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ТЕХНИЧКА ШКОЛА "УБ"

NOVO !

PERIONICA

МАТУРАНТИ 2015.

RESTORAN - MESARA - PRODAVNICA

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

TADING

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

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

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

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

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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КОП “РАДЉЕВО“

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
ДОМАЋИНСТАВА
КРЕЋЕ ОД ЈУНА
- До сада експроприсано 65 хектара
пољопривредног земљишта. - Рок за
подношење предлога 25.новембар
Експропријација земљишта за подручје будућег копа
Радљево, која је започета током јануара ове године, тече
предвиђеном динамиком. У Одељењу за имовинско-правне
послове општине Уб до сада су обрадили 93 предлога за
експропријацију, од укупних 150 колико је предвидео
корисник експропријације РБ “Колубара“. Рок за подношење свих предлога је годину дана од утврђивања јавног
интереса од стране Владе Републике Србије, а то је
25.новембар 2015.године.
- На основу досадашњих
предлога екпроприсали смо око
65 хектара пољопривредног
земљишта, међу којима се налазе
и грађевински припатци, ограде,
канали... Укупна површина коју
треба обрадити износи око 230
хектара, а током јуна месеца очекујемо нешто обимнији посао и
подношење предлога за експропријацију домаћинстава. Према
стању из листова непокретности
предвиђена је обрада око 25
домаћинстава, од чега осам у
Марија Новаковић
Радљеву и седамнаест у Каленићу, с тим да је отворена могућност појединих измена. За
сада, поступак екпропријације напредује веома добро, а
сарадња са РБ “Колубара“ по питању достављања
постебне документације је одлична- каже за “Глас Тамнаве“
Марија Новаковић, виши стручни сарадник у Одељењу за
имовинско-правне послове Општинске управе Уб.
Поступак експропријације
почиње тако што РБ
“Колубара“ поднесе предлог, након чега се позива свака
странка да у служби за имовинско-правне односе да своју
изјаву поводом тог предлога. После тога се издаје решење о
експропријацији, а по правоснажности решења доставља се
писмена понуда од стране корисника експропријације (РБ
“Колубара“), након чега је потребно да странка још једном
дође у службу на закључење споразума.
Процена вредности пољопривредног земљишта
извршена је од стране органа Пореске управе и она износи
један еуро по метру квадратном. Када је у питању процена
вредности биљних култура, усева, шума и грађавинских
објеката, процена се врши на основу налаза и мишљења
овлашћених вештака.
Све информације о бројевима парцела и редоследу
подношења предлога грађани могу се добити у просторијама Дирекције Центра за стручне послове Површинског
копа “Радљево“ у оснивању, које се налазе у улици Краља
Петра Првог на Убу (“Колубарина зграда“).
Милован Миловановић

НЕПОВРАТИЛО СЕ!

К

ад је телефон зазвонио било је
касно... Заправо, било је касно још
ко зна када пре тога. Пре великих
падавина, пре прокопавања пута крај
Убаче (у близини моста), пре много тога...
Вероватно је било касно још онда када су
послови око заштите од елементарних непогода (тако
и поплава) били поверени нестручним, неспособним
и неодговорним људима. Онима који су се целог свог
радног века бавили лажним извештајима о спремности ОНО и ДСЗ и слично. Уствари, онима који у
свом радном ангажовању нису имали мерљиве
резултате. И тада, тог 15.маја 2014.године, када су се
суочили са потребом да брзо и ефикасно ураде нешто
и оној области у којој су годинама радили (и примали
плате) - показало се да том задатку нису дорасли.
Нису били у стању да заштите ни сопствене куће...
Е, сад! Прошло је годину дана. Искуства су ту.
Показало се да имамо много добрих, хуманих људи.
Очигледно да смо спремни да помогнемо једни
другима кад дође оно, стани-пани. Није заборављен
Ђоле, наш човек, фарбар са нишког аеродрома, није
заборављена ни посада хеликоптера, ни јединица
Војске Србије, специјалци из полицијске јединице,
добровољци, хуманитарци... Наћи ће се начин да и
убска општина организује пригодну доделу јавних
признања и захвалница...
Али, нешто ту, ипак, шкрипи. Понекад се потегне
питање одговорности, а онда, све застане јер се
долази до личности које су годинама градиле
ауторитет на једноставном позерству и на спремности
да интервенишу у некаквим преписиваним плановима
(сећамо се да је неко, у материјалу за Скупштину,
заборавио да преправи заглавље плана, па су
одборници усвајали План за наредни период са
називом сасвим друге општине (?!)... Били су спремни
- ако затреба! А кад је затребало, они су набрајали
оправдања, разлоге, немогућност да се ’’ишта уради у
датим условима’’, сваљивали на друге...
И тако све до ове годишњице.
Да ли ће се нешто изменити? Тешко! Млади стручни
кадрови, који би били у стању да ураде потребне
планове заштите и, наравно, да их реализују - чекају
на евиденцији НСЗ-а или одлазе ’’трбухом за крухом’’.
Главну реч и даље воде кадрови са дипломама ОНО И
ДСЗ. Разуме се, пресудна је такозвана политичка
конфигурација. Странке из коалиције стоје ’’на
бранику својих верних присталица’’. Неки су тако
ушанчени да их ни промена коалиционих партнера не
би уздрмала. Срећом, нису далеко од пензије, па, има
шанси... Уколико Србија, таква каква је сада, уопште
има некакву будућност. После најезде оних који су
делили обећања на која су заборављали оног
момента кад ступе на власт, није баш много тога
остало за будућност. А ови, садашњи, док истерају
’’мангупе из својих редова’’, могао би да прође и
следећи мандат... А тада ће, већ, бити касно!
Гради се Уб. Перспектива је, збиља, светлија него што
је била до скора. Човек који води општину повлачи
мудре потезе и, рекло би се, много тога му иде на руку.
Навијамо за њега, јер, оно што буде добро њему - биће
и грађанима општине. Одабрао је и најближе
сараднике, а биће прилике и да се све потврди на
следећим локалним изборима крајем године. Имаће
прилику. Имаће подршку завидне већине бирача...
Остаје му да настави започето, да крунише своје дело
и да успех подели са свима нама. Кроз више радних
места, веће зараде, градњу инфраструктуре, виши
стандард у сваком погледу. А ту би, негде. требало да
се нађе и његова обавеза да, за тако осетљиву област
као што је заштита од поплава, нађе стручне и
способне кадрове, а неке и да испрати у пензију...
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ПОЧИЊУ ЗНАЧАЈНА УЛАГАЊА У ИНФРАСТРУКТУРУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ УБ

