћете имати велике засаде
на подручју општине, док ће Центар у Паљувима омогућити
лакши, бржи и јефтинији пласман, што све скупа повећава
зараду. Сада смо у фази подизања нових засада и мислим
да ће у року од четири, пет година све бити заокружено и да
ће се општина Уб тада појавити као једно значајно место на
мапи лешникарства у Србији. У Тамнави, тренутне површине
под засадима лешника су око 20 хектара, али ми рачунамо да
ће бити најмање сто хектара, јер видимо да су озбиљни људи заинтересовани за ову производњу“, рекао је Станојловић. Према његовим речима, предност убске у односу на
друге општине Колубарског округа је што има највише пољопривредних обрадивих површина, као и водни и људски
потенцијал за велике засаде. Такође истиче да произвођачи
заинтересовани за узгајање леске могу да рачунају на
значајне повластице. Осим сигурног откупа, „Фереро“ обезбеђује и логистичку помоћ приликом формирања засада,
као и квалитетан садни материјал, чију набавку Министарство пољопривреде субвенционише са 40 посто. Ресорно
министарство даје и субвенције у висини од 50 посто трошкова улагања у ограђивање засада и постављање система
„кап по кап“.
Д.Недељковић

ПОЉОПРИВРЕДА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ЗАСАД НА ПЕРИФЕРИЈИ ГРАДА

НОРЛИ ГРАШАК
ЗА ФРАНЦУЗЕ
Пионирски корак направили су инвеститори Дејан
Ненадовић и Стојан Кемера, који су на једном
хектару засновали исплативу и перспективну
производњу са сигурним пласманом
На периферији Уба подигнут је експериментали засад
норли гурманског грашка, потпуно новог и јединственог
поврћа у нашој земљи. Пионирски корак направили су
инвеститори Дејан Ненадовић из Совљака и убски зет Стојан
Кемера, обојица на привременом раду у Швајцарској и
власници фирме „Агросвис“, који су на једном хектару
зановали ову исплативу и перспективну производњу са сигурним пласманом. Менаџер „Агросвиса“ Милан Јокић, уз појашњење да се норли од обичног грашка разликује по томе што
се не чисти, већ се једе цела махуна и користи се, пре свега,
за припрему салата, у разговору истиче да је један експериментални засад овог поврћа био и у Војводини, али пошто
производња није дала очекиване резултате, од ње се одустало.
„Кад смо почели да радимо, од француске фирме
заинтересоване за откуп целокупног рода из нашег засада,
добили смо прецизне инструкције на који начин мора да се
сеје, како се постављају кочићи и све остало. Ми смо се
стриктно придржавали тих упутстава, јер поред тога што
треба да им продамо грашак, желели смо да знамо колике
приносе можемо да очекујемо ако све радимо препорукама и
високим стандардима. Француски откупљивачи имају
годишње потребе између 70 до 100 тона норли грашка и
тренутно га увозе из Кине и Гватемале, али пошто нису задовољни квалитетом, планирају да производњу преместе код
нас. Испипавајући тржиште, ми смо ту нашли интерес и
видели своју шансу, а надам се да ће је препознати и други
пољопривредници из убске општине и да ће нам се пркључити, како бисмо удружени снагама проширили производњу
и озебедили што веће количине“, истиче Милан Јокић.

Милан Јокић, испред експерименталног засада
норли гурманског грашка
Сем загарантованог откупа, каже да будући произвођачи могу да рачунају и на солидну зараду. За подизање хектара засада потребно је уложити између 2,5 до три хиљаде
евра, док је чист приход дупло већи, пошто се норли грашак
бере два пута годишње – почетком и крајем лета. Принос је
између шест и седам тона у једном брању. Уколико „закључи
посао“ са Французима, а Јокић каже да је то извесно, фирма
„Агросвис“ планира да следеће године на територији убске
општине отвори хладњачу, где ће складиштити грашак, али и
друго поврће.
„На почетку ћемо нашим кооперантима бесплатно
поделити и семе и ђубриво и све друго што је неопходно, да
не би имали никаква улагања осим рада, с тим што морају да
се придржавају упутстава. Планирамо да се искључиво
бавимо наменском производњом и оно што нам Французи
траже, ми им обезбедимо. То би значило да ћемо имати
производњу на око 40 хектара, што захтева упошљавање
великог броја радника. Инвеститори Дејан Ненадовић и
Стојан Кемера су препознали потенцијал Уба као општине где
пољопривреда може да заживи и има светлу будућност, и
пуни су воље и енергије да то успе. Њихов циљ је да у наредном периоду што више људи из нашег краја укључе у посао
и заједно направе нешто корисно за све“, каже менаџер
„Агросвиса“ Милан Јокић о будућим плановима и очекивањима.
Д.Н.
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РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗБОГ ПОВЕЋАЊА ПРИХОДА
Општинска каса „тежа“ за 175.500.000 динара, од чега су 150 милиона
наменска трансферна средства од ЕПС-а
У петак, 16. јуна, одржаће се друга седница Скупштине
општине Уб, за коју је предложен дневни ред од десет тачака.
Свакако, најважнија је Одлука о првом ребалансу буџета за ову
годину, којом је предвиђено повећање од 176.500.000 динара.
Сагласност на ову одлуку претходно су дали чланови Општинског већа на прошлонедељној седници, када је председник
општине Уб Дарко Глишић објаснио да је главни разлог за нови
прорачун 150 милиона динара наменских трансферних средстава од Електропривреде Србије, што чини 90 посто износа
повећања буџета.
- На основу споразума о регулисању међусобних односа
поводом отварања копа „Радљево“, који смо потписали пре
неколико месеци, од ЕПС-а ћемо добити 100 милиона динара за
изградњу обилазнице око Уба, тачније саобраћајнице око
новог урбаног насеља „Мургаш“, где ће се организовано преселити становништво са простора обухваћеног будућим копом.
Да би се та саобраћајница урадила, потребно је довршити

Детаљ са седнице Општинског већа

експропријацију земљишта, за шта је опредељено 50 милиона динара и то је тих кључних 150 милиона динара и највеће
увећање у првом ребалансу буџета, образложио је Глишић.
На приходној страни, предвиђено је и додатних седам
милиона динара за стамбено збрињавање избеглица, што ће
такође бити наменски трансфер, као и средства од Министарства привреде за изградњу две улице на Вашаришту.
Уз констатацију да је „наравно, било и умањења на
неколико позиција“, председник убске општине је посебно
изразио задовољство због реализације актуелног буџета у
износу од 43 посто за првих пет месеци.
„То до сада није забележено у реализацији буџета наше
општине и говори нам да ћемо на половини године имати
пуну реализацију, можда чак и преко 50 посто. Ми, готово, да
идемо испред што се тиче реализације и у појединим
моментима чак имамо већи приход него расход. Што се тиче
увећања, првенствено мислим на 150 милиона динара од
ЕПС-а, то је сигуран новац, који леже на рачун оног тренутка
када крену први радови на обилазници и чим започне
експропријација, тако да реализација неће заостати за овим
увећањем,“ рекао је Глишић на прошлонедељној седници
Општинског већа, уз информацију да, након ребаланса, уку-пна расположива буџетска средства убске општине износе
878.500.000 динара.
Поред ребаланса, локални парламент ће 16. јуна разматрати и завршни рачун буџета за прошлу годину, као и измене
и допуне одлука о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта, о привременом постављању и уклањању монтажних и других објеката на јавним површинама и
о месним заједницама. Пред одборницима ће се наћи и
предлог о престанку важења Одлуке о оснивању Туристичке
организације општине Уб, потом решења о давању сагласности Установи за културу и спорт на прву измену овогодишњег Програма рада, а Предшколској установи за повећање броја деце у васпитним групама и именовању чланова
Управног одбора.
Д.Недељковић

ОШ „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ“ И РЕЦ „ЕКО-ТАМНАВА“ ОРГАНИЗОВАЛИ

ЕКОЛОШКИ ДАН У РАДЉЕВУ
Богат програм на тему заштите животне средине
Поводом Светског дана животне
средине, 5.јуна, Основна школа „Душан
Даниловић“ Радљево, у сарадњи са
Регионалним центром за управљање
отпадом „Еко-Тамнава“, организовала
је Екололошки дан. Овогодишњи програм, већ по традицији, био је изузетно
богат, а састојао се од неколико целина
тематски подељених у зависности од
узрасног доба ученика. Тако је, за најмлађе, организована луткарска представа у извођењу нешто старијих ђака.
За ученике виших разреда представници РЕЦ „Еко-Тамнава“ одржали су
предавање на тему очувања животне
средине и значаја овог предузећа које
ће у будућности управљати отпадом са
територија једанаест општина. Наставница биологије Љиљана Пеладић одржала је трибину под називом „Пролеће
и змије“, као и квиз знања из екологије,
док је у холу школе приређена изложба
ученичких радова од рециклираних
предмета.
Директор РЕЦ „Еко-Тамнава“
Зоран Петровић је током ове својеврсне
манифестације поклонио основној школи у Радљеву компостер у који ће ђаци
сакупљати сав органски отпад из школског дворишта.
- Наша школа већ годинама обележава дан посвећен заштити животне

средине. Трудимо се да нашим ученицима, већ од првог разреда, усадимо
еколошку свест и бригу о очувању
природе. С тим у вези организовали смо
неколико предавања, луткарску представу, еколошке квизове, као и изложбу
од рециклажних материјала, која нам је
још једном показала сву лепоту дечије
маште и могућност претварања неупотребљивих предмета у употребљиве и
корисне- истакла је Светлана Максимовић, директорка радљевске школе.
М.М.М.

Компостер на поклон: Светлана
Максимовић и Зоран Петровић

Предавање наставнице биологије Љиљане Пеладић
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НОВА ПРОТИВГРАДНА
СТАНИЦА У КОЖУАРУ
Локална самоуправа финансирала и куповину
34 противградне ракете
У Кожуару је стављена у употребу
нова противградна станица, за чију је
изградњу општине Уб из свог буџета
издвојила 800.000 динара. Локална
самоуправа је са милион динара финансирала и куповину 34 „Крушикове“
противградне ракете средњег домета,
од којих су четири одмах допремљене у
Кожуар. Примопредаји објекта и пројектила присуствовао је председник убске
општине Дарко Глишић који је истакао
да је улагање у ове намене оправдано.
„Обезбедили смо новац како бисмо на најбољи могући начин заштитили наше грађане, пре свега пољопривреднике и њихове усеве и предупредили евентуалну штету која би настала
од града. Осим у Кожуару, за последњих годину дана изградили смо противградне станице у Лончанику и
Памбуковици, што нас је укупно коштало два милиона динара. Током лета
извршићемо и реконструкцију објекта у
Туларима, чиме ћемо заокружити систем противградне одбране на нашој
територији и подићи је на виши ниво“,
рекао је Глишић.

Уз подсећање да стара лансирна
станица у Кожуару не ради деценију и
по, због нерешених имовинских односа,
председник Месне заједнице Владан
Лукић захвалио се општинском руководству на новом објекту, као и мештанину Радовану Лукићу што је уступио
своје земљиште за његову изградњу.
Од постојећих 17 противградних
станица на територији убске општине,
тренутно је 14 активно, док су ван функције у Шарбанама, Бргулама и Звиздару, јер стрелци не желе да раде за
плату од 4.000 динара, колико је државна накнада. Исти износ као Република
годинама им је исплаћивала и локална
самоуправа, да би последње три престала да суфинансира њихов рад због
недостатка новца. Председник општине
Дарко Глишић каже да из буџета и надаље неће моћи да плате ангажовање
стрелаца.
„Кроз набавку ракета и обнову
лансирних станица општина сасвим
довољно улаже у систем противградне
заштите. Ако будемо све дали само на
стрелце, онда не знам да ли ћемо имати

Стигао нови контингент
противградних ракета у убску општину
Шеф Радарског центра Ваљево
Жељко Раичевић похвалио је напоре
локалне самоуправе да побољша ефикасност система одбране од града набавком ракета и обновом станица, док је
заменик начелника Штаба за ванредне
ситуације Саша Спасић оценио да су
лансирна места на подручју општине
опремљена са довољним бројем ракета.
„Поред 34 ракете које смо ми
купили, Република Србија набавила је
50, што је сасвим довољно за једну просечну сезону“, оценио је Спасић.

Унапређење система
противградне одбране:
Дарко Глишић
и Жељко Раичевић

за ракете. Ако будемо дали за стрелце и
ракете, можда нећемо имати за противградну станицу. У том зачараном
кругу и мањку средстава, ми гледамо
оно што је најприоритетније, а рачунали
смо и на људску солидарност. Јер
неколико дана,колико одвоје у сезони,
може да буде њихова жртва да, за онолико колико има, спасу и своју и имовину оних са којима живе. Држава одваја колико може, а и ми ћемо уколико
будемо могли“, навео је Дарко Глишић.
Д.Недељковић

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

- Парадајз
- Краставци
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Зеље
- Спанаћ
- Плави парадајз
- Тиквице
- Паприка
- Љуте папричице
- Кромпир
- Млади кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Броколи
- Ротква
- Келераба
- Зелена салата
- Црни лук млади
- Бели лук млади
- Боранија
- Грашак
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Брескве
- Мандарине
- Трешње
- Јагоде
- Нектарине
- Вишње
- Кајсије
- Смокве
- Малине

кг
кг
кг
кг
кг
ком
ком
кг
кг
веза
ком
кг
кг
кг
ком
кг
кг
веза
ком
кг
кг
ком
кг
кг
кг
ком
ком
веза
веза
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

цене

100,120,140
50, 60
40, 50
600,650,700
60, 70
20
70, 80
50, 60
15, 20, 25
30, 40
100, 120
150
20, 30
150,170,180
15
40
50, 70
20, 30
30
500, 600
220
10, 12
60, 80
80, 100
80
20, 25
25, 30
20
30, 50
200
100
50, 70, 100
100,200,250
120
120
1000, 1200
200, 300
80
150
120,150,200
200
80
100
120, 150
600
300

Приредила: Љ.Симановић, 10.јуна 2017.

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

CERADA - TENDI - ŠATRI
Краља Петра бр.17, Уб
Тржни центар „Лазић“
(на спрату)

Obeležavamo vozila
REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po novim
odredbama Zakona

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

СЕЛУ У ПОХОДЕ - БАЊАНИ

ГАЗДИНСТВО
МАРЈАНОВИЋА

ИЗГРАДЊА НЕМАЊИНЕ
НОВЕ КУЋЕ

Драган и Зоран Марјановић у Бањанима
наставили су стопама оца и стричева. Сада
воде једно од најбољих газдинстава у Тамнави

Немања Леонтијевић из Кожуара, који је
31. маја напунио 15 година, ускоро уписује
средњу школу на Убу, а жеља његових
родитеља је да се што пре заврши кућа
коју су му подигли захваљујући
донацијама добрих људи.

Пољопривредно газдинство Драгана Марјановића у Бањанима годинама је познато у Тамнави, али и много шире. Запамћени су
дани поља, сусрети са познатим стручњацима из области пољопривреде и многобројна предавања из области пољопривредне
производње у организацији овог ентузијасте, који је, напредујући у
пољопривреди за собом повукао, не само своју породицу, него и
солидан број сарадника и коопераната.
- У армији сам возио два генерала
и једног пуковника, а прво запослење
ми је било, 1992.године, у Дому здравља Уб, сећа се, ових дана, уз кафу и
’’чашицу разговора’’ на трему породичне куће у Бањанима. -Брзо сам напустио тај посао, поштено да кажем, није
било перспективе у возикању неких
руководећих... Али, то је друга тема...
Отац му је умро 1985. године, а у
домаћунству су била још два неожењена стрица. Иако је стекао диплому
машинбравара четвртог степена, Драган је одлучио да се врати и помогне
Драган Марјановић породици у пољопривредном пословима.
У међувремену преминули су и стричави, па ово пољопривредно домаћинство, сада, почива на две генерације, Драгановом
неожењеном брату Зорану, супрузи Зорици и њиховим синовима
Стефану и Николи. Мајка Продана помаже колико може, а у сезони
ангажује се и додатна радна снага, два до три радника.
- Опремали смо се механизацијом у увећавали земљишне
површине, каже Марјановић. - Имамо моје земље 27 и - пет хектара
мираза, али се обрађује укупно 67 хектара. На 20 је пшеница, 15 је под
кукурузом и 17 под сунцокретом. Остало су ливаде са сеном и осталим пољопривредним културама.

Хуманитарном акцијом добрих људи, који су
помогли Немањи Леонтијевићу из Кожуара, дечаку
који је оболео од остеосаркома, започета је градња
нове куће. Детињство, проведено у веома тешким
условима, није оставило равнодушним људе добре
воље, који су на Немањин рачун уплаћивали износе
сходно својим могућностима.

У току је изградња куће
за болесног дечака из Кожуара
У међувремену, Немања је имао неколико операција, од којих је последња била пре месец дана, а
сви на клиници се надају да ће ово бити његова последња операција и да се болест неће више враћати. Он је 31. маја напунио 15 година ускоро уписује средњу школу на Убу, а жеља његових родитеља је да се што пре заврши кућа коју су му подигли. Остало је да се купе прозори, заврши фасада и
уреди ентеријер, а кућа већ добија обрисе правог
породичног дома.

Наследници:
Стефан и Никола
Марјановићи нису запоставили ни сточарство. Ту је око 40 грла
стоке. За произодњу млека је 12 крава, а остало је јунад. У оквиру
газдинства је и „Бош сервис“ који пружа услуге ремонта бош-пумпи
и дизни за гориво, као и Откупно место пољопривредних производа
‘’Агро-оптимум’’ из Мачванског Белотића.
- Вршимо откуп пшенице, сунцокрета, соје, а од ове јесени,
преузимаћемо и кукуруз, додаје Марјановић. - Радићемо и размену
пшенице за брашно, сунцокрета за сачму и сојино зрно за сојину
сачму.
Припрема два комбајна, за нову сезону, је у току. Два велика и
четири мала трактора, такође, чекају да обаве свој део посла у преосталој производној кампањи. Спремни су Марјановићи. А да ли ће
се у догледно време породица увећати, јер Николи је већ 26 година?
- Има још мало времена, каже глава породице, али није баш
тако лако у данашње време довести девојку у сеоско домаћинство,
поготову у богатију кућу. Ми на сеоском подручју смо криви, прихватили смо нека неписана правила. Трудимо се да, за своје мушко дете,
нађемо нечије женско да музе краве, а улажемо све силе да своју
женску децу удамо у град, бар на Уб... Макар морали и да им помажемо да преживе...
Остављамо Марјановиће у послу. Увек га има у селу. Што је
веће богатство - то је више посла.
М.М.

Активисти НУРДОР-а из Уба у посети
Немањи на његов 15.рођендан
Новцем од донација је урађена приземна кућа
са кухињом и дневним боравком, купатилом и две
собе. Захваљујући једној фирми са Уба, на поклон
су добили плочице. Једна соба предвиђена је за Немању и његовог брата, а друга за сестру. Како наводи Ивана Станојловић, члан НУРДОРА, која је иницијатор већине хуманитарних акција на Убу, новца
за наставак изградње куће нема, па би свака донација у виду материјала добро дошла. Потребно је
поставити пет прозора, увести воду и струју у кућу,
што за породицу Леонтијевић представља издатак
који не могу да покрију.
Д.Капларвић
Пројекат “Информисање јавности путем
часописа Глас Тамнаве о дешавањима
и догађајима у раду локалне
самоуправе Уб, као и из других области
живота и рада у општини Уб“ суфинансијер пројакта општина Уб
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НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

НОВА ДЕЛА
Нанео ме пут у Ваљево. Време ручку, стара кафана
близу, служе готова јела. На менију чорбаст пасуљ, храна
краљева, а ја волим чорбаст пасуљ. Мало је рећи да сам се
најео. До Уба ствар је мировала. У центру вароши, на сред
парка, уследила је органска реакција. Целулоза је
одреаговала, почело је ослобађање метана и других
хемијских једињења, просто речено у најави је био мини
еколошки инцидент. Тело хоће, ал' глава неда, можда
учиним кривично дело. Ако се то моје природно опази па
пријави загађење природе, можда ризикујем хитно
привођење па хитни поступак, привремену меру и тако то,
па џаба га било иако је природно. Није се шалити са
усаглашавањем и изменама прописа, ма колико се Миле
бунио против транзиције. Некако се вратим у кола свестан
ризика, отворим прозор и стиснем гас, па док се у вароши
нешто посумња ја сам већ стиг'о до силоса.
А свему је крив лоше срочен јутарњи новински
чланак на струју. Између рецепта за феноменалан ручак,
вести о скандалозном понашању учесника неког ријалитија
и црне хронике у којој се (опет) појавио неко са Уба моје очи
су угледале важно упозорење грађанству: непристојне
понуде на радном месту и причање масних вицева од 1.
јуна сматраће се сексуалним узнемиравањем уколико се
неко због тога осећа нелагодно. Дакле, прво анкета,
скенирање простора и расположења па ако добијем
сагласност ожежи уз ризик да уколико виц није довољно
зачињен неко пријави нелагодност, тј. да је узнемирен. Зато
сам ја уцвик'о, шта ако у чланку није све наведено?
Претражио сам измене Закона о изменама и допунама
Кривичног законика (на струју) и све детаљно простудир'о.
Закључио сам да до 1. марта 2018. године има
форе што се тиче измена и допуна за преваре у обављању
привредне делатности, преваре у осигурању, проневере у
обављању привредне делатности, злоупотребу поверења
у обављању привредне делатности, пореску утају,
неуплаћивање пореза по одбитку, злоупотребу положаја
одговорног лица, злоупотребу у вези са јавном набавком,
злоупотребу у поступку приватизације, закључење
рестриктивног споразума, примање мита у обављању
привредне делатности, давање мита у обављању
привредне делатности, роузроковање стечаја, проузроковање лажног стечаја, оштећење поверилаца, недозвољену производњу, недозвољену трговину, кријумчарење,
онемогућавање вршења контроле, неовлашћену употребу
туђег пословног имена и друге посебне ознаке робе или
услуга, нарушавање пословног угледа и кредитне
способности, одавање пословне тајне, фалсификовање
новца...
Од 1. јуна враг је однео шалу за оног ко полно
узнемирава друго лице јер ће се казнити новчаном казном
или затвором до шест месеци. Ако је дело из става 1. овог
члана учињено према малолетном лицу, учинилац ће се
казнити затвором од три месеца до три године. Полно
узнемиравање јесте свако вербално, невербално или
физичко понашање које има за циљ или представља
повреду достојанства лица у сфери полног живота, а које
изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће
или увредљиво окружење. Гоњење за дело предузима се
по предлогу.
Што би реко Миле у борби против транзиције:
„Лепше је с' културно!“. Ако те баш језик сврби лепо питај
дал' је неком нелагодно па ако добијеш одговор: „Јес'“
дижи руке од удварања, није то више забава за сиротињу.

МАЛИ ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ ШУМУ,
53 ара (огревно дрво
са земљиштем)
у Стубленици.
Тел.062 352 254

Издајем (продајем)
намештен
ЈЕДНОСОБАН СТАН,
зграда у ул. Милана
Муњаса бр. 1 у Убу.
Тел. 064/17-12-911

ОКО НАС
УБСКЕ ФИРМЕ НЕКАД
- МЕТАЛСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ’’ ЗИМПА’’

КАСЕ ЗА ЕВРОПУ
’’Зимпа’’ је произвела и врата за трезор
Народне банке Србије на Славији
- Имали смо, свакако, најбољу мензу на Убу, сећа се
Драган Веселиновић, пензионер убског Металског предузећа
‘’Зимпа’’. - У лепој успомени су ми остала и путовања која је
организовао синдикат (Плитвице, Венеција и многа места). А
дошао сам 1974. и остао до 2010.године.
‘’Зимпа’’ је била расаданик
добрих мајстора: варилаца, ковача, бравара, дрејера, фарбара... То је фирма кроз коју је
прошло преко 1.200 радника разних струка, али са добро савладаним занатима.
А почело се од Тракторске
станице 1948.године.
-Аца Марковић, технички
директор, који је поникао у овој
фирми, био је душа предузећа,
каже Веселиновић. - Никада није
прихватао функцију генералног
директора, али је био човек који
се питао за све чак и кад је отишао (привремено) на фукцију
председника општине. Касније,
Драган
пре приватизације, причало се у
Веселиновић
‘’Зимпи’’ да је за сваког радника
обезбедио по један златник, али
нажалост, кажу да је 200 тих наших ‘’новчића’’ завршило код
приватника који је купио наше преузеће. Никад ми није било
јасно, зашто Марковић није прихватио предлоге радника да
пређемо у акционарску фирму јер смо сви били спремни да
улажемо...
‘’Зимпа’’ је имала широку лепезу производа, али касе и
сигурносна врата и врата за трезоре били су оно што је пронело и славу Уба широм Европе. Позната је анегдота у којој су
се некадашњи руководиоци убске учитељске школе и гимназије хвалили да су купили врхунску касу у Словенији, а кад су
погледали боље, видели су да је произвођач „Зимпа“ Уб.

Са једне давне поделе
новогодишњих пакетића
у мензи „Зимпе“
- Није могуће набројати све којих се сећам, али, поред
директора Драгана Јеленића, Николе Савића Мариоле, Бранка
Марковића, Драгољуба Ватазевића, Драгана Ђурђевића, ваља
поменути популарну Млаћу куварицу, Роксанду Марковић,
Милену Мујину, Продана Вишњића, Пицана Илића, Тошу
Стејанића, Николу Петровића, Рору Ранковића, Бору Грују, Зоку
Јеремића Копца, Славољуба Мирчића, Верољуба Лазића,
Пиргу Билића, Рашу Лазић, Мику Цветковића, Тому Бошковића,
Ксенију Дамјановић, Зорана Симића Бангеу, Марију Стојковић,
Босиљку Гребовић (по незваничној информацији сада је извршни директор), Чеду Ћумура, Станоја Јечменицу Ћана, Раду
Карић, Селимира Адамовића, Милована Ђурђевића, Милована
Теодосића Зука, Бранка Хаџића Јазу, Влајка Вујетића, Живојина
Близањца... и многих других.
Предузеће које није морало да буде приватизовано. Али,
закон је неумољив. Некадашња велика убска металска фирма,
старији се сећају да је имала и столарски погон и произвела
велику количину запрежних окованих кола за извоз... Сада,
помало сабласни изглед хала, буди сећања на време кад је ту
врвело од радника. Нови власник није нашао интерес?
М.М.

КУЛТУРА

15.јун 2017.г.
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ПРЕМИЈЕРА АМАТЕРСКОГ ПОЗОРИШТА “РАША ПЛАОВИЋ“

„ТУЂ ЖИВОТ“ ОСВОЈИО УБЉАНЕ
Породични односи, прожети трагичним дешавањима, приближени су
публици на пријемчив начин, уз умерену дозу комике и сатире.
Премијера представе „Туђ живот“ Милана Миловановића, у режији Душка Ашковића и Александра Тадића,
изведена је пред убском публиком 31. маја, у сали Дома културе, показавши још једном, да убски аматеризам својим
глумачким квалитетом и ентузијазмом ансамбла, завређује
све честитке.
Убска публика, реакцијама и аплаузима, у пуној сали
Дома културе, показала је да јој културна дешавања итекако
недостају и да позоришном аматеризму заиста треба подршка, јер убски глумци имају шта да покажу. Добро усклађена
екипа, коју су чинили Владимир Тадић, Славица Малетић,
Мишел Капларевић, Зоран Аврамовић, Мирјана Симић, Воја
Раонић, Александар Петровић, Милан Марковић, Жикица
Милошевић, Снежана Јовановић и Драгана Јанковић, изнела
је с лакоћом причу о не тако давним временима, препуној
заплета, што чини представу занимљивом и необичном.
Представи „Туж живот“ присуствовао је и сам писац
Породични односи, прожети трагичним дешавањима,
текста, Новосађанин Милан Миловановић са породицом, који
приближени су публици на пријемчив начин, уз умерену дозу
у свом ауторском опусу има двадесетак дела, али је ово прво
комике и сатире.
дело које је сценски постављено. Продукцији Установе за
културу и спорт, придружио се дугогодишњи сарадник убског
позоришта Душко Ашковић Ашке, који је заједно са глумцем и
редитељем представе Александром Тадићем, радио на
режији, расвети и сценографији и истакао да је тиме веома
почаствован. За шминку се побринула Зорица Сибиновић, а за
музику Немања Јовановић.
- Презадовољан сам. Публика се од самог почетка укључила у представу. Прошло је за трен тих сат и петнаест минута,
колико је представа трајала. Глумцима све честитке, као и
Душку Ашковићу који је помогао да представа добије и боју и
мирис коју је имала вечерас – истакао је Александар Тадић.
Два дана после убске премијере, убско позориште „Раша
Плаовић“, представом „Туђ живот“ гостовало је на позоришном фестивалу у Новој Пазови, а ускоро их очекује и гостовање у Обреновцу.
Д.Капларевић

ПЛЕСНИ КЛУБ „АТЕНА“ ОРГАНИЗУЈЕ

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ
ТРАДИЦИЈА СЕ НАСТАВЉА- 24.ЈУНА

СУСРЕТ УЧИТЕЉА
Убска учитељска бајка се наставља. Овогодишњи
сусрет ученика бивше Учитељске школе у Убу заказан је за
суботу, 24.јун. Место овог традиционалног скупа, на којем
радо гостује све више Убљана, који нису били ученици ове
школе, ове године је ресторан ‘’Лесковчанка’’, а почетак је
заказан са 20 часова. Планиран је богат мени и музика која
ће да задовољи све укусе.
Телефони за ближе информације су:
014 410 138, 415 865 и 414 261.