ПОТПИСАН УГОВОР
СА “КОЛУБАРОМ“
Прва сума новца од Рударског басена биће употребљена за изградњу
три улице (Сандића имање, 8.Црногорске и Мајског уранка), као и
ширење водоводне мреже на Убу (Симића крај и Милосављевићи)
Рударски басен “Колубара“,
општина Уб и Дирекција за уређење и
изградњу Уб потписали су, 15.маја,
уговор о заједничкој изградњи објеката
комуналне и социјалне инфраструктуре
на територији убске општине у 2015.
години. По речима председника општине Уб Дарка Глишића, у питању је прва
сума новца у износу од 30 милиона
динара, која ће бити употребљена за
изградњу три улице (Сандића имање- 20
милиона, 8.Црногорска- 3,3 милона и
Мајског уранка- три милиона) и ширење
водоводне мреже на Убу (Симића крај2,4 милиона и Милосављевићи- 1,3
милиона). Почетак изградње ових
инфраструктурних пројеката предвиђен
је за месец и по дана, након поступка
јавне набавке, односно одређивања
извођача радова.

милиона динара. У општини Уб постоји
потреба за изградњом комуналне
инфраструктуре на алтернативним
локацијама које би требало припремити
за расељавање првих домаћинстава
приликом експропријације непокретности за потребе отварања угљенокопа
Радљево, а које ће послужити као
привремено решење док се не уради
комплетно уређење урбаног насеља
“Мургаш - Ново насеље“, које је, планском документацијом, предвиђено за
расељавање. Милован Миловановић
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СТИЖЕ ОПРЕМА
ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

“ШКОЛАРАЦ“
У НОВОМ РУХУ
У сарадњи са Канцеларијом за
помоћ и обнову поплављених
подручја Владе Републике Србије,
општина Уб ће, у наредних месец
дана, добити опрему и реквизите за
уређење дечијих игралишта. Како
сазнаје “Глас Тамнаве“ игралиште
на СРЦ “Школарац“ биће потпуно
реконстуисано и са новом опремом,
која ће стићи путем донације из иностранства.
Такође, Уб би требало да добије
још једну гарнитуру опреме за
дечија игралишта, а тренутно је у
току избор локације за њено постављање. Позвани су и грађани да дају
своје предлоге.

У САРАДЊИ СА “ПУТЕВИМА СРБИЈЕ“

КРЕЋЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА
УЛИЦЕ СЛАВОЉУБА МИЛИВОЈЕВИЋА
Ове недеље биће започете припремне радње за
асфалтирање још шест путних праваца у убским селима

Дарко Глишић
Као разлог због којег су баш ови
пројекти добили предност у односу на
друге, Глишић је навео спремну и
“најчистију“ пројектну документацију.
- По истом основу, већ током јула,
очекујемо потписивање још једног
уговора са “Колубаром“ у износу од 70
милиона динара. Та средства махом ће
бити усмерена на изградњу инфраструктуре у насељима западне Тамнаве
која гравитирају ка рударском басену,
као што су села Паљуви, Бргуле,
Стубленица, Лисо Поље, Радљево,
Каленић, Шарбане... Један део новца
биће усмерен и на Уб, за пројекте који
нису ушли у овај први уговор, а међу
којима ће се наћи и изградња инфраструктуре у насељу Свињци и још неколико мањих улица- рекао је Глишић
током недавног обраћања локалним
медијима, уз констатацију: да није овог
новца општина Уб не би имала средстава да у скоријој будућности реализује ове пројекте.
Први човек општине Уб истиче да
су у току преговори да, уколико не буде
неких административних или имовинско-правих проблема на деоницама
које су планиране, крајем јесени, са
“Колубаром“ буде потписан и трећинајвреднији уговор у износу од 100