Шест група, распоређених по узрасту,
одиграће 22 кореографије
Сваке године, почетком лета, Плесни клуб „Атена“
свој рад крунише годишњим концертом, који је, овог пута,
предвиђен за суботу 17. јун, од 19 часова. Од укупно 90
балетских играча, на концерту ће играти свих шест узрасних
група.

ПЕНЗИОНЕРИ НА ТРГУ
Бифе ’’Савић’’ у корак за популарним кафићима

Нова баштенска опрема ‘’Ваљевске пиваре’’ испред
Клуба пензионера на Градском тргу. За пријатније
треће доба - Бифе „САВИЋ“, цене за пензионере...

Захваљујући труду кореографкиње и балетског педагога Јасмине Станчић Костић и њене асистенткиње Јелене
Благојевић, ова сезона била је веома успешна. Освојено је
на десетине награда. На такмичењу „Београд денс опен
2017.“ најстарија група убског балетског клуба је добила
специјалну награду за најбољу формацију, чиме је омогућено бесплатно учешће следеће године на овом престижном такмичењу. Ову кореографију осмислио је балетски
играч Лука Живковић из Обреновца.
- Година је била прилично узбудљива, посебно ово
пролеће, тако да ћемо имати шта да покажемо публици.
Наших шест група, распоређених по узрасту, одиграће 22
кореографије, углавном су то нове, које су учествовале на
такмичењу у Београду, али ће се међу њима наћи и нека
стара. Међу запаженијима је и „Каубоји“ – навела је Јасмина
Станчић Костић.
Д.К.
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Ђаци генерације: Андреја Дамњановић (Уб), Теодора Ивановић (Радљево),
Ненад Зељић (Бањани) и Богдан Глишић (Памбуковица)

Пратите нас на:

Добитници Вукових диплома у ОШ „Милан Муњас“ Уб

ДРУГАРСКО ВЕЧЕ
УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ПОНОС ГРАДА
- МАЛИ МАТУРАНТИ

Митровић, Ружица Ракић, Јован Сандић и
Ана Тешић из VIII/4; Ивана Митровић,
Андреа Ненадовић и Милица Петровић из
VIII/5, Кристијан Ђокић, Јована Лазић и
Вукашин Петковић из VIII/6.
Општина Уб, најавила је и доделу
новчаних награда, најуспешнијим ученицима и њиховим наставницима крајем
Д.Капларевић
јуна.

facebook.com/glastamnave
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У СУСРЕТ
ПРВИМ ЉУБАВИМА

У ОПШТИНИ УБ 38 „ВУКОВАЦА“

Поклон за ђака генерације
Андреју Дамњановић

15.јун 2017.г.

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА ВИШИХ РАЗРЕДА

ДОДЕЛА ВУКОВИХ ДИПЛОМА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

У основним школама убске
општине, уприличене су свечаности доделе Вукових диплома и
уручене награде ђацима генерације.
ОШ „Милан Муњас“, као највећа
школа општине Уб, има и највише
вуковаца. Од укупно 152 осмака, од
којих је 75 ученика завршило осми
ра зред с а одличним успехом,
диплому „Вук Караџић“ добио је 31
ученик, а признање ђака генерације
понела је Андреја Дамњановић,
ученица VIII/1, која је у конкуренцији
пет најбољих ученика, после сумирања свих резултата општинских,
окружних и републичких такмичења, остварила 150 бодова.
У радљевској ОШ „Душан Даниловић“ ђак генерације Теодора Ивановић,
уједно је била и једини вуковац. У ОШ
„Рајко Михаиловић“ из Бањана, од шест
добитника Вукових диплома, за ђака
генерације проглашен је Ненад Зељић.
Памбуковачка школа „Свети Сава“ ове
године није имала ниједног вуковца, а за
ђака генерације изабран је Богдан Глишић.
Свечаности доделе награда вуковцима и ђаку генерације ОШ „Милан
Муњас“, одржаној у петак, 9. јуна, после
поделе сведочанстава и посебних
диплома, присуствовали су заменик
председника општине Александар
Јовановић Џајић и помоћник Верка Лукић,
који су најбољим ученицима, у присуству
одељењских старешина, родитеља и
директора школе, уручивали књиге и
сезонске улазнице за градски базен.
Диплому „Вук Караџић“ добили су
ученици генерације рођене 2002/2003.
године: Илија Ватазевић, Андреја Дамњановић, Анђела Кандић, Катарина Лелићанин, Наташа Миливојевић и Анђела
Тадић из VIII/1; Јелена Димитријевић,
Огњен Ђурђевић, Нађа Мијатовић, Огњен
Петковић и Јанко Хаџић из VIII/2; Милош
Дрча, Огњен Јеремић, Сара Марковић,
Ивана Нешић, Драгана Миливојевић и
Тамара Стефановић из VIII/3; Алекса Јовановић Џајић, Алекса Ковачевић, Александра Марковић, Јелена Мирковић, Тара

ОПШТИНА УБ

Ученици виших разреда ОШ „Милан
Муњас“, одржали су у уторак, 6. јуна, завршну приредбу, посвећену ученицима шестог
разреда. Тема приредбе, односила се на
прве љубави, па су сходно томе, рецитатори
казивали поезију Мирослава Антића, Жака
Превера, Десанке Максимовић, Љубивоја
Ршумовића, Ђорђа Балашевића и других, а
хорска секција извела је неколико забавних
композиција.
Рецитаторе су спремали наставници
српског језика Мирјана Дудић, Сандра Трбовић и Веран Мијатовић, а хорску секцију,
коју је чинило 30 ученика шестог, седмог и
осмог разреда, спремала је Дуња Капларевић, наставник музичке културе. На репертоару су се нашле песме поп музике, као
што су „Позвонићеш“ (солиста Тијана Павловић VIII/1), „Ни на земљи, ни на небу“
(солиста Јована Ђокић VII/2), „Девојко мала“, „Сунце сија, трава мирише“ (солисти
Анита Станушић VIII/5 и Стефан Капларевић
VI/5), а уз последњу песму „Хајде да лудујемо“, праћену аплаузом публике, играли су
и рецитатори и наставници.
Д.К.

Традиционална прослава другарске
вечери ОШ „Милан Муњас“, одржана у
четвртак 8. јуна, започета је фотографисањем малих матураната са својим
одељењским старешинама, родитељима и пријатељима, у градском парку
код библиотеке. После заједничке фотографије за „Глас Тамнаве“, праћени дроном Телевизије „City“ и одушевљеним
погледима поносних родитеља, мали
матуранти кренули су ка школи. Посебно
дотерани, специјално за ово вече, засијали су позитивним расположењем.
Одељење VIII/1, осмислило је на
предлог одељењског старешине симболичну кореографију, предводивши
колону шест одељења, на путу ка школи.
У холу школе, колону малих матураната
дочекала је директорка Живана Баратовић и предметни наставници, после
чега је уследило фотографисање одељења, разредних старешина и наставника.
Вече, које ће им заувек остати у
сећању, провели су уз вечеру и ди џеја
Марка Кумбарића, балоне и игру, а после
званичног дела прославе мале матуре,
дружење су наставили у граду.
Д.К.

Убски мали матуранти на Градском тргу

Детаљ са приредбе у ОШ „Милан Муњас“

У ЗВИЗДАРУ

СРЕЂЕНО ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ
Учитељице, родитељи и ђаци, уз много добре воље и удруженим
снагама, оплеменили и улепшали пространу зелену површину
Захваљујући учитељицама, ђацима и родитељима, двориште четвороразредне школе у Звиздару добило је
своје ново, цветно рухо и декорацију.
Уређење простране зелене површине
трајало је читав мај, али су се велики
труд и рад и те како исплатили. Сада је
то једно од најлепших школских дворишта у убској општини и уједно доказ
колико је тачна изрека да је боље умети
него имати, пошто је обновљено уз минимална улагања, али са много креативности и љубави. Старе аутомобилске
гуме преобликоване су у шарене жардињере, пластичне флаше су уз помоћ
канапа постеле мали висећи вртови, а
дрвене гајбе претворене у цветни воз
са неколико вагона. Осликане су и клупе
и металне канте за отпатке, љуљашке,
клацкалице и пењалице офарбане у ве-

селе боје, преуређене постојеће цветне алеје и додате нове саднице. Акцију су иницирале младе и предузимљиве учитељице Вања Трефалт и
Горица Радојчић, родитељи су им пружили несебичну помоћ у свим радовима, а и 14 ученика је дало свој
допринос. Они не само да највише
уживају у лепом и на оригиналан начин уређеном дворишту, него га и
негују и одржавају. Учитељице кажу да
веома одговорно и са великим задовољством испуњавају нове обавезе, па
се свакога јутра међу собом договарају ко ће да залива цвеће и да плеви,
уз наду да ће од септембра наставити
са даљим уређењем дворишта. Средства за овај подухват звиздарска школа је обезбедила продајом зимнице на
манифестацији „Чувари традиције“. Д.Н.

Учитељице и ђаци из Звиздара

Последњи дан школе: Традиционално прскање осмака на чесми у парку
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ
РАЧУН БУЏЕТА
Скупштина општине Мионица је на седници одржаној 30.
маја донела Одлуку о усвајању завршног консолидованог
рачуна буџета Oпштине за 2016. годину, где укупно остварени
текући приходи, примања и пренета средства износе нешто
мање од 426,3 милиона динара, укупно извршени текући
расходи и издаци 416,65 милиона, уз суфицит од 6,64 милиона
динара. Пре ове Одлуке општински парламент је утврдио
престанак мандата досадашњем члану Општинског већа
Весни Ђујић због подношења оставке.

ОПШТИНА МИОНИЦА
АКТИВНОСТИ ПРЕДШКОЛАЦА ИЗ ''НЕВЕНА''

ПОСЕТИЛИ ОПШТИНУ
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је у свом
кабинету недавно угостио малишане из Предшколске установе ''Невен'', чиме је настављена пракса мионичке образовно-васпитне установе да децу упознају са различитим
занимањима. Не скривајући радозналост и задовољство,
предшколци су постављали питања председнику, али и одговарали на постављена. Интересовало их је шта значе симболи на грбу општине Мионица, али и како се постаје председник општине. Заједно са председником Јанковићем и
његовим сарадницима малишани су затим у пратњи својих
васпитачица обишли све службе локалне самоуправе
смештене у згради Општине и у Услужном центру, а најзанимљивије им је било у сали Скупштине општине где су заузели
места резервисана за председника општинског парламента,
секретара и одборника и са скупштинске говорнице упутили
неколико занимљивих предлога.
А.К.

Са седнице Скупштине општине Мионица
На седници је усвојен и Оперативни план одбране од
поплава за водотоке другог реда на територији Општине за
ову годину и донета Одлука о прибављању непокретности
земљишта у јавну својину Општине, која је Планом генералне
регулације градског насеља Мионица планирана за наставак
изградње улице која пролази непосредно изнад Предшколске
установе ''Невен''. Одлукама о изменама и допунама Одлука о
јавним и некатегорисаним путевима, о одржавању чистоће
јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката, о
држању домаћих животиња и кућних љубимаца и о комуналној инспекцији извршено је њихово усклађивање са одредбама новог Закона о прекршајима. Такође, усвојен је Извештај о раду за протеклу годину Заједничког правобранилаштва Града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и
Осечина, а дата је и сагласност на Статут и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Заједничког центра за социјални рад ''Солидарност''. За вршиоце
дужности директора Дома здравља, Културног центра и
Туристичке организације постављени су Александар Мишић,
Зоран Миливојевић и Весна Ђујић, док је за председника
Надзорног одбора ЈКП ''Водовод Мионица'' именован
Боривоје Матић из Мионице.
А.Ковачевић

СТИГЛИ СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ ЗА ОСНОВЦЕ

„СПОРТ У ШКОЛЕ“
Савез за школски спорт је почетком јуна месеца
уступио спортске реквизите општини Мионица, односно
ОШ ''Милан Ракић'' Мионица и издвојеном одељењу у
Брежђу ОШ ''Војвода Живојин Мишић'' Рајковић , чиме је
практично отпочела реализација програма ''Спорт у школе''
који ће се на подручју мионичке општине спроводити
најмање у наредне четири године. Програм ће се реализовати кроз часове тренинга и рад са децом у школским
фискултурним салама у Мионици и Брежђу, а спроводиће
га професори физичког васпитања Горан Ђукић
и Ивана Ћирић у оквиру ваннаставних активности са млађом и старијом групом основаца
два пута недељно у трајању од по два школска
часа.
Спортске реквизите основцима је уручио
председник општине Бобан Јанковић, који је
ученицима пожелео да им донесу пуно забавних
тренутака и буду од користи у очувању и унапређењу здравственe културe. Такође је истакао
да је физичка активност од пресудног значаја за
правилан психофизички развој сваког детета.
''Спорт у школе'' је пројекат намењен деци
узраста од првог до четвртог разреда основне
школе који финансира Министарство омладине
и спорта под пуном подршком Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а спроводи га Савез за школски спорт Србије.
А.К.

Мионички предшколци у кабинету председника Јанковића

ОСИГУРАН САВ
ОВОГОДИШЊИ РОД
ПШЕНИЦЕ, ЈЕЧМА И ОВСА
Општина Мионица је са Компанијом ''Дунав осигурање а.д.о.'' недавно склопила уговор о осигурању усева
пшенице, јечма и овса на територији општине у вредности
од 2,32 милионa динара. Ова мера је складу са усвојеним
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја у 2017. години. Уговор је испред општине Мионица потписао председник Бобан Јанковић, а род пшенице, јечма и овса је на овај начин
осигуран за све пољопривредне произвођаче који поседују ове усеве на површинама које су саставни део подручја општине Мионица и то од основних ризика: града,
пожара и грома. У случају настанка штете, оштећени грађани ће моћи да је пријаве Компанији ''Дунав осигурање ''.
Иначе, општина Мионица је за спровођење Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја у 2017. планирала буџетска
средства у укупном износу од 13 милиона динара, док је за
реализацију Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији
општине Мионица опредељено 10,48 милиона динара. А.К.

Спортски реквизити обрадовали основце
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ЗАВИДНА ПОСТИГНУЋА АНДРИЈАНЕ ЧОВИЋ

ПРВА НАГРАДА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
На завршном тесту у угледној „Архимедесовој“ школи,
бањанска ученица освојила максималан број бодова
Талентована Андријана Човић,
ученица четвртог разреда ОШ „Рајко
Михаиловић” из Бањана, освојила је
прву награду са максималним бројем
бодова на завршном тесту у сталној
„Архимедесовој” школи младих математичара у Београду. Тиме је крунисала
прву школску годину у угленој и популарној „математичкој кући“, која даровитим и младим љубитељима овог
предмета омогућава да, кроз специјане
додатне програме, прошире постојећа и
стекну нова знања о свету бројки и
геометријских фигура. Као ученица
нижег разреда, Андријана у „Архимедесу“ похађа програм А, где се избор
полазника врши по конкурсу, а на основу њ и хо в и х д от а д а ш њ и х ус п ех а .
Бањанска ученица се „препоручила“
освајајањем друге награде на завршном
тесту у зимској школи младих математичара, о чему је писао и „Глас Тамнаве“. Иако је то било њено прво учешће
на математичком кампу, за који се сама
пријавила преко интернета, успела је да
након деветодневне наставе на Тари
постигне завидан резултат на тесту,
након чега је постала и полазник сталне
„Архимедесове“ школе. Остварен успех
на оба испита је, уз велику љубав према
математици, последица залагања и марљивог рада, како на редовним часовима

из овог предмета у бањанској школи,
тако и у слободно време. У септембру ће
у „Архимедесу“ полагати пријемни испит за упис у нову школску годину, како
би и даље развијала свој потенцијал. Д.Н.

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

Андријана Бојић

УСПЕХ ТЕОДОРЕ БОЈИЋ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ

ПРВА НАГРАДА
У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ
Седмогодишња Теодора Бојић из
предшколске групе убског Вртића,
победник је конкурса „Осмехни се
здраво“ у категорији ликовни рад, који
је спровео Завод за јавно здравље
Ваљево у оквиру обележавања
кампање „27. Недеља здравља уста и
зуба“. Прво место освојила је у конкуренцији неколико стотина малишана
из свих предшколских установа са
територије Колубарског округа, а награду у виду дипломе и вредног хигијенског пакета примила је на завршној
свечаности манифестације, која је одржана у ваљевском обданишту „Пинокио“. Победом је обезбедила пласман
и на републички ниво, где ће се њен и
остали награђени ликовни радови
предшколаца из свих округа у Србији
наћи у избору за најбољи. На Теодорин успех поносан је цео Вртић, а посебно њене васпитачице Мирјана Симић
и Марина Марјановић Ранисављевић.

Теодора Бојић са васпитачицом
Мирјаном Симић

ЗАВРШНЕ ПРИРЕДБЕ УБСКИХ ПРЕДШКОЛАЦА

ЗБОГОМ ВРТИЋУ, ДОБАР ДАН ШКОЛИ
Предшколска установа „Уб“ ове
године испратила је 240 малишана из
четири групе целодневног и четворочасовног припремног предшколског
програма, који од јесени седају у школске
клупе. Већ по традицији, будући ђаци
прваци дане проведене у Вртићу заокружили су годишњим приредбама, где су се
опростили од безбрижнијег дела детињства и својих васпитача који су их извели
на пут: Гине Ђурђевић и Гордане Будић,
Жељка Ранисављевића и Жељке Станојевић, Славице Станков и Ружице Лазаревић, Мирјане Симић и Марине Марјановић Ранисављевић. Заједно са њима,
све четири групе су брижљиво и озбиљно
припремиле своје приредбе: „Алиса у
земљи чуда“, „Деца су украс света“,
„Авантуре без тортуре“ и „Ма шта ми
рече“, кроз које су представили своја,
знања, вештине и способности стечене
током боравка у обданишту. Било је ту
песме, игре, плеса, рецитација, глумачких
минијатура, а више од свега задовољства, како самих предшколаца и васпитача, тако и родитеља, родбине и пријатеља у публици. Део завршних приредби
убских предшколаца, које су одржане у
Вртићу и Дому културе, били су и бурни
аплаузи, осмеси, узбуђење, радост, али и
сузе, неке због поноса, а неке због растанка. Али као што каже дечја песма: на
сваком крају увек је један нови почетак. Д.Н.
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ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
Изванредним концертом у пуној сали Дома културе, ученици и њихови гости
публици приуштили једносатно уживање
Школа за основно музичко
образовање „Петар Стојановић“ 5. јуна
је свечано обележила 40 година постојања и успешног рада. У присуству бројне публике, значајан јубилеј
прослављен је, концертом, у сали Дома
културе, на коме је, поред ученика и
професора убске Музичке школе, наступио и Симфонијски оркестар МШ „Даворин Јенко“ из Београда. Програм је, са
две композиције, отворио хор домаћина, под диригентском палицом Зоране Чукић и уз пратњу Кристине Димић и
Дејана Ивановића, након чега су две
дечије песме извели и ученици припремног разреда, под уметничким руководством Јелене Киселчић. У наставку
концерта, своје музичко умеће у соло
инструменталним наступима исказали
су Касија Ивановић, Урош Адамовић,
Филип Симанић и Тамара Стефановић,
из класа Кристине Димић, Тање Максимовић, Миодрага Крстића и Зоране
Чукић, као и виолинисткиња Александра Латиновић, најуспешнији ђак у
историји убске Музичке школе, а сада
ученица првог разреда београдске МШ
„ Д а во р и н Ј е н ко “ , у к л а с и М а р и ј е
Никитовић. Александра је, као солиста,
бриљирала и са Симфонијским орке-

Александра Латиновић у пратњи Симфонијског оркестра МШ „Даворин Јенко“
стром своје школе, који је улепшао овај
свечани концерт поводом јубилеја и
Убљанима подарио музичко уживање.
Изванредан састав младих музичара,
предвођен диригентима Зораном Чукић и
Ненадом Петковићем, премијерно је
извео „Фантастичне игре за виолину и
оркестар“ Владимира Ђенадера, директо р а Ш О М О „ П ет а р С то ј а н о в и ћ “ и
„Балканске игре“ Славенског (Кокоњшће,

ЈАВНИ ЧАС СОЛФЕЂА КЛАСЕ ЈЕЛИЦЕ ЂОРЂЕВИЋ

СОЛФЕЂО НА КРЕАТИВАН НАЧИН
Јелица Ђорђевић, наставник
солфеђа у ШОМО „Петар Стојановић“,
одржала је са својим ученицима, Јавни
час у среду, 7. јуна, у сали Школе. На
врло креативан и занимљив начин,
пред многобројном публиком, презентоване су ритмичке, мелодијске и
парлато вежбе, као и дурске и молске
лествице које се обрађују од првог до
шестог разреда.
Јавни час је започео представљањем најмађих полазника, припремног разреда, који води професорка
Јелена Киселчић. У ведрој атмосфери,
какву уме да направи Јелица Ђорђевић, ученици свих разреда, којих
укупно има 118, смењивали су се, изводећи вежбе различите тежине, соло, у
пару или групно. Ученица завршног
разреда Тамара Стефановић, која је
положила пријемни испит на два
одсека у МШ „Даворин Јенко“, помагала је клавирском пратњом. Најредовнији ученици, од наставнице Јелице
Ђорђевић, добили су поклоне, а на
крају су сви послужени су бомбонама,
после чега је уследило фотографисање у дворишту школе.
Као наставник солфеђа Јелица
нема разрадно старешинство, па је ово
била јединствена прилика да се родитељи упознају са наставом солфеђа и
да схвате колико је музика свеобухватна и колико захтева различите
вештине и таленте.
Јелица Ђорђевић, подсетила је, у
свом обраћању, на име и дело професора Сулејмана Ћатовића, који је
најзаслужнији што је, пре 40 година,
отворена Музичка школа на Убу.

Специјално, у професорову част, уз
присећање како су некада ученици
помагали изградњу школе, изведена је
његова композиција.
– Мотивација су ми деца. Они ме
стално инспиришу. Ове године, напунила сам 30 година службе и захваљујући њима, сваке године сам, чини ми
се, све боља и креативнија. Деца ме
стимулишу и водим рачуна да им не
буде досадно на часу. Сарађујући са
професором Ћатовићем, научила сам
да проблеме оставим иза улазних врата
капије Школе. Они ми пружају бескрајну
љубав и улепшавају живот – истакла је
Јелица Ђорђевић.
Д.К.

Преспанка и Српске игре), освојивши
дивљење и поштовање публике, која је
бројне извођаче одушевљено поздравила овацијама.
Са 40 година дугом историјом,
ШОМО „Петар Стојановић“ је најмлађа
школа у Тамнави, али резултати и успеси које постижу ученици и професори на
д ома ћ и м и м е ђ у н а р од н и м т а к м и чењима, висок ниво стручне наставе и
континуирано унапређење услова рада
чини је угледном, признатом и препознатљивом просветном установом, не
само на нивоу убске општине и Колубарског округа, већ и Србије.
Д.Н.

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

Мија Ранковић,
Брезовица

Јавни час солфеђа у ШОМО „Петар Стојановић“ Уб
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IN MEMORIAM

ВЕРИЦА СОКИЋ

Рођена је 3. јула 1951. године у Брежанику (код Пећи) од мајке Зорке и оца Војина.
Имала је сестру Вукосаву и три брата Владимира, Драгољуба и Милована. Основну
школу је завршила је у Гораждевцу (данашња енклава Срба), учитељску школу у Пећи и
Вишу педагошку- група физика и математика у Призрену.
Радила је као наставник математике у Великој Кладуши. Ту се и упознала са
супругом Драганом Сокићем, који је радио заједно са њеним братом и снахом Душанком,
учитељима. Узели су се 1. маја 1977. године и исте године добили сина Вадимира, данас
ожењеног (који има једно дете). Две године касније добили су и ћерку Јелену.
Верица је дошла на Уб 1. септембра 1987. године и почела да ради у ОШ "Милан
Муњас" као наставник физике. Ту је радила све до 1. септембра 2015. године када је
отишла у пензију.
За све године рада Верица је испољила одлике врсног предавача и омиљеног наставника међу ученицима и
колегама. Била је многим генерацијама ученика, од шестог до осмог разреда, поштовани одељењски старешина,
омиљена и код деце и њихових родитеља.
Оно због чега сам се одлучио да ово напишем је жеља да истакнем велику способност покојне колегинице да
се весели и да друге развесели. Никада нећу моћи да заборавим школске прославе за дан школе или Савиндан и њено
весело расположење уз песму и игру. Ранијих година умели смо да останемо до касно у ноћи. Нестрпљиво је
очекивала да се ја окренем музици и онда би почело наше заједничко дружење. Поред песме волела је и да игра. Била
је беспрекорни играч.
Посебно ми је било драго што јој је верни пратилац у свему томе био њен супруг Драган.
Захваљујем Гласу Тамнаве што ми је омогућио да се и на овакав начин обратим драгој колегиници, а Вериној
породици поручујем да буду поносни што је њихов члан била и покојна Вера.
Нека јој је вечна слава.
Милојко Марковић

Најповољнија комплетна опрема- 12.500 дин.
и бесплатан превоз до 30 километара

УБСКЕ ТЕМЕ
НЕ САМО ЛИЧНИ СТАВ

ЈЕДАН ЈЕ ФИРИ
Драган Џајић је највећи фудбалер
бивше Југе и то - свих времена.
Сада убски стадион носи
његово име, на понос свих нас.
Коначно, убски стадион је добио
име. У понедељак, 12,јуна, званично је,
градском стадиону у Убу, дато име прослављеног ‘’левог крила света’’, Драгана
Џајића. Ова иницијатива је покренута
одавно, али је репрезентативац и један од
кључних играча „Челсија“ Немања Матић, водећи човек Фудбалског клуба
„Јединство“, покренуо иницијативу и,
практично, донео коначну одлуку.
Популарни Фири, како Убљани зову
Џајића, прихватио је ову вест са, за њега,
карактеристичном скромношћу. Они који
га боље познају знају да искрено воли Уб,
да му је „срце пуно тек када прође Лончаник и Милорце, на путу ка својима на Убу“.
Такође, знају да је овде увек припадао и
да ће увек бити тако.
Наравно, Уб не би био Уб да нема
вечитих контраша. Аутору ових редова,
ових дана, обратили су се неки наши
суграђани са питањем: ‘’Шта је он то,
толико, дао Убу, да му се подигне такав
споменик за живота?’’... (?)
Е, драги суграђани. на ово питање
лако је одговорити. Дао је своје име и тако
је за Уб чуо цео свет. Баш, захваљујући
њему. И поред свега тога, као да смо
заборавили да је убско „Јединство“ своје
највеће успехе у клубској историји (такмичење у Другој савезној лиги) остварило
баш у време када га је Џаја свесрдно помагао, шаљући нам из Звезде играче који
су касније остваривали завидне репрезентативне каријере.
А кад је прогањан, кад су му неки
примитивци, који су се, нажалост, нашли
на власти, приредили невиђено шиканирање пред јавношћу и кад се свет чудио
како је могуће да једна држава дозвољава
тако нешто, било је Убљана који су били
спремни да, за њега, поднесу сваку жртву
- до тога да поднесу терет одговорности
за све оно за шта су га теретили властодршци. И он је то знао. Причао ми је шта
му је тада значио „Глас Тамнаве“. Свако
ново издање доносио му је адвокат Драган Савић Блеки. Подршка коју су му тада
упућивали Убљани била је много већа од ових, данашњих, спорадичних
приговора. Сетимо се и великог скупа
подршке у сали Дома културе када смо
изразили протест због хапшења и када је
приказан филм о фудбалској легенди са
Уба.
А сада, речју, жива фудбалска
легенда, себе уграђује у зелену траву и
трибине, а за узврат, ред је да будемо
јединствени у поштовању његовог великог имена. За друга имена и друге легенде
Уба и Тамнаве, имамо пуно других великих објеката. Имамо трг, кеј, Средњу
техничку школу, улице...
Није ни време ни место за поређење.
Али, ако Београд може да има стадион
„Рајко Митић“, па, нескромно бих нагласио: Уб је, у том погледу, надмашио главни град ове државе. Име Драгана Џајића,
признајмо, познатије је у свету. И, без
имало намере да омаловажим великог
Рајка Митића, Убљанин Фири је, ипак,
најбоље лево крило света.
Ето, можда помало нескромно, али
истинито од речи до речи. Убљани, без
скепсе, будимо поносни! Милан Миловановић
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„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

Како коментаришете бесплатно дељење
тиквица у центру Уба ?
Бојана Николић, трговац из Уб:
- Нормалан човек, који још од средине зиме креће са
радовима на пољопривреди, а све у циљу да би зарадио новац
за преживљавање и на крају у томе не успева, најчешће нема
коментар на целокупну ситуацију. Ко је у овој причи, знаће о
чему говорим. Углавном се купују холандска семена са јако
високим ценама, а плаћање се обавља у ратама. Исто тако се
купују и средства за очување биљака. Када дође време бербе и
продаје, како тиквице, тако и купуса, купаца нема а цена је
понижавајућа. Последњих година произвођачи све чешће заоравају целе површине, хране своју стоку, или пак поклањају
своје производе, као што је то урадио повртар из Совљака.