Финансијским средствима ЈП
“Путеви Србије“, ових дана, биће
започета изградња неколико путних
праваца на територији убске општине.
Најзначајнији пројекат односи се на
свеобухватну реконструкцију улице
Славољуба Миливојевића, чија је
вредност 30 милиона динара. Радови
ће обухатити потез од моста на
Грачици у Совљаку до обилазнице, а
због обимног посла који очекује извођаче радова ПЗП Ваљево, у овом делу
Уба, биће неопходна и измена режима
саобраћаја.
Уз помоћ “Путева Србије“ опредељена су значајна средства и за изградњу шест путних праваца у убским
селима. Како истиче први човек убске
општине Дарко Глишић, ове недеље
биће започете припремне радње за
асфалтирање макадамских путева у
Вукони, Старом Врелу, Милорцима
(према Црвеној Јабуци, иза Ћемановића моста), Трлићу (од регионалног пута до моста у “Сувој јарузи“),

Чучугама (наставак радова на путу ка
Трифковићима) и Тврдојевцу (један део
правца према Трлићу).
У наредном периоду, највероватније током лета, у сарадњи са “Путевима Србије“ планира се изградња још
неколико путних праваца: реконструкција пута Уб-Памбуковица, наставак
изградње пута од Уба ка Коцељеви
(Трлић-Новаци) и уређење раскрснице и
пута који пролази кроз центар Бањана.
М.М.М.

УБСКИ ЂАЦИ НА СРЦ “ШКОЛАРАЦ“ ОДРЖАЛИ

КРОС ПО КИШИ
14. и 15.страна
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ПОЧЕЛЕ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

АКТУЕЛНО

БЕЗ ИЗРАЗИТОГ
ФАВОРИТА
Стартовали фудбалери - Финални дан - среда 27.мај
У организацији Већа Савеза самосталних синдиката
Општине Уб, 11. маја, почеле су традиционалне Радничке
спортске игре. За сада су стартовали само фудбалери,
учествује десет тимова који су подељени у две групе, а
осам најбољих наставиће такмичење у четвртфиналу које
је на програму у понедељак 25. мајa. После прве недеље
такмичења, јасно је да изразитог фаворита нема,
прошлогодишњи победник Ђунис је већ доживео два
пораза, а максималан учинак, додуше, уз меч мање, имају
Општина и Феромонт. Фудбалски турнир суди већ
проверени судијски тандем - Јордан Видић и Марко
Поповић.
Финални дан је планиран за среду 27. мај, а
осим фудбала, истог дана
ће се одржати и завршно
такмичење у надвлачењу
конопца (мушкарци) и пикаду (жене), као и атлетска
надметања у обе конкуТрадиција се наставља
ренције.

Пред утакмицу: Сточар ЛСБ - Феромонт

Пред утакмицу: Катастар - АД Копови

"А" група
1.коло - Декор Лукс- Ђунис 4:2, АД Зимпа- ЗЗ Трлић 1:2,
слободан МУП
2.коло - Ђунис- АД Зимпа 1:2, Декор Лукс- МУП 2:3,
слободан ЗЗ Трлић
3.коло - АД Зимпа- МУП 2:1, Ђунис- ЗЗ Трлић 2:1,
слободан Декор Лукс

"Б" група
1.коло - Општина- Копови 1:0, Катастар- ЛСБ Сточар
0:1, слободан Феромонт
2.коло- ЛСБ Сточар- Феромонт 0:2, АД Копови- Катастар
0:5, слободна Општина

АМСС УБ

ДОКУМЕНТА ЗА ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО:

Партнер- “Аладин-турс“ Уб
Вука Караџића 45, Уб 014 411 105
069 870 14 59 014 411 052

- МЕЂУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
- ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ТУЂИМ
ВОЗИЛОМ У ИНОСТРАНСТВУ
- ЗЕЛЕНА КАРТА ОСИГУРАЊА
- ПУТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕГИСТРАЦИЈА НА РАТЕ !
(без чекова и без одласка у банку)

ОСНОВНА
ЧЛАНСКА КАРТИЦА

600 динара годишње
ШЛЕПОВАЊЕ ВОЗИЛА У СЛУЧАЈУ
КВАРА/САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ (до 40км)
ПОПРАВКА ВОЗИЛА НА ПУТУ (до 40км)

СУПЕР
ЧЛАНСКА КАРТИЦА
СРБИЈА + ЕВРОПА

1400 динара годишње

+ 600 динара за основно чланство

НАГРАДНА ИГРА

РЕГИСТРУЈ АУТО И
ОСВОЈИ ЛЕТОВАЊЕ
У ГРЧКОЈ !!!

ШЛЕПОВАЊЕ ВОЗИЛА У СЛУЧАЈУ КВАРА (до 100км)
ШЛЕПОВАЊЕ ВОЗИЛА У СЛУЧАЈУ
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ (неограничена км)
ТРИ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА НА ПУТУ (3 пута по 40 км)
РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ДО 3 ДАНА У СЛУЧАЈУ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА АУТОБУСОМ/ВОЗОМ У СЛУЧАЈУ КВАРА ИЛИ САОБ.НЕЗГОДЕ

ОКО НАС

21.мај 2015.г.
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НА ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