Љубица Раковић, пољоприв.произвођач из Трлића:
- Није толико тешко произвести одређени производ, колико
га је тешко уновчити. Цене су толико ниске да немамо рачуницу
да робу довеземо на продајно место, а посебна је прича што се
слабо продаје. Мислим да је завладала општа беспарица и
народ купује само најосновније. Поред тога, главни разлог
слабе куповине је роба из увоза. То под хитно треба стопирати
како би се заштитио наш сељак и мало више вредновали
домаћи производи. Наше је да радимо и производимо, а овим
проблемом би требало да се позабави држава и реши је у
корист људи, који крваво зарађују свој хлеб а истовремено
хране ону другу половину Србије која те производе купује.

Милан Максимовић, грађевински радник из Кожуара:
- Ако је произвођач уложио новац у одређени засад, урадно
га обрађивао и дошло време продаје а нема коме да га прода, па
шта друго да уради него да бар обрадује некога ко ионако нема
новца да купи. Јако је лоше стање у држави, пуно се прича и
обећава пољопривредницима, али од реализације нема ништа.
Једноставно, треба ти нека јача веза да уновчиш свој крваво
урађен производ. Мој предлог је да се оснују неке институције,
попут бивших земљорадничких задруга, које су гарантовале
откуп уз помоћ уговора са јасно назначеним производима и по
неким оријентационим ценама. Тако би пољопривредни произвођачи били сигурни да не уалажу труд џабе.

Мирјана Бојић, радник из Уба:
- Ово што је урадио наш комшија из Совљака, а што је
главна тема протеклих дана на Убу, изузетно је хуман гест. С
друге стране, јако је жалосно да човек од свог поштеног рада не
може да живи нормално. Маркети су препуни робе из увоза,
непознатог порекла и слободно могу рећи затрованих у односу
на наше домаће производе које нема ко да купи. Наш пољопривредник не може да пласира своју робу, нити да уновчи свој
труд. С обзиром на свакодневну појаву разних болести, које
најчешће долазе од претеране употребе хемије у производњи
артикала за исхрану, мислим да је крајње време да се неко
позабави овим не тако безначајним проблемом.

Снежана Митровић, фризер из Уба:
- Жалосно је што се људи муче, јако пуно раде, улажу много
у пластенике и хемију, а када дође време продаје не могу да
продају и узму новац за свој труд. Овај проивођач је изабрао да
свој производ подели бесплатно јер увоз је дефинитивно узео
данак и омео домаћег произвођача да ради и живи од свог рада.
Није само један производ са тако ниском ценом, има их више,
како купус тако и тиквице, сада и парадајз који тек стиже. Сви ће
то осетити на својој кожи када дође време наплате свог рада.
Држава би требало да узме учешће у решавању овог горућег
проблема.

Србислав Маринковић, пензионер из Памбуковице:
- Ово што је снашло наше произвођаче хране је благи ужас.
Како кажу, камион купуса вреди 100 еура, па ко је још луд да га
вози у други град на пијац и продаје. Иста ситуација је и са
тиквицама и свим другим производима. Многи своју већ готову
робу заору на њиви или је, као овај произвођач, поклањају. Већ
дуги низ година стање у пољопривреди је слично и зараде
нема. Мислим да треба увести одређене субвенције и загарантовану цену како би се тачно назначило колико и за кога производити. Поред тога, хитно треба спречити увоз, који је нашег
пољопривредника бацио у запећак.

Зоран Јанковић, аутомеханичар из Лончаника:
- Евидентно је да наша домаћа роба пропада, а ми увозимо
из других земаља ко зна шта и хранимо наше породице. Да ли је
то питање велике разлике у цени, у шта ја баш и не верујем, прање новца, или је нека компензација у питању, то знају само они
који те послове заговарају. Наши произвођачи се осећају преварени и изиграни. Зато поједини, као овај човек из Совљака,
деле бесплатно свој производ јер макар на то имају право. Наш
производ је у сваком случају квалитетнији, а нема прођу, што је
жалосно. Лично мислим да треба извршити комплетну измену у
систему, што се пољопривреде као гране тиче, како би се бар
мало повратило поверење нашег сељака.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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2.јуна 2017. г. навршило се 13
година од смрти нашег
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ЖЕЉКО ИЛИЋ
( 1964 – 2016)
Ево прође година туге и бола
а носи је, сине, мајка твоја!
Да сам птица да летим
високо, па да видим твоје
црно око.
Коме рећи „сине“,
па да мајку жеља мине?
Сваког дана мајка лије сузе,
опрости ми Боже,
а што ми га узе?

ЗОРАНА
БОШКОВИЋА
(1954 – 2004)
Време лети,
сећање на бледи...

Мама и твоја деца
Немања и Никола

Захвална породица
14.06.2017. г. навршиле су се три
године од смрти наше драге

21.јуна.2017. г.навршава се три
године oд смрти нашег вољеног

27.06.2017. г. навршава се година
дана од смрти нашег оца

ОЛГЕ ЈОВАНОВИЋ

ЖИВОТЕ
БЛАГОЈЕВИЋА

ЖЕЉКА ИЛИЋА

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

ЉУБИША ИВКОВИЋ
КЕНЕДИ
(6.12.1955 - 31.05.2015)
Навршавају се две године од
када ниси са нама.
Нaставићеш
да живиш у нашим сећањима
Породица Ивковић

Проф. Олује
(1934 – 2014)

С љубављу и поштовањем
Марија са децом
Прошла је једна тужна и
дуга година од када није са
нама наш драги

МИРОСЛАВ
ЈАНКОВИЋ – МИЛЕ
(26.06.2016 – 26.06.2017)
Много нам недостајеш...
Твоје Милица и Цица

( 1964 – 2016)
Година прође...
Како срцу да кажемо
да не тугује,
очима да Те не траже?
Твоја деца
Немања и Никола
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25. коло

25. коло

24.коло (03/04.06.2017):
Младост (В) – Паљуви
Ц. Јабука - Полет (Т)
Гуњевац – Пролетер (Б)
Полет Д.Л. – Рудар (Р)
Каленић – Стубленица
Рубрибреза - Д. Туцовић
Слободно: Врело Спорт

3:2
4:1
6:3
5:3
3:5
5:2

25.коло (11.06.2017):
Врело Спорт – Младост (В)
Д. Туцовић – Каленић
Стубленица - Полет Д.Л.
Рудар (Р) - Гуњевац
Пролетер (Б) - Ц. Јабука
Полет (Т) – Паљуви
Слободна: Рубрибреза

6:0
4:3
3:5
6:4
1:5
1:1

1.Vrelo Sport 23
2.D.Tucovi} 12
3.Guwevac
13
4.Rubribreza 11
5.Rudar (R)
11
6.Polet (DL) 10
7.Polet (T)
10
8.OFK Paquvi 8
9.Kaleni}
9
10.C.Jabuka
8
11.Stublenica 7
12.Mladost(V) 4
13.Proleter
3

0
3
0
5
3
5
5
7
2
2
3
4
3

0
8
10
7
9
8
8
8
13
13
13
15
17

91 :15
54 :45
53 :55
52 :37
47 :42
57 :46
54 :48
45 :39
53 :57
54 :62
39 :73
24 :57
22 :69

Пролетер (Бајевац) Црвена Јабука 1:5 (1:4)

Стубленица- Полет (Доњи
Лајковац) 3:5 (0:2)

Стадион у Бајевцу. Гледалаца: 50.
Судија: Марко Ранковић (Тврдојевац).
Стрелци: Чолаковић у 40. за Пролетер, а
Кузмановић у 10. и 30., Дамњановић у
41. и 44. и Ранковић у 60. минуту за
Црвену Јабуку. Није било картона.
ПРОЛЕТЕР: Дарко Петровић 6,5,
Јованчић 6, Радовановић 6, Чолаковић
6,5, Берановић 6, Далибор Петровић 6,
Гајић 6,5, Павловић 6, Јовичић 6,
Туфегџић 6
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Јокић 7, Васиљевић 7
(Матић -), Тешић 7, Мирковић 7,
Т.Петровић 7, Кузмановић 8, Ранковић 7,
Лесић 7, Максимовић 7, Јовићевић 7,
Дамњановић 7,5 (Н.Петровић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жарко Кузмановић (Црвен Јабука)
До бодова вероватно вредних
опстанка, Јабучани су стигли против
бројчано слабијег ривала, а пут ка
победи трасирао је голом из "слободњака" Кузмановић. Куриозитет је да су
гости промашили два пенала- Дарко
Максимовић је погодио стативу, а
Јовићевић промашио оквир гола.
Бајевчани нису могли више од почасног
поготка, а похвале заслужује Дарко
Петровић у принудној улози голмана.

Стадион у Стубленици. Гледалаца:
100. Судија: Марко Ивковић (Рубрибреза). Стрелци: Теодосић у 53. и 61. и
Станковић у 88. за Стубленицу, а Ивковић у 31. и 52., Лекић у 34. и 70. и
З.Радованчевић у 74. минуту за Полет.
Жути картони: Петровић (П).
СТУБЛЕНИЦА: Јовановић 7, Мирковић
5,5 (Перишић -, Ивановић -), Спасојевић 6,5, Марковић 6, Теодосић 7,5,
Станковић 6, Ивковић 5, Нем.Миличић
6,5, Ник.Миличић 7, Милутиновић 6
(Поповић 7), Лекић 7,5
ПОЛЕТ: Ненадовић 7 (Ракић 6,5), Вучетић 7, Стојановић 7, Јевтић 7,5, Лукић
7, Ћосић 7, Петровић 7 (З.Радованчевић 7,5), Марковић 7,5, Ивковић 8,
Лекић 8, Г.Радованчевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Лекић (Полет)
Стубленица је изгубила можда и
кључну утакмицу за опстанак, екипа
из Доњег Лајковца је доказала квалитет и славила у мечу са много узбуђења. Први део је обележио фантастичним поготком са 30 метара Немања Лекић, на лопти је само остала
паучина са Јовановићевог гола.
Изгледало је да је на 0:3 све готово,
међутим Теодосић је са центра вратио
домаће у игру, потом постигао још
један погодак, али и промашио
једанаестерац код резултата 2:4.
Полет је рутински привео утакмицу
крају, а Стубленици остаје да жали за
три промашена "зицера" код резултата 0:0.

69
39
39
38
36
35
35
31
29
26
24 24. коло
16
Полет (Доњи
11
Рудар 1945

26.коло (18.06.2017- 17.00 ч):
Младост (В) - Полет (Т)
Паљуви – Пролетер (Б)
Ц. Јабука – Рудар (Р)
Гуњевац – Стубленица
Полет Д.Л. - Д. Туцовић
Рубрибреза - Врело Спорт
Слободан: Каленић

ПЕХАР ЗА
ВРЕЛО СПОРТ
Пред почетак утакмице са екипом
Младости из Врачевића, ФК Врело
Спорт уручен је пехар намењен
шампиону Међуопштинске лиге „Колубара- Исток“. Будући „окружнолигаш“
импресивно је одиграо ову сезону,
оствативши све победе и коло пре
краја у односу на другопласираног има
30 бодова предности.

Лајковац)5:3 (3:1)

Стадион у Доњем Лајковцу. Гледалаца:
50. Судија: Марко Ивковић (Лајковац).
Стрелци: Ивковић у 23., 26. и 50. и
Марковић у 45+3. и Јевтић у 68. за
Полет, а Радовић у 28., 58. из пенала и
80. минуту за Рудар. Није било картона.
ПОЛЕТ: Ракић 7, Вучетић 6,5,
Стојановић 6,5, Бугарић 7, Лукић 7,
Петровић 6,5, Марковић 7, Ивковић 8,5,
Лекић 7,5, Радованчевић 7, Јевтић 7
РУДАР: Теодосијевић 6, Симанић 6,
Ђорђевић 6, Радић 6 (Нен.Павловић -),
Неб.Павловић 6, Љ.Павловић 6,
Аћимовић 6, Ивковић 6, Страхињић 6,
Радовић 7,5, Давидовић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Ивковић (Полет)
Отворена утакмица са доста шанси
на обе стране, мада је утисак да су
домаћи имали обилату помоћ помоћника Нешића који је дозволио најбољем
актеру Ивковићу да први гол постигне
из дубоког офсајда. Врло брзо Ивковић
је матирао Теодосијевића након солоакције, Радовић је вратио госте у игру
мајсторским поготком, да би можда и
кључни гол пао у надокнади првог дела
када је Марковић искористио успаваност Радића на другој стативи.
У наставку је домаћин брзо стигао до
убедљиве предности када је Ивковић
казнио грешку Ненада Павловића, а све
што су гости успели да ураде до краја су
још два гола робусног Радовића за
колико-толико частан пораз..

ИМАТЕ ТЕМУ
ЗА НАС ?
Уручење пехара капитену
Владимиру Ђурђевићу

Јавите нам на:
064/2180-588 и 064/484-20-50

24. коло

Гуњевац- Пролетер
(Бајевац) 6:3 (2:1)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 50.
Судија: Марко Ранковић (Тврдојевац).
Стрелци: Миливојевић у 17. и 89. и
Ристић у 28., 49., 79. и 90. за Гуњевац, а
Радовановић у 27., Живановић у 46. и
Далибор Петровић у 78. минуту за
Пролетер. Није било картона.
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 6,5, Д.Марковић
7, С.Симић 6,5, Ристић 8, Вујковић 7,
Продановић 6, Кузмановић 6,5 (Драча ), Спасојевић 6,5, Миливојевић 7,5,
Милошевић 7, Ивковић 6
ПРОЛЕТЕР: Станковић 6,5, Дарко
Петровић 7,5, Радовановић 7, Берановић 7, Далибор Петровић 7, Гајић 6,5,
Живановић 7, Чолаковић 6,5, Ферати
7, Павловић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срђан Ристић (Гуњевац)
Одавно је нестало такмичарских
тензија код Гуњевца и Пролетера, а
голеада је пре последица незалагања
и опуштености него квалитета
утакмице. Иако са 9 играча на почетку
меча (у току сусрета стигао Павловић),
Бајевчани су показивали више жеље и
претили да изненаде ривала. Код
резултата 4:3 за домаће, имали су два
"зицера" и деловало је да ће доћи до
бода. Ипак, да тако не буде побринуо
се некадашњи капитен Јединства
Срђан Ристић, његови ударци су били
неухватљиви за искусног голмана
Станковића, па је Гуњевац славио
убедљивије него што је заслужио.

АКТУЕЛНО

15.јун 2017.г.
Окружна лига Колубаре, 28. коло

28.коло (03/04.06.2017):
Јуниор НН – Јошева
ЗСК – Радник
Тврдојевац - ОФК Јабучје
Совљак – Искра
Трлић – Пепељевац
Тешњар – Бањани
Качер – Брезовица
Тулари – Младост (Д)

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

29.коло (11.06.2017):
Тулари - Јуниор НН
Младост (Д) – Качер
Брезовица – Тешњар
Бањани – Трлић
Пепељевац – Совљак
Искра – Тврдојевац
ОФК Јабучје – ЗСК
Радник – Јошева

3:0
7:1
5:1
0:2
2:1
4:0
4:0
5:2

1.Sovqak
2.Brezovica
3.Pepeqevac
4.Trli]
5.Mladost (D)
6.OFK Jabu~je
7.Iskra
8.Tulari
9.Radnik (Ub)
10.Ka~er
11.Bawani
12.Junior NN
13.ZSK
14.Te{war
15.Tvrdojevac
16.Jo{eva

18
15
16
15
16
13
13
13
11
11
13
12
11
8
3
1

7
7
4
6
3
7
6
5
10
10
2
2
5
7
4
1

4 68 : 29 61
7 42 : 30 52
9 55 : 39 52
8 49 : 35 51
10 62 : 49 51
9 50 : 36 46
10 63 : 49 45
11 48 : 50 44
8 60 : 48 43
8 41 : 43 43
14 61 : 56 41
15 44 : 49 38
13 40 : 47 38
14 32 : 41 31
22 29 : 91 13
27 27 : 109 4

30.коло (18.06.2017- 17.00 ч):
Јуниор НН – Радник
Јошева - ОФК Јабучје
ЗСК – Искра
Тврдојевац – Пепељевац
Совљак – Бањани
Трлић – Брезовица
Тешњар – Младост (Д)
Качер - Тулари

Жељко Савић (Трлић)
најбољи стрелац
Окружне лиге „Колубара“
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29. коло

Тулари- Младост (Драчић)
3:1 (2:0)

Радник (Уб) - Јошева
5:2 (2:2)

Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Милош Бошковић (Уб).
Стрелци: Николић у 20., 36. и 62. за
Туларе, а Ивановић у 52. минуту за
Младост. Жути картони: Адамовић (Т),
Нинић, Васиљевић (М).
ТУЛАРИ: Мрчић 7, Шимшић 8,
Зујаловић 7,5, Марјановић 7, Стожинић
7 (Сарић -), Илић 7, Милановић 7,5,
Ђорђевић 7,5, Николић 8,5, Адамовић
7, Ђокић 7,5 (Димитријевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Николић (Тулари)
Решили су Туларчани да "оперу
флеке" због слабих издања у последњих неколико кола, а победа над
добрим гостима има печат опорављеног капитена Ивана Николића.
Прва два гола постигао је на сличан
начин- најпре Ђорђевић, а потом и
Марјановић послали су употребљиве
лопте, а Николић демонстрирао
брзину и мирноћу за сигурно вођство
домаћих на паузи.
Гости су казнили несмотреност
одбране Тулара на старту другог дела,
али је Игор Ђокић луцидном асистенцијом петом омогућио капитену хеттрик и заслужену победу домаћима.

Стадион на Школарцу. Гледалаца: 50.
Судија: Дејан Ранисављевић (Бабина
Лука). Стрелци: Стевић у 2., Ђурђевић у
25. и 62., Ђукић у 49. и Хаџић у 53. за
Радник, а Лесић у 29. и Јовановић у 43.
минуту за Јошеву. Жути картон: Луковић
(Р).
РАДНИК: Јечменица 7, Живковић 6,5,
Јовић 7, Софронић 7, Ракић 7, Ђурђевић
7,5, Вујић 6,5, Луковић 6,5, Хаџић 8,
Стевић 7, Ђукић 7
ЈОШЕВА: Јовичић 6,5, Васиљевић 6,5,
Бошковић - (Вујић 6), Стојанов 6, Тешић
6,5, Николић 7, Лазић 6,5 (Богуновић -),
Лесић 7, Јовановић 7,5, Живановић 6,5,
Миљановић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Хаџић (Радник)
Допадљиво одмеравање снага на
Школарцу, Јошева је показала да је овог
пролећа ипак другачији тим, али није то
сметало много јачим Убљанима да дођу
до победе.
Голеаду је отворио Ђуро Стевић већ
на истеку 2. минута након лепе повратне
Хаџића, а два лепа гола дело су Милоша
Ђурђевића, један после соло-продора,
један ударцем "спољном". На крилима
одличног Уроша Јовановића, гости су се
вратили у меч, али је најбољи актер
Никола Хаџић отклонио све дилеме око
победника.

Окружна лига Колубаре, 29. коло

Бањани- Трлић
0:2 (0:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 80.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелац: Грујић у 71. и 77. минуту.
Жути картони: Димитријевић, Петковић, Ђорђевић (Б), Новаковић (Т).
БАЊАНИ: Даниловић 6, Петковић 6,
Ненадовић 6, Ђорђевић 6, Д.Симић 7,
Димитријевић 6 (Г.Симић 6), Костадиновић 6, Ранитовић 7, Миловановић 6,
Леонтијевић 6, Гајић 6
ТРЛИЋ: Милосављевић 7,5, Ђурић 7,
Марковић 7, Танасијевић 7, Иконић 8,
Живановић 6,5, Савић 7, Новаковић 7,
Грујић 8, Аџић 6,5 (Радивојевић 7,5),
Цвијић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Грујић (Трлић)
Гости су имали више мотива у
утакмици без резултатског значаја, а
одлука је пала средином другог дела.
Најпре је Грујић добио употребљиву
лопту од Ђурића, пробио по левој
страни и погодио даљи угао Даниловића, а потом био и најприсебнији
после "слободњака" Савића и кратко
одбијене лопте Даниловића.
Играло се отворено, па је и
домаћин имао пречку Ранитовића у
финишу првог дела, а са две одличне
интервенције истакао се и голман
Милосављевић. Саша Новаковић је
једним ударцем погодио обе стативе
Даниловића (!), а Савић је у финишу
пропустио прилику да "месарима"
донесе још убедљивију победу.

МАРКЕТИНГ:
064/2180-588

28. коло

Совљак - Искра (Доња
Буковица) 4:2 (0:1)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 250.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Маслаковић у 53. из пенала и
Обрадовић у 61., 88. и 90. за Совљак, а
П.Јаковљевић у 44. из пенала и Ненад
Јаковљвић у 87. минуту за Искру.
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 7, Стефановић 6,5 (Филиповић -), Вукадиновић 7
(Јанковић -), Маслаковић 7,5, Ристић 6,5,
Миленковић 6,5, Прља 6,5, Стојковић 7,
Рамадани 7,5, Маринковић 7 (Сиљановски -), Обрадовић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Обрадовић (Совљак)
Лепо време и празнични дан
измамили су пристојан број људи на
стадион Совљака, а првак окружне лиге
одужио им се ефикасном партијом.
Ређали су се промашаји домаћих у
првом делу, Обрадовић је уз три
промашена "зицера" уздрмао и стативу,
али се прва затресла мрежа Совљака.
Ристић је неопрезно стартовао унутар
казненог простора, а Предраг Јаковљевић донео Искри предност пред паузу.
Маслаковић је на старту другог
дела изнудио и реализовао најстрожу
казну, а потом је и најбољи стрелац
Совљака погодио на пас Рамаданија.
Ненад Јаковљевић је у финишу након
корнера казнио индолентност одбране
домаћих, деловало је да ће тим из Доње
Буковице до бода. али није тако мислио
Немања Обрадовић. Најпре је у свом
стилу прошао по десној страни и послао
неодбрањиву лопу у "малу мрежу", а
потом уз малу помоћ дефанзивца Искре
решио све дилеме.клонио све дилеме
око победника.

www.glastamnave.com
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БРИЉАНТНО ПРОЛЕЋЕ УБСКИХ КАДЕТА

ПО ЗУЈАЛОВИЋЕВИМ НОТАМА
После јесењих критика на овим
истим страницама, сада је ред да се јавно
похвали учинак кадета Јединства и
истакне огроман напредак у игри пулена
Бранка Зујаловића. Црвено-бели су у
наставку сезоне победили у 8 од 11 утакмица, после шампиона ОФК Шапца били
најуспешнији тим пролећа и што је још
битније- најавили да се неколицина носилаца игре крупним корацима приближава
првом тиму Јединства.

Радничког, а снагу убских кадета највише је осетила Дрина на стадиону
"Драган Џајић" коју су домаћи послали
кући са шест лопти у мрежи. Јединство
је у наставку сезоне имало појачање у
виду Кристиана Мочића, ђака руске
фудбалске школе, а велики потенцијал
потврдио је и суперталентовани голман
Бојан Петровић. Прави лидер одбране
био је капитен Александар Грујичић,
одлично пролеће је иза везисте Миха-

ТАБЕЛЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА
ФК ЈЕДИНСТВО (УБ)
КОЛУБРСКО-МАЧВАНСКА
ЛИГА
ОМЛАДИНЦИ

КАДЕТИ

Кадети ФК Јединство (фото: Катарина Мочић)
После само два јесења успеха и
зимо-вања на претпоследњој позицији,
прво пролећно коло није донело много
наде- Доњошорац је минималним резултатом победио Убљане, а већ наредног
викенда, уз фестивал промашаја домаћих, Мачва из Богатића је однела бод са
Школарца. Вероватно кључна утакмица
за повратак самопоуздања била је против
Лознице у Воћњаку, пројектил Обрадовића и чудесне одбране Бојана Петровића подсетиле су црвено-беле на сладак
укус победе. До краја сезоне, кадети
Јединства су додали још седам победа и
обезбедили место у средини табеле, а
победнички низ је прекинуо једино
најбољи тим лиге ОФК Шабац- 1:0 за
првака, мада су и у том мечу Убљани
побрали комплименте из домаћег табора,
посебно од тренера Драгослава Костића,
некада неухватљиве "десетке" тузланске
Слободе.
Посебно ефектне биле су победе на
ваљевским теренима против Сењака и

ила Поповића, а креацијом и головима
највише су се бавили Ђорђе Обрадовић, Лазар Антонић (први стрелац са
пет погодака) и Синиша Јолачић. Леви
спољни Ракић, дефанзивци Рафаиловић и Тадић, бочни нападачи Ђурић и
Радибратовић, лаконоги везисти Марић
и Попадић уз снажног "шпица" Мијатовића затварају круг играча који су поднели највећи терет, мада је Зујаловић
успео да оформи снажан тим где одсуство било ког појединца није нерешив
проблем:
- Тешко смо поднели јесењи неуспех, зато смо зимус жестоко запели и
вредно тренирали. Подигли смо дисциплину у игри, било је битно да екипа поврати самопоуздање, а после је све
ишло лакше. Момцима честитам на
одличним играма, било их је милина
гледати како се радују победама, а сигуран сам да ће у будућности и први тим
имати користи од ових играча- сумирао
је урађено тренер Бранко Зујаловић. Б.М.

ПИОНИРИ

МАРКЕТИНГ: 064/2180-588
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УБЉАНИ СА ЈОШ ДВЕ ПОБЕДЕ ЗАОКРУЖИЛИ СЕЗОНУ

ПРОЛЕЋЕ БЕЗ ПОРАЗА
- Црвено-бели завршили првенство на другом месту,
постоје најаве да битка за српсколигашки статус још
није изгубљена. - Од дуела са Провом јесенас 17 мечева
без пораза, само два "ремија" у Осечини и Дивцима.
Иако је после дербија у Прову било извесно да ће тешко до првог
места, фудбалери Јединства су мотивисано одиграли финиш сезоне и
забележили још две победе. Тако су пролећни део сезоне окончали са 13
победа и два "ремија", што уз два јесења меча доводи до сјајне цифре од
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Зона "Дрина", 30. коло

Раднички Стобекс- Јединство (Уб)
1:2 (1:0)
Стадион Радничког у Клупцима. Гледалаца: 50.
Судија: Никола Павловић (Шабац). Стрелци:
Алексић у 10. за Раднички, а Крстић у 60. и
Милановић у 82. за Јединство. Није било
картона.
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7, Милошевић 6,5 (од 46.
Павловић 7), Радовановић 7,5, Стаменковић 7,
Гавриловић 6,5, Филиповић 7 (од 70. Ристовски
-), Крстић 7,5, Радојичић 7, Милановић 7,
Јовановић 7, Којић 6,5 (од 46. Панић 7 )
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Крстић (Јед)
Зона "Дрина", 29. коло

Јединство (Уб) - Јединство 1945
(Владимирци) 4:0 (0:0)

Дуел имењака из Уба и Владимираца
17 мечева без пораза! Ипак, ни такво
пролеће уз сјајан 71 освојен бод, није
било довољно да се Јединство
директно пласира у виши ранг, али
гашење српсколигаша из Шапина
пробудило је наде да би Убљани
могли административним путем до
вишег ранга, нешто слично као и пре
три лета.
Меч против "фењераша" из
Владимираца донео је вероватно
најслабије полувреме Убљана овог
пролећа, имењак је био мотивисан
да што скупље прода кожу, а
домаћин без инспирације. Ипак,
улазак Крстића донео је преокрет на
терену, Ваљевац суперлигашког
искуства постигао је хет-трик у
наставку, а посебно лепа била је
акција код другог гола са Панићем
као асистентом. У финишу је Радовановић "оверио" убедљиву победу,
а штета је што омладинац Стефан Постављен кров на трибини
Поповић није деби украсио првен- „Душан Дуле Савић“
цем у црвено-белом дресу.
Меч у Клупцима је био допадљив и отворен са обе стране,
мада су гости све време меча диктирали темпо и имали
зрелије прилике за гол. Ипак, из једне брзе контре, Алексић се
нашао очи у очи са Ракићем и интелигентним лоб-ударцем
донео Радничком на старту меча. Голман Јединства се истакао
нешто касније одбранивши "зицер" Филипу Матићу, а до
заслуженог изједначења Убљани су стигли преко Крстића
након одличног дуплог паса са Николом Радојичићем.
Победоносни гол је дело Игора Милановића, соло-продором је
изборио позицију за шут и са 16 метара донео заслужену
победу Јединству.
Б.Матић

Стадион Јединства. Гледалаца: 300. Судија:
Вељко Давидовић (Ваљево). Стрелци: Крстић
у 52. из пенала, 54. и 80. и Радовановић у 83.
минуту. Жути картони: Дробњак, Момић,
Ружичић (Ј1945)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7, Милошевић 7,
Радовановић 7,5, Стаменковић 7, Андрић 7,
Филиповић 7, Радивојевић 7 (од 46. Крстић 8),
Ристовски 7,5, Милановић 7, Радојичић 7 (од
60. Живановић 7), Панић 7 (од 69. Поповић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Крстић (Ј)

ZONA *DRINA*
1.Provo
2.Jedinstvo (Ub)
3.Drina
4.Radni~ki (V)
5.Ra|evac (K)
6.Zadrugar (L)
7.Polimqe (P)
8.Radni~ki Stob.
9.Sloga 1940 (BB)
10.Spartak (Q)
11.Sloga (S)
12.Ribnica (M)
13.OFK Divci
14.Sevojno
15.OFK Ose~ina
16.Jedinstvo 1945

24
22
17
16
14
13
12
12
12
10
10
10
9
8
3
4

2
5
5
6
4
4
6
5
6
7
6
5
6
8
12
1

4
3
8
8
12
13
12
13
12
13
14
15
15
14
15
25

65 : 22
53 : 13
47 : 29
51 : 27
35 : 31
46 : 41
40 : 37
49 : 38
47 : 37
28 : 48
31 : 41
29 : 41
37 : 46
30 : 47
22 : 48
11 : 81