ЗБОГОМ
“СНЕГУ“ !
Бесплатан дигитални сигнал, уз
то што је бесплатан, донеће нам
многе погодности ако све буде
функционисало како треба.
Прелазак на нови систем емитовања
телевизијског сигнала, на територији општине Уб,
биће окончан 25.маја, када ће бити угашен старианалогни сигнал са Авалског торња. Иако је
најављују као технолошку револуцију, која ће осим
кристално јасне слике и квалитетног тона, темељно
изменити контакт између медија и публике,
дигитализација нам доноси и неке недоумице.
Наиме, чари дигиталне технологије већ су
имали прилику да виде сви они грађани који су се
снабдели са СТБ уређајима за пренос дигиталног
сигнала, али и они који су прикачени на кабловску
мрежу (додуше аналогну) која реемитује сигнал
појединих канала са Авалског торња. Некадашњи
“снег“ на нашим екранима, ових дана заменила су
“сецкања“ у пријему сигнала која су појединце
доводиле до лудила- поготово током полуфиналних
дуела Лиге шампона. Као по правилу, шансе - па и
саме голове, морали смо да гледамо на поновљеном
снимку. Надамо се, само, да су у питању “дечије
болести“ и да ће сметње бити отклоњене до
званичног пуштања у рад “нове технолошке
револуције“.
Бесплатан дигитални сигнал, уз то што је
бесплатан, донеће нам многе погодности ако све
буде функционисало како треба. Пре свега, на овај
начин покривен је значајан број гледалаца у убским
селима који су досад имали ограничен избор канала.
Наиме, свако ко успешно прима дигитални сигнал
имаће једнак квалитет за све расположиве програме
(за сада је доступно 14 канала), за разлику од
досадашњег аналогног пријема, где су програми
имали велике разлике у квалитету слике, па је, у
неким случајевима, било потребно усмеравати
антене на различите предајнике за различите
програме. Сем доброг квалитета слике и звука,
дигитални сигнал омогућава и коришћење унапређених додатних услуга путем СТБ уређаја. Тако ћемо
имати могућност избора превода и титлова,
снимања телевизијског програма, па и одложено
гледање емисија.
У градској зони ситуација је нешто другачија, па многи граћани тренутно имају дилему када је
у питању прелазак на нову еру праћења телевизије
путем дигиталног сигнала. Кабловски оператери су,
на овај начин, добили озбиљног “бесплатног“
такмаца који захтева само почетно улагање од 3.000
динара за куповину СТБ-уређаја. У односу на КДС
кабловску мрежу која на Убу има неколико стотина
претплатника и базирана је на аналогном (лошијем)
сигналу, поменуте предности дигиталне телевизије
су очигледне. Ипак, избор канала је далеко мањи.
Преносе са спортских манефистација махом су
преузеле телевизије којих нема у етру бесплатног
дигиталног сигнала, филмски, документарни и
забавни програм је далеко разноврснији “на каблу“,
а и праћење локалних телевизија је једино могуће
путем КДС мреже.
Избор је на вама, а убски кабловски
оператер би, свакако, требало да преиспита то што
нуди својим корисницима. Посебно ако се имају у
виду још две (нешто скупље) могућности за
дигитални пријем слике, путем Тотал ТВ и IPTV.
Дигитализација је дефинитивно стигла,
искористите њене погодности. Али, не за праћење
“Парова“ и других небулозних садржаја, већ за
квалитетан програм. Нажалост, мало га има ?

КУПАЛИШНА СЕЗОНА
ОД 1. ЈУНА
Цене дневних улазница и сезонских пропусница
на нивоу прошлогодишњих
Уколико временске прилике дозволе, у понедељак, 1. јуна
почиње купалишна сезона на Градским базенима. У току су
последње припреме пред отварање, а током наредних дана базени
ће бити напуњени. По речима Небојше Живановића, руководиоца
базенског комплекса Установе за културу и спорт, ове године раније
се почело са пуњењем базена.
- Пуњење базена водом обично
траје четири до пет дана. Међутим,
сада ћемо постепено пунити десетак
дана, како грађани који живе у
вишим зонама града не би имали
проблем са притиском или остали
без воде, каже Живановић и истиче
да су пре овог посла завршени
уобичајени радови на припреми
базенског комплекса за наступајућу
сезону.
За разлику од прошле године,
када је клизиште на брду изнад
Небојша Живановић
базена проузроковало знатна оштећења на пластификацији корита базена и пуцање цеви у тунелима
око објекта, због чега су изведени обимни и скупи санациони
радови, сређивање убског купалишта пред овогодишњу сезону
захтевало је уобичајене припреме. Осим „крпљења“ мањих
напрслина на пластификацији, прања и полирања базена, извршен
је ремонт пумпи, мотора, водоводних инсталација и других
постројења, замењени вентили на тушевима, обезбеђен гасни и
течни хлор, постављени сунцобрани, уређене зелене површине,...
- Имали смо једну непланирану инвестицију, јер је пао део
зидане ограде на потезу испод врба. Због прошлогодишњих
поплава, темељ је оронуо и цео тај потез је у лошем стању.
Најкритичнији део који се урушио, у дужини од преко 20 метара, ми
смо претходних дана средили, а са истим послом наставићемо и
следећег пролећа. Пошто немамо новца да целом дужином
заменимо ограду, то ћемо парцијално радити сваке године, али
квалитетно, због веће безбедности купача, наводи Небојша
Живановић.
Цене дневних улазница
остале су на нивоу прошлогодишњих и стају 150 динара, а
највеће повластице, као и до
сада, имаће предшколци и
добитници дипломе „Вук Караџић“, који ће се бесплатно купати
на Градским базенима. И ове
године, Установа за културу и
спорт омогућила је куповину
сезонских пропусница путем
претплате, на две месечне рате,
које су већ у продаји. Цене су
исте као прошлог лета, тако да
Градски базени Уб
сезонска пропусница за ученике
и студенте износи 3.000 динара, а за одрасле 3.500 динара. Уз чисту
воду и леп амбијент, посетиоци ће моћи да уживају и у ноћном
купању, дневним, живим свиркама, играма на води и другим
садржајима.
Д.Недељковић