74
71
56
54
46
43
42
41
41
37
36
35
33
32
21
12
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МАРКЕТИНГ
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МЛАДОСТ 014 ОРГАНИЗОВАЛА ТУРНИР
ЗА ПИОНИРЕ УБ 2017

ДОМАЋИН ЗАСЛУЖЕНО
ДО ТРИЈУМФА
Кошаркашки клуб Младост је била домаћин турнира
на којем су још окупили пионири ваљевског Студента, ЛА
Баскета и Колубаре, а Убљани су у финалу савладали сада
већ традиционалног ривала у млађим категоријама- екипу
Студента резултатом 101:83. Иако су у својим редовима
Ваљевци имали феноменалног Ковачевића са 53 поена,
"младосташи" су тимском игром у којој је предњачио МВП
Пионири КК Младост 014 (Уб)
турнира Вукашин Марковић водили током целог меча и
заслужено славили. Младост је у полуфиналу савладала
Тако су Убљани после пехара пионирки убацили још један
вршњаке из Колубаре резултатом 89:55, а Лазаревчанима трофеј у своје витрине, а до краја сезоне наступају још млађе
је припало 3. место захваљујући победи над суграђанима пионирке у Шапцу и млађи пионири у Врелу где ће у четвртак 15.
из ЛА Баскета- 82:52.
јуна бити гости Немање Матића:
- Јако сам задовољан сезоном, а неку велику паузу нећемо
НОВА УПРАВА КК УБА УЖУРБАНО РАДИ
ни имати. Већ у јулу чека нас камп на Копаонику, а првог августа
НА СКЛАПАЊУ ЕКИПЕ ЗА НАРЕДНУ СЕЗОНУ ћемо почети припреме свих селекција за нову сезону. Мале су
шансе да ће Урош Васиљевић остати код нас овог лета, а где ће
наставити каријеру одлучиће његова менаџерска агенција у
договору са родитељима и са мном. Први тим остаје и даље у
другом плану, гледаћемо да кроз њега прође што више клинаца
без императива резултата- рекао нам је тренер Младости 014
Владимир Урошевић.
Б.Матић

МИЛОВАНОВИЋ
НОВИ ТРЕНЕР
Промоција играчког кадра 25. јуна

Нови председник кошаркаша Уба Марко Урса није
седео скрштених руку након свечаности поводом
четири деценије клуба, готово да је "скоцкан ростер" за
наредну сезону, а екипу ће са клупе предводити млади
лајковачки стручњак Небојша Миловановић. Реч је о
момку који је тек навршио 30 година, још 2012. је био
тренер сениора Железничара, а постизао је одличне
резултате са женском секцијом "дизелке" која је играла
Јединствену Прву лигу Србије. У раду ће му помагати
такође млади колега Марко Росић, његов суграђанин, а
бољи познаваоци кошарке сећају се и његове једногодишње епизоде на месту "плејмејкера" Уба.
Навијаче ће радовати да дрес Уба поново облаче
"плеј" Марко Драксимовић и бек Марко Јагодић, а
капитално појачање под обручима биће бивши играч
Колубаре Далибор-Дача Илић, висок 2.07м. Бековска
линија биће попуњена Ваљевцима Маринковићем и
Алексићем, као и Лазаревчанином Бобаном Живковићем, ту је и "јединица" Балтић из Београда, а на мети
су и центар Гагић (брат познатијег Ђорђа), Читаковић и
некадашњи кошгетер Колубаре, ОКК Београда и Тамиша- Никола Симић. Сатав екипе допуниће убски кошаркаши који су прошле сезоне газили по "трњу" српсколигашког Запада, а нема сумње да их у овом рангу чека
много више радости:
- Амбиције су нам јасне, правимо екипу која нема
намеру да прескочи само овај ранг, а промоцију смо
заказали за 25. јун када ћемо представити екипу, стручни
штаб и дресове за нову сезону. У току јуна посетиће нас
Млађан Шилобад и Зоран Стевановић из Партизана,
очекујемо долазак и Мишка Ражанатовића, а припреме
ћемо почети средином августа- обавестио нас је нови
председник Уба Марко Урса.
Б.Матић

РАГБИ КЛУБ „ГВОЗДЕНИ СТРОЈ“ УБ

ЈАК ОТПОР ПАРТИЗАНУ
Убски рагби клуб Гвоздени строј одмерио је снаге, током
прошле недеље, са београдским Партизаном, на терену ФК Рудар у
Радљеву. Млади тим „Гвоздених“, састављен од дечака 2001, 2002.
и 2003. годишта, одлично је парирао „црно-белима“ у већем делу
меча, па су, и поред пораза од 6:4, Убљани овога пута оставили
добар утисак. Посебно су се истакли дечаци из радљевске школе,
који су са саиграчима из Уба, који већ имају искуства, дали велики
допринос у игри „Гвоздених“.
- Сам почетак за наш нови тим је био мало нервозан и пун
грешака, али је екипа, подстакнута бодрењем публике, брзо показала свој карактер. Једном речју, почели су нападати као „осице“
своје старије ривале из Београда, што се на крају одразило и на
резултат. Све у свему, задовољни смо приказаним, што не умањује
нашу жељу за реваншом против реномираног ривала- поручио је
након меча председник РК „Гвоздени строј“ Микица Живковић.

Рагби клуб „Гвоздени стој“ Уб

SPECIJALNA PONUDA !!!
HOVERBOARD
XPLORE

014/414-390

Svetski hit !
HOVERBOARD

TROTINETI
DaViDeLi

SKATEBOARD
DaViDeLi

PRODAJA POLOVNIH VOZILA IZ UVOZA - IZ PONUDE IZDVAJAMO

N
O
V
O

2007 Fiat Croma
3.800 €

2008 Citroen Nemo
3.450 €

2003 Fiat Punto
2.000 €

karavan, 1.8 benzin (TNG), 205.523 km

pickup, 1.4 HDI, 174.580 km

hečbek, 1.2 benzin, 95.228 km

2003 Ford Focus
2.350 €

2005 Peugeot 307
3.250 €

2005 Peugeot 1007
3.100 €

2003 VW Golf 4
2.750 €

karavan, 1.8 TDDI, 161.000 km

hečbek, 2.0 HDI, 169.500 km

hečbek, 1.4 benzin(TNG), 101.289 km

hečbek, 1.9 TDI, 188.350 km

KOMPLETNA
PONUDA
NA SAJTU

ГТ-1

ЛАЈКОВАЦ

15.јун 2017.г.

Lajkova~ka panorama
Пројекат “Информисање јавности путем часописа Глас Тамнаве
о дешавањима и догађајима у раду локалне самоуправе Лајковац,
као и из других области живота и рада у општини Лајковац“
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ОДРЖАНА 34.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА У ЛАЈКОВЦУ

УСВОЈЕНА ОДЛУКА
О РЕБАЛАНСУ
Буџет општине Лајковац увећан за
157 милиона динара, и сада износи
1.423.000.000 динара
Уочи седнице Скупштине општине Лајковац, заказане
за 15.јун, у понедељек је одржана 34.седница Општинског
већа на којој је усвојено 17.тачака. Одлуке које су се нашле
пред члановима Већа наћи ће се и на седници локалног
парламента, која ће, према речима председника општине
Лајковац Андрије Живковића, бити претпоследња пред
летњу паузу.
Најважнија одлука лајковачких већника тицала се
првог ребаланса буџета општине Лајковац у 2017.години,
који ће бити увећан за 157 милиона динара и у укупном
износу ће износити 1.423.000.000 динара.
- За разлику између пројектованог
и стварног стања пренетих средстава
из 2016.године, пренето је 14 милиона
динара из ренте и 10 милиона са
позиције екологије. Овим ребалансом
највећи део новца се опредељује за
окончавање већ започетих пројеката,
односно завршне радове, опремање и
технички пријем у 2017.години, а све на
Андрија
основу уштеде остварене у поступцима јавних набавки и одустајања од
Живковић
пројеката које нисмо могли да реализујемо до краја прошле године- истиче Живковић.
На Скупштини ће се наћи и нови ценовник услуга
јавног комуналног предузећа, који се тиче пресељења
гробља у Скобаљу, док ће цене воде и осталих комуналних
услуга остати на истом нивоу. Поред тога, разматран је
нацрт Одлуке о покретању поступка за издавање у закуп
пословног простора у згради Дома у Јабучју.
- Већ дуги низ година се вуче један веома битан проблем, а то је Дом у Јабучју. Коначно су се створили законски
оквири да тај Дом и озаконимо, те ће се пред одборницима у
четвртак наћи и то питање. Ако се усвоји програм озакоњења Дома у Јабучју, уследиће јавни позив када ће свих
осам локала који се налазе у Дому у Јабучју, моћи да се
издају заинтересованима. Зато се надам да ћемо већ у
другој половини године имати нова радна места, где ће сви
потенцијални купци моћи да, по ценама које смо утрврдили,
изнајме тај простор који већ дуже време стоји празан. Важно
је напоменути да у Дому у Јабучју имамо локале који квадратуром варирају између 20 и 100 квадратних метара, а
веома су повољни за закуп у зависности од делатности и
потребе заинтересованих- наглашава председник лајковачке општине.
Због самог ребаланса, можда и најбитнија тачка дневног реда, односила се измену и допуну програма уређења
грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017.годину.
- Најзначајније је уређење платоа испред зграде општине, за шта смо издвојили 7.000.000 динара. У том поступку
планирана је измена идејног решења за уређење овог дела
града, а надам се да ћемо, већ у раним јесењим месецима,
расписати јавну набавку и да ћемо коначно тај део успети
да оплеменимо са фонтаном, поплочавањем и зеленилом.
По његовим речима, већи део новца општина Лајковац
издвојила је и за уређење локалних и некатегорисаних
путева, пре свега у Ратковцу, Бајевцу и Ћелијама. Поред
тога, локална самоуправа ће се базирати и проблеме
водоснабдевања, пре свега у оним месним заједницама које
су до сада биле неправедно запостављене.
М.М.М.

Детаљ са 34.седнице Општинског већа Лајковац
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КРИТИКЕ НА РАЧУН
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Тринаеста седница Скупштине општине Лајковац, која
је одржана 30.маја, била је врло ефикасна, а највећи број
одлука тицао се рада Заједничког центра за социјални рад
„Солидарност“. Усвојен је нови Статут са циљем усклађивања са новим Законом о социјалној заштити, затим
Правилник о унутрашњој систематизацији којим се
регулише оснивање нове организационе јединице „Помоћ
у кући“, донета је и одлука давању на привремено коришћење простора за потребе геронтодомаћица чиме ће
бити створени услови за лиценцирање ове услуге. Утврђена је структура трошкова, прихваћена методологја формирања цене услуге социјалне заштите „Помоћ у кући“,
донет Правилник о утврђивању економске цене услуге,
као и критеријуми за учешће корисника у цени услуге.
Одборници су усвојили Извештај о спровођењу мера
пољопривредне политике и политике руралног развоја у
општии Лајковац за 2016. годину. Говорећи о констатацијама да су буџетска издвајања за подршку пољоривреди недовољна, председник Скупштине општине
Живорад Бојичић је у том контексту критиковао комунлано предузеће „Градска чистоћа“:
-Треба знати да постоји колач који се дели, а то су
субвенције које су тачно одређене Законом о буџетском
систему. Највећи део тог колача гута наше комунално
предузеће, о чему сам говорио и док сам био начелник
Општинске управе и председник Општине Лајковац.
Догодило нам се да су радници који су добили отказе
враћени на посао, што је предузеће довело у још већу
дубиозу. Стиче се утисак да комунално предузеће постоји
само да би делило плате сваког месеца. Лично се залажем
да се комуналне услуге ставе на тендер, да се изаберу
најбољи извођачи и неће бити потребе ни за каквим
субвенцијама. Онда ће бити довољно простора и за пољопривреду и за мала и средња предузећа, за социјалну
заштиту и наше најмлађе.
Усвојена су решења о именовању директора
Заједничког центра за рад „Солидарност“ за општине
Љиг, Лајковац и Мионица и Градске библиотеке Лајковац,
којима су именовани директори који су до сада били
вршиоци дужности директора - Биљана Несторовић на
челу градске Библиотеке и Милан Јанићијевић на челу
Центра „Солидарност“. Усвојена је и ревизија локалног
плана управљања отпадом у периоду од 2011-2020.
године, на основу недавно потписаног меморандума о
разумевању. Прихваћен је Извештај о раду Заједничког
шравобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац,
Љиг, Мионица и Осечина. Дата је сагласност на Оперативни план одбрана од поплава за воде другог реда у
2017. години, као и на измене Статута КЦ „Хаџи Рувим“.
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КАРАТЕ КЛУБ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“

ПРЕЛЕПА ЗАВРШНА ПРИРЕДБА ЛАЈКОВАЧКИХ ПРЕДШКОЛАЦА

ЛЕПОТА ДЕЧИЈЕ ИГРЕ
На традиционалној завршној приредби предшколаца, одржаној 8.јуна у Хали
спортова у Лајковцу, учествовало је 400
деце из целодневног боравка и припремно-предшколских група. Заједно са својим васитачима, родитељима, фамилијом
и локалним функционерима Лајковца
окупили су се у препуној Хали на испраћају
предшколаца - генерације рођене од 1.
марта 2010. до 1. марта 2011. године. Из
последње генерације изашло је њих 154.
Захваљујући дечјој раздраганости, добро
припремљеним и шармантним плесним
тачкама, обиљу сјајних костима живописних боја и креативним сценографијама
– завршна приредба Предшколске установе претворила се у диван догађај који ће
се данима препричавати.
Присутне је, најпре, поздравила директорка установе Мила Митровић честитајући деци и васпитачима успешан завршетак припремног предшколског програма
и пожелевши им много успеха у даљем
школовању и животу. Мила Митровић је
истакла да је ова генерација понос вртића
и Лајковца, јер је наступала широм земље
и ван њених граница, освајала многе
награде и признања на карневалима,
фестивалима, олимпијадама, смотрама...
- Ове године смо имали 14 тачака, од
којих је девет премијерно изведено или је у
току извођење, док је пет тачака приказано
на фестивалима, било ревијалног или такмичарског карактера. Ово, на неки начин,
представља ретроспективу рада у години
пред полазак у школу и мислим да апсолутно сви предшколци имају равнопрвне
услове за припрему за полазак у школу и
прилику да покажу оно што су научили. Ми
смо заиста поносни и на ову генерацију
њих 154-оро, који су успешно завршили
припремни предшколски програм и понели
из вртића знања, вештине и разне друге
способности које ће им итекако требати у
школи. Ово је прилика да им пожелим
успешно школовање, као и много успеха у
животу- казала је директорка ПУ „Лептирић“ након прогама.
Председник општине Андрија Живковић у надахнутом говору обећао је да ће се
трудити да локална самоуправа обезбеди
квалитетне услове за боравак деце, што их
свакако очекује изградњом новог објекта и,
између осталог, поручио:
- Општина Лајковац ће наставити, и у
будућности, да својим најмлађима, пре
свега онима који похађају основне школе,
створи макар онакве услове какве имају
друга деца у великим градовима. То, пре
свега, мислим на модерне школе, кутке за
игру и разоноду, као и све пратеће садржаје који су адекватни времену у ком живимо. Исто тако, јако је важно да из године
у годину имамо све више деце која посећују установу „Лептирић“, што говори о
тренду раста броја становника на територији општине Лајковац- истакао је
Живковић, уз напомену да је изградња
новог објекта предшколске установе у
Лајковцу завршена и да ће током јула
имати коначан одговор којим средствима
ће се финансирати друга фаза радова
(министарство или локална самоуправа),
која подразумева партерно уређење. У
сваком случају, како каже, радови ће бити
настављени на јесен, а до 2018.године сви
нови предшколци, који се упишу у вртић,
наставу ће похађати у новом објекту. М.М.М.