Ste-Si
SALON

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

Marija Jola~i}

060 33 83 964
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЛЕ ПОПЛАВА

ПРИЗНАЊЕ
КОЦЕЉЕВЦИМА

НАСТАВЉЕНА ОБНОВА

СРЕБРНИ ЗНАК ЗА ВЕСНУ

На годишњицу мајских поплава

Пro{logodi{wе поплава почела је пре годину дана и на
подручју коцељевачке општине. Бујице мањих водотока и
Тамнаве најпре су поплавиле село Каменицу, а потом Коцељеву. Обнова инфраструктуре, на којој су биле највеће
штете у овој општини и даље траје.
У Љутицама и Дружетићу nedavno je po~ela gradwa два
нова моста. Radove izvodi renomirano beogradsko
preduze}e Mostogradwa.
- Мост је армирано бетонски, рок је 75 дана, а требало би,
почетком јула, да буде готов- каже Спасоје Чолић,
одговорни руководилац "Мостоградње" Београд.
Novi quti~ki most le`a}e na sedam {ipova dubokih 12
metara i bi}e duг 18 metara.
Поплаве су само на инфраструктури Коцељеве нанеле
штету од преко 300 милиона динара. Највећи проблем, али и
најскупљи пројекат је завршен. Урађен је мост на
регионалном путу од Шапца ка Ваљеву, и уређено корито
Тамнаве кроз варошицу.
- Држава је до сада у обнову инфраструктуре уложила
преко 100 милиона динара. Донатори су, до овог треnутка,
уложили око 20 милиона динара- каже председник општине
Коцељева Душан Илинчић.
Овог лета у коцељевачком крају очекују и да се уреди
корито реке у горњем току, како би се заштитиле и бројне
куће по селима, али и оранице - деценијама плављене.

ОСМО
ДРУЖЕЊЕ
БАЈКЕРА

ВРЕДНА ТРАДИЦИЈА

Са доделе признања

У организацији Извршног одбора Савезa удружења
здравствених радника Србије – подружнице Шабац
одржана је Свечана академија поводом Медународног
дана медицинских сестара, којом се традиционално
обележава 12. мај - у знак сећања на датум рођења
Флоренс Најтингејл.
Ове године, „Сребрног знака“- највише признање за
допринос развоју струке добила је Весна Илић која је од
1992.godine zaposlena u Domu zdravqa Koceqeva u
slu`bi za zdravstvenu za{titu odraslih.
O Vesni direktor Doma zdravqa u Koceqevi Verica
Sofrani} ka`e:
-I kada sam odsutna iz Doma zdravqa znam da }e Vesna
odraditi sve na vreme kao i da sam tu. Vesna je odgovorna i radna i mislim da je ovo pravi izbor na{eg
udru`ewa.
Vesna isti~e da je ovo priznawe, ne weno li~no ve} i
svih wenih koleginica i kolega iz koceqeva~kog Doma
zdravqa.

ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

СУСРЕТ ПЕСНИКА

Током викенда, у организацији мото клуба “Good boys”, у
Коцељеви је одржан осми мото скуп. Кроз камп је прошло
више од 400 мотора као и преко хиљаду и по посетилаца.
Домаћини су угостили бајкере из Шапца, Ваљева, Уба
Осечине, Ужица, Пожеге, Обреновца, Шида, Руме, Инђије,
Лешнице, Бање Ковиљаче, Чачка, Лесковца, Велике Плане,
Сремске Митровице, Петровца на Млави, Љига, Пећинаца,
Зворника, Српског Сарајева, Бјељине, Ћуприје, Лајковца,
Земуна, са Залитибора...
У оквиру мото скупа организован је излет љубитеља
двоточкаша до манастира Каона, затим улични дефиле,
игре у кампу као и концерти, најпре, шабачког бенда
“Предигра” који је и ове године одушевио присутне- а
потом и групе “Освајачи”.
Организатори истичу да су задовољни како посетом тако и
због чињенице да је све протекло у најбољем реду, без
икаквих инцидентних ситуација. Напомињу да велику
захвалност дугују коцељевачкој општини која је, и овог
пута, била генерални покровитељ.

ШЕСТА ИЗЛОЖБА
ПАСА У КОЦЕЉЕВИ

У Коцељеви је, у суботу, 16.маја, у организацији
Верољуба Бабића, наставника Основне школе ‘’Мића
Станојловић’’, одржан сусрет ученика са завичајним
књижевним ствараоцима. Позиву су се одазвали Радован
Пулетић, Милан Миловановић, Раде Пантелић и Живан
Филиповић. Ученици су рецитовали стихове песникиње
Десанка Максимовић и тако обележили годишњицу њеног
рођења, а књижевни ствараоци су говорили прозне
текстове и поезију из својих књига...