ТРИ МЕДАЉЕ
У БРАТИСЛАВИ
Карате клуб “Димитрије Туцовић” освојио је, на Европском
купу у Братислави, три медаље, једну сребрну и две бронзане.
На Отвореном Првенству Словачке, које је одржано крајем маја,
медаље су освојили Александар Бајић, Дејан Грујичић и Лазар
Савковић.
Лајковачки каратисти су постигли велики успех у конкуренцији 450 такмичара из десет европских држава. Миодраг
Јевтић, председник и тренер КК “Димитрије Туцовић” каже да је
презадовољан учешћем и пласманом лајковачких каратиста на
овом престижном европском такмичењу.

15.јун 2017.г.
ЖЕЛЕЗНИЧАР САМО ДО БОДА У СМЕДЕРЕВУ

„ДИЗЕЛКА“ (ЗА САДА) У ЗОНИ
Лајковчани су отишли у Ђурђев
град са жељом да победом сачувају
српсколигашки статус, верујући (показало се с правом) да ће Слога из Пожеге
потврдити квалитет у односу на свог
домаћина из Михајловца. Иако је Томић
добрим ударцем најавио офанзиву
гостију, брзо се затресла мрежа Танасијевића. Бастајић је центрирао са леве
стране, а заборављени Стевановић
погодио из "волеја" на другој стативи.
Танасијевић је потом спречио Стевановића у ситуацији "један на један", а од
првог минута било је јасно да ће домаћин
вршити опструкцију игре, с обзиром да се
Српска лига "Запад”, 30. коло

„Бранково коло“

Одлична атмосфера и у публици:
Представници локалне самоуправе

Смедерево- Железничар 1:1
(1:0)

Европски успех лајковачких каратиста
(фото: Лајковац на длану)

КАРАТЕ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“

ЛАЈКОВЧАНИ БЕЗ
ПРЕМЦА У БАРАЈЕВУ
„Еуросонг“ у Лајковцу

Најмлађа група

Деца су украс света

Морнари

„Лептирићева зумба“

На „5.Sensei MOVE
Week 2017”, који је 4.јуна у
СЦ „LUSSY” у Барајеву
(Шиљаковцу), у организацији Спортског клуба
„Sense”, лајковачки карате клуб “Железничар”
освојио је пет златних и
једну бронзану медаљу,
као и два златна пехара. У
генералном пласману,
екипно, лајковчани су
заузели прво место на
овом карате купу.
Златне медаље освојили су: Анита Мојић
(2004. годиште), Нина Јуришић (2006), Небојша
Јуришић (1997), АлексанОсвајачи медаља
дар Јеленић (2007) и дебитант Душан Јеленић
(фото:Лајковац на длану)
(2009). Бронзаном медаљом окитила се Наталија Јеленић (2006. годиште).
Великим успехом на овом такмичењу, лајковачки Карате
клуб “Железничар”завршио је овогодишњу прву такмичарску
полусезону.

РЕГИСТРАЦИЈА
СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
У складу са Законом о становању и одржавању зграда
објављеном у „Службеном гласнику Републике Србије“ број
104/2016, који је ступио на снагу 31. децембра 2016. године,
Скупштина или савет зграде формиран у складу са прописима
који су важили до ступања на снагу овог закона, односно
власници посебних делова зграде у којој није формирана
скупштина или савет зграде, дужни су да у року од шест месеци
од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене
заједнице у складу са одредбама овог закона (члан 138.). За
детаљније информације обратити се Регистратору стамбених
јединица Мирјани Лончар, на телефон: 014/3431-137.
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Стадион у Смедереву. Гледалаца: 300.
Судија: Павле Илић (Крагујевац). Стрелци: Стевановић у 5. за Смедерево, а
Плећић у 90+1. минуту за Железничар.
Жути картони: Бастајић, Милентијевић, Васић (С), Танасијевић (Ж)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6,5, Вујовић 6,5 (Павловић 6), Ђукетић 6, Радивојевић 6,5, Поповић 6,5, Матић 7,
Обрадовић 6,5, Томић 7 (Плећић 7),
Марковић 6,5, Николић 7, Атић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Јован Матић (Железничар)

меч на некад суперлигашком стадиону
играо само са две
лопте.
У наставку много
боље издање "дизелке", поништен је гол
Поповића из врло
сумњивог офсајда, а
надмоћност су Лајковчани наплатили тек у надокнади. Марковић је центрирао са леве стране, Плећић
погодио из близине, времена за потпуни
преокрет није било:
- После проведених 8 кола на клупи,
сматрам да је ова екипа заслужила да
сачува српсколигашки статус, посебно
јер смо на крају имали убедљиво најтежи
распоред од свих. Нада ипак није угашена, ако има спортске правде верујем
да ће Михајловац бити кажњен за нечасне
радње и да ћемо за "зеленим столом"
остати на српсколигашком "Западу".
Момцима све честитке на залагању и
играма, ја имам уговор до децембра и без
обзира на будући статус Железничаражелим да наставим започето. Док је
већина тимова једва чекала крај, ми смо
се дизали како се приближавао финиш,
тако да ми је жао што је већ крај сезонерекао је Ваљевац на клупи "дизелке"
Радован-Раша Марковић.
Б.Матић

ЗАДРУГАР ГОЛЕАДОМ ОКОНЧАО СЕЗОНУ

РАСПУЦАНИ ЛАЈКОВЧАНИ
Није било опуштања у
последњем мечу сезоне,
екипа Саше Пакића је
желелеа победом да дође
до одличног 6. места, а то
је урадила на импресиван
начин. Иако без неколицине првотимаца, домаћин је већ до паузе
водио са 3:0, а посебно ефектан био је гол
Гајића главом након корнера Бранковића.
У наставку се распуцао најбољи стрелац
Јеринић што је резултовало најубедљивијом победом Задругара у сезони.
Поново се показало да су Задругар и
Александар Пакић идеалан спој, млади
стручњак је преузео тим после 4. кола са
нула бодова, а довео га у мирну луку већ
средином пролећа. Задругар је имао
препознатљив стил игре, филозофија
тренера Пакића се преточила на терен, па
су Лајковчани увек играли до последњег
атома снаге:
- Остварили смо успех, потврдили
стабилност и на најлепши начин окончали
напорну сезону. Играчима све честитке на
борби и залагању, показали су и момци из
другог плана да имају квалитет, тако да с
пуно задовољства идемо на заслужени
одмор- јасан је Александар Пакић, тренер
лајковачког зонаша.
Б.М.

Зона "Дрина", 30. коло

Задругар - Спартак 1924
(Љиг) 7:0 (3:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 150. Судија: Немања ЈовановићЏајић (Уб). Стрелци: Мићић у 10., Гајић
у 28. и 67. и Јеринић у 34., 54., 74. и 80.
минуту. Жути картони: Гајић, Мијаиловић (З), Станковић, Петронијевић (С)
ЗАДРУГАР: Марковић -, Новковић 7,5,
Бојичић 7,5, Спасојевић 7,5, Милић 7,5,
Симеуновић 7,5, Гајић 8, Бранковић 8,
Јеринић 8,5, Мићић 7,5, Мијаиловић
7,5(Спасић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Владимир Јеринић (З)
Зона "Дрина", 29. коло

Рађевац (Крупањ) Задругар 1:0 (0:0)
Стадион у Крупњу. Гледалаца: 150.
Судија: Вук Чотрић (Лозниц а).
Стрелац: Младен Илић у 55. минуту из
пенала. Није било картона.
ЗАДРУГАР: Марковић 7, Милић 6,
Бојичић 6, Спасојевић 6, Митровић 6,5,
Симеуновић 6, Гајић 6, Бранковић 6,
Јеринић 6, Мићић 6, Мијаиловић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Младен Илић (Р)

ИСКЉУЧЕЊА ВОДЕ У ЛАЈКОВЦУ
Општинска управа Лајковац обавештава грађане да ће због замене водомера на
свим прикључцима магистралног цевовода Лазаревац-Лајковац бити искључена вода
у појединим деловима општине, у зависности од локације водомера. Искључења су
почела у понедељак 12. јуна, а рок за завршетак радова је 60 дана. ЈП „Градска
чистоћа“ ће грађане снабдевати водом из цистерни у периоду у којем им буде
искључена вода. О локацијама на којима ће бити постављене цистерне комунално
предузеће ће благовремено обавештавати грађане преко локалног медија.

ЛАЈКОВАЦ - ВЛАДИМИРЦИ

15.јун 2017.г.
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„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ДОНИРАО ОПШТИНУ ВЛАДИМИРЦИ

РАЧУНАРИ ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР И ДОМ ЗДРАВЉА
Поклоне добило и пре „вуковаца“ из владимирачке општине
Директор функције за велике пословне кориснике
„Телекома Србије“ Бранко Стефановић, поводом 20 година
пословања, посетио је са сарадницима општину Владимирци. Том приликом, уручена је рачунарска опрема која је
намењена Културном центру и Дому здравља у Владимирцима, а пригодне поклоне добило је и пет „вуковаца.
Обилазећи библиотеку „Диша Антић“, након састанка са
представницима локалне самоуправе на челу са предеседником општине Милорадом Милинковићем, Стефановић је
истакао да је њихов тим напорним радом и трудом, створио
велику породицу сарадника и пословних корисника са којима граде партнерске односе.

да им помогнемо, да неке од њихових развојних програма
остваримо, реализујемо и на тај начин помогнемо у ономе
што они желе да буде сутра- нагласио је Стефановић.
Председник општине Владимирци Милорад Милинковић честитајући компанији „Телеком Србија“ обележавање
великог јубилеја, изразио је захвалност на великодушном
гесту.
- Са господином Стефановићем смо разговарали о разним темама које се тичу наше општине, разменили податке и
надам се да ће ова сарадња имати још неке ефекте. Евидентан је проблем који имамо са омладином, која напуша
наше крајеве. Због тога се још више морамо трудити да им
обезбедимо боље услове за живот и, пре свега, запошљавање- казао је Милинковић.
Након посете Владимирцима, представници „Телекома
Србија“ обишли су и Коцељеву, где су одржали презентацију
услуга пословним корисницима, уз размену идеја и пословних искустава, како би се подстакао даљи развој привреде у
овом региону.
М.М.М.

ПРОЛЕЋНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИМИРАЦА
Посета библиотеци „Диша Атић“

Локална самоуправа уређује целу варошицу са
новим засадима дрвећа и новим тротоарима

- Посетили смо библиотеку која има више од 160
година. Причали смо о томе какве проблеме имају ови људи
овде који живе у Владимирцима и шта су то развојне шансе
од којих зависи њихова перспектива. У години јубилеја,
„Телеком“ је одлучио управо да своју пажњу посвети овако
малим заједницама, малим самоуправама, јер оне то
апсолутно заслужују. Наравно захваљујући нашој вези и
познанствима, превасходно приватним, ми смо у могућности

ФК ПРОВО СЕ ПЛАСИРАО У СРПСКУ ЛИГУ

СТВАРНО НАЈБОЉИ
Шампиони Зоне „Дрина“ поновили успех уз прошле сезоне када су, такође,
као окружнолигаши отварили пласман у виши ранг
Иако су, коло пре краја, већ обезбедили пласман у
Српску лигу "Запад", фудбалери Прова озбиљно су
схвалити последњу утакмицу у сезони и на свом терену
савлада Рађевац са 1:0, и тако на најбољи начин завршили
ово такмичење. Домаћи су ову утакмицу решили већ у
7.минуту, када је Пантелић из слободног ударца затресао
мрежу Мићића. Био је то и коначан резултат овог меча, а
Провљани су сезону окончали са три бода предности у
односу на убско Јединство.
Публика је овацијама поздравила шампионски тим, а
по завршетку утакмице фудбалерима Прова је уручен и
победнички пехар. Након 20 година, када је Прово први пут
играло српску лигу, и на 70 година постојања клуба,
поновљен је највећи успех овог клуба.
- Овај резултат је продукт великог рада који се
студиозно прави последњих 4-5 година, зато верујем и знам
да није лажан, већ је прави, пун емоција и вредног рада.
Заједништво и право другарство које влада међу нама,
добра сарадња са шефом стручног штаба и председником
клуба, са оскудним средствима и изузетном жељом да се
постигне резултат, довели су нас до првог места и вишег
ранга такмичења- истакао је након утакмице један од
водећих играча Прова Марко Петровић.
Тренер екипе Игор Ђурковић посебно наглашава један
континуирани рад овог тима, који је уз подршку агилне
управе клуба, постигао велики успех и вратио Провљане у
Српску лигу.
– Ово је сигурно један од најсрећнијих тренутака како у
мојој каријери, тако и у каријери ових дечака. Титула је
заслужено код нас, јер смо целе године били први, убедљиво чували челну позицију и били баш најбољи. Велика ми
је част и задовољство, што сам баш ја био на челу ове сјајне
генерације и још бољих момака, људи, а потом и фудбалера.
Још једном су показали да се у Шапцу игра јако добар

Шампиони: ФК Прово

фудбал и да овај град не треба да брине за своју будућност.
Пре четири године, ми смо као клуб почели да стварамо ову
екипу. Успех није дошао случајно. После мукотрпног рада и
залагања, желим да искажем сву своју захвалност, као и
велике заслуге које припадају нашем председнику Ђорђу
Терзићу, јер је много тога учинио за овај клуб. Такође бих се
захвалио свим људима који су на овај или онај начин помогли клуб, као и навијачима који су били наш 12-ти играч,
заслужено су се радовали и мислим да ћемо имати шта да
покажемо и у Српској лиги- поручио је Ђурковић.
Славило се у Прову онако како доликује једном
шампиону, а оно што следи јесте кратак одмор за играче и
доста посла за руководство клуба и стручни штаб који ће ово
време искористити за адекватна појачања играчког кадра и
још бољу организацију за виши ранг такмичења.
М.М.М.