Пулетић, Миловановић,
Пантелић и Филиповић

ЗНАЧАЈНА ПОДРШКА ОПШТИНЕ
У организацији Кинолошког друштва “Коцељева” у недељy
је на терену ФК ”Раднички” у Коцељеви одржана Шеста
национална изложба паса свих раса. По речима једног од
организатора Владимира Белензаде, у каталог су уписана 204
пса и готово сви су присуствовали изложби.
И у овој манифестацији локална самоуправа видела је
прилику да промовише општину Коцељева, па је помогла.
–Осим помоћи општине подршку смо добили и од спонзора.
То што имамо њихову подршку веома нам значи и у многоме
олакшава посао када се овакве манифестације организује.
Битно нам је да је све протекло у најбољем реду- изјавио је
Белензада.

КРОЗ МИОНИЦУ
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ПОТПИСАН УГОВОР О УДРУЖИВАЊУ СРЕДСТАВА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ И ОПШТИНСКЕ ДИРЕКЦИЈЕ

22 МИЛИОНА ЗА “РАЗБОЈИШТЕ“
Вршиоци дужности директора Републичке дирекције за
воде и Дирекције за уређење и изградњу општине Мионица
Наташа Милић и Слободан Ковачевић су недавно потписали
Уговор о удруживању средстава ради заједничког финансирања радова на изградњи резервоара ''Разбојиште'' запремине 500 кубних метара воде. Свечано потписивање уговора
о финансирању пројекта вредног 22 милиона динара обављено је у Мионици у присуству председника Општине Бобана
Јанковића и в.д. директора ЈКП ''Водовод-Мионица'' Миливоја Павловића''. Средства се удружују у односу 50:50 одсто,
а поред обезбеђивања финансијског учешћа обавеза

ПРИПРЕМЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ
СЕЗОНУ У ВРУЈЦИМА
Tуристичка сезона у Бањи Врујцима је ''пред
вратима'', а са тим у вези је у кабинету председника
Општине Бобана Јанковића одржан састанак са директорима јавних предузећа и буџетских установа која се старају
о познатом туристичком одредишту, као и са представницима мионичке Полицијске станице. Директори су овом
приликом добили конкретна задужења са посебним акцентом на комуналним питањима као што су обезбеђивање
редовног снабдевања водом, одржавање хигијене на
јавним површинама и уређење зелене пијаце у Бањи. Договорено је да мионички Дом здравља обезбеди целодневно
дежурство у амбуланти и апотекарској установи. Такође,
дато је задужење помоћнику председника и челницима
Културног центра и Туристичке организације да предузму
активности како би се, у Врујцима, туристичка понуда
употпунила адекватним културним садржајима, који су
претходних година били прилично сиромашни. Општинској дирекцији наложено да, у сарадњи са Комисијом за
безбедност саобраћаја, обезбеди постављање недостајуће
хоризонталне и вертикалне сигнализације, а Општинској
управи да појача инспекцијски надзор, изврши прерасподелу радног времена и обезбеди ангажовање инспектора у данима викенда.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАРАТЕУ ЗА
ПОЛЕТАРЦЕ, ПИОНИРЕ И НАДЕ

МИОНИЧАНИ
У ТРИ ФИНАЛА
Биланс - три сребра и бронза

В.Д. директора Републичке дирекције за
воде дочекао је председник општине

инвеститора-Општинске дирекције је између осталог и да
обезбеди да се извођење радова и вршење стручног надзора
врше према главном пројекту, као и да спроведе поступак
јавне набавке и изврши избор понуђача.
- Побољшање стања у водоснабдевању смо поставили
на сам врх приоритета у области изградње комуналне инфраструктуре, а изградња резервоара ''Разбојиште'' је веома
значајан пројекат јер ће се са њега обезбедити стабилно и
редовно снабдевање водом подручја Бање Врујци и околине.
Такође, важно је да ћемо у реализацији пројекта имати и
комплетну подршку Републичке дирекције за имовину.
Приоритет су инвестиције којима се може постићи најбржи
обрт капитала, а то се свакако односи на Бању Врујци,
надалеко познату туристичку дестинацију, где ми, као локална
самоуправа, остварујемо значајне приходе-истакао је, овим
поводом, председник општине Мионица Бобан Јанковић. А.К.

ПОЛУФИНАЛНИ ТУРНИР ПРВЕНСТВА
СРБИЈЕ ЗА КАДЕТКИЊЕ

ОДБОЈКАШИЦЕ
РИБНИЦЕ ТРЕЋЕ
Мионичанке забележиле једну победу и два пораза
Кадетска селекција одбојкашица Рибнице је заузела
треће место на полуфиналном турниру првенства Србије у
овој узрасној категорији, који је одигран 8. и 9. маја у Новом
Пазару. Мионичанке су под вођством тренера Горана Ђорђевића забележиле победу максималним резултатом 3:0 (25:13,
25:22, 25:13) против домаће екипе Волеј стар јуниор, док су у
прва два кола поражене од Динама из Панчева 3:1 (25:8,
16:25, 25:13, 25:21) и Лазаревца 3:0 (26:24, 25:17, 26:24), који ће
као првопласирани учествовати на финалном турниру.
Кадеткиње су самим пласманом на полуфинални турнир
оствариле један од највећих успеха у историји Клуба, а
обезбедиле су га освајањем првог места у регионалној лиги.
Боје Рибнице у Новом Пазару су браниле Александра
Недовић (капитен), Јелена Тешић, Мина Мишовић, Јелена
Палавестрић, Тамара Савић, Милица Коларевић, Кристина
Милосављевић, Тина Стефановић, Невена Перић и Хелена
Грујић.
А.К.

Кадеткиње Рибнице

Освајачи медаља и стручни штаб КК ''Мионица''
Млади каратисти ''Мионице'' су, на првенству Србије за
полетарце, пионире и наде, одржаном 10. маја у Спортском
центру „Колубара“ у Лазаревцу, у 13 наступа у катама појединачно и екипно, освојили чети медаље и то три сребрне и
једну бронзану. Сребрна одличја на најважнијем такмичењу у
сезони у својим нивоима понеле су полетарка Анђелија
Јевтовић, пионирка Тања Станојевић и у конкуренцији нада
Ива Латиновић, док је бронзану медаљу освојила полетарка
Јана Поповић у апсолутном нивоу. Према речима председника КК ''Мионица'' и главног тренера Драгана Туфегџића,
најбољи показатељ рада је чињеница да је освајањем четири
медаље и учешћем у три финала остварен бољи резултат
него претходне године и поред смене генерација.
А.К.
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У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОТВОРЕНА
КАНЦЕЛАРИЈА
ЗА БРЗЕ ОДГОВОРЕ
Грађани ће на једном месту и у
најкраћем могућем року добити
информације које их интересују, а у
надлежности су локалне самоуправе
У приземљу зграде Општинске управе, у
понедељак је свечано отворена Канцеларија за брзе
одговоре, која ће омогућити лакшу комуникацију између
грађана и локалне самоуправе и брже решавање
њихових проблема. Систем функционише тако што
грађани који имају неко питање или недоумицу, подносе
захтев електронским путем, писмено, телефонски или
лично. По пријему, Канцеларија ће захтев прослеђивати
надлежним установама и предузећема, а подносиоцу
захтева одговор ће стићи најкасније у року од три дана.
Канцеларија за брзе одговоре пружа могућност
грађанима да на једном месту и у најкраћем могућем
року од јавних служби добију инфорамације које их
интересују, а на које су до сада чекали много дуже, рекао
је председник општине Уб Дарко Глишић на отварању
Канцеларије. На овај начин, локална самоуправа
исказује максималан труд да грађанима олакша живот и
изађе у сусрет њиховим потребама, питањима и
предлозима, истакао је Глишић, захваливши се
Институту за јавну политику из Београда на пруженој
помоћи приликом реализације отварања Канцеларије за
брзе одговоре.

Пише: Радован Пулетић

АУТОБИОГРАФСКА
А и посвећена Миши Жапцу који је
успео да победи најопаснијег од свих
противника – себе...
У царство добре хране упао сам релативно касно. Тек
после партије фудбала која је трајала, отприлике, две
деценије. Али, упао сам као Џингис Кан, без обзира, милости и
мере. И у првој години окупације поменутог царства угојио сам
се тридесет килограма. Данас, по дометима апетита и
запремини желудца ја сам – Тираносаурус рекс. Када ми ускоро
лекари забране слатко, слано, кисело, љуто, вруће, хладно,
масно и сексуалне активности, само ћу код овог последњег
бити дисциплинован. За остало, баш ме брига.
Знам, једна етиопска, скоро самоубилачка дијета
продужила би ми живот. Међутим живот је ма колико дуг, ипак,
превише кратак и непоновљиво леп да би га сакатили
факирским саморестрикцијама. Узму ли се у обзир димензије
вечности, ионако ћемо далеко више провести у мрачном и
тесном него за трпезаријским столом добре кухиње. Искрено,
пробао сам у пар наврата спасоносно упливавање у јабуково
сирће, у јогурт са само 0,5% млечне масти, у бљутаве,
незачињене чорбе... Али, уместо телесне масе, губио сам
пријатеље, онако изгладнео, нервозан, увредљив, нетолерантан и загледан у дно празног тањира. Пре или касније,
сурвао бих се из небеских висина самоконтроле у дубоку
нирвану преједености, и постајао онај стари питоми медвед
по ком се веру деца.
Зашто да држим дијету? Своје најважније плесове сам
одплесао, званичне утакмице одиграо, а и они којима је
требало да се допаднем – већ су учинили ту животну грешку.
Испуњавам све услове да остатак живота будем оно што јесам:
двоножни рептил Парка из доба јуре који једе све, од живих
коза до задњих точкова Ландровера. Ја сам гладан...

КУЛТУРА И ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЗАШТИТИМО ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ

Чичаревић и Глишић
испред убске Канцеларије за брзе одговоре

Власнике кућних љубимаца обавезује и Закон
да почисте ’’трагове’’ који настају током шетње

Уз све похвале запосленима у Општинској управи
и комплетном руководству на томе што су у тешким
временима пронашли вољу и енергију да отворе
Канцеларију за брзе одговоре и побољшају комуникацију са грађанима, Данило Чичаревић из Института за
јавну политику је нагласио да је то велики подухват
Општине Уб .
У канцеларији за брзе одговоре ангажована су четири радника Општинске управе, који ће Убљанима бити
на услузи сваког уторка и петка од 10 до 13 часова. Д.Н.

Сведоци смо појаве која, на први поглед, није
упадљива, али на специфичан начин свима смета. То
су све популарније шетње са кућним љубимцима.
Срећемо суграђане како на повоцу воде своје ротфајлере, хаскије, пудле... Или обрнуто - пси вуку своје
власнике. Слика - идилична, човек и пас - најбољи
пријатељи. Али, веома ретко видимо да власници носе
и прибор за уклањање ’’трагова’’ које њихови љубимци остављају, најчешће на зеленим површинама.
Управо тамо где водимо и децу да се истрче на
травнатој подлози. Разуме се, неко не зна да га Закон
обавезује да, ако води пса, има уз себе и комплетан
прибор и да је обавезан да покупи оно што он оставе на
трави, а неко игнорише све понашајући се као да је, на
пример, цео градски трг само њему на располагању.
Али, то је, већ, бахатост...
Опаности од напада на децу и пролазнике - да не
помињемо. Недавно је једна наша мала суграђанка
понела, за цео живот, ружну упомену у виду ожиљка на
лицу. Наравно, после сусрета са ’’умиљатим’’ кућним
љубимцем. И ту је Закон јасан: обавезна је корпица на
њушци...
У великим градовима комунална полиција води
ред. Никоме се не исплати да ризикује. Али, шта ћемо
ми - без тих специјалних полицајаца? Да апелујемо на
високу свест, али и да замислимо себе у кожи оних који
су угрожени - пре него што кренемо у шетњу са
’’најбољим човековим пријатељем’’!
М.М.

10 godina sa Vama !

AEROBIK
PILATES
(sa rekvizitima: lopte, palice, tegići, steperi)
Vanja Ilić, viši sportski trener
069/111-0356

ravo !
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ШТА УПИСАТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ?

ДОБРОДОШЛИ У ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ “УБ“
У зависности од успеха који ученици доносе из основне школе, као и њихових афинитета, понуђено је
трогодишње и четворогодишње школовање, као и ванредно школовање за 15 ученика старијих од 17 година.
Ближи се упис у средње школе, а
пре полагања завршног испита, требало
би добро размислити коју средњу школу уписати. За све оне који нису сигурни
да ли ће моћи после четворогодишњег
школовања да оду на студије, најбоља
опција је упис у неку од средњих стручних школа. Две средње школе на Убу –
Техничка школа „Уб“ и Гимназија „Бранислав Петронијевић“ располажу довољним бројем места за упис свих заинтересованих ученика убске општине, али и
шире.
У последњих двадесетак година,
Техничка школа "Уб" је проширила
наставу на више подручја рада. Школа
поседује специјализоване учионице,
библиотеку са читаоницом, лабораторије, салу за физичко и велико двориште. Од оснивања до данас, школу је
завршило преко 8.000 ђака. Сваке
године ученици Техничке школе „Уб“
одлазе на многобројна такмичења
Министарства просвете и освајају
бројне награде, на шта је посебно поносан њихов директор Зоран Бабић.
- Прошле године је девет ђака било
на републичком такмичењу. Ове године

већ су ишли конобари и кувари. Три ђака
из машинске струке су се пласирала на
републичко такмичење. Три тркача
пласирала су се на међурегионално
такмичење, један џудиста је био пети у
Србији, тако да очекујемо опет одличан
успех седам до десет ђака – истакао је
Бабић.
У зависности од успеха који ученици
доносе из основне школе, као и њихових
афинитета, понуђено је трогодишње и
четворогодишње школовање, као и
ванредно школовање за 15 ученика
старијих од 17 година. У оквиру трогодишњег школовања, ове године биће
формирана два комбинована одељења
која ће примити по петнаест (укупно 60)
ученика смерова: машинбравар, аутомеханичар, кувар и конобар. За све њих
обезбеђена је и пракса. Кувари и конобари је похађају у ресторану „Школарац“,
аутомеханичари по приватним радњама,
а бравари у школи. До пре неколико
година најтраженији смер у оквиру
трогодишњег школовања били су аутомеханичари, затим машинбравари, а
прошле године најтраженији су били
кувари.

Матуранти Техничке школе “Уб“

ТЕРАПИЈА ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА УЗ ПОМОЋ ПСА

ЛЕК ЗА ДУШУ И ТЕЛО
У септембру почиње једногодишњи програм терапије за ученике
специјалне школе у Мургашу.
Ученици специјалне школе „Љубомир
Аћимовић“ у Мургашу од септембра ће
бити укључени у једногодишњи програм
терапије помоћу дресираног пса. Идеја је
потекла од дефектолога Данијеле Трзин,
која се током недавног боравка у Словенији и лично уверила у ефикасност програма и како присуство „човековог најбољег пријатеља“ позитивно утиче на децу
са одређеним потешкоћама у психофизичком развоју.
- Тепапија са животињама представља релативно новији вид рада са
особама са посебним потребама. Она се
ослања на везу између детета са сметњама
у развоју и животиње, у циљу оплемењивања квалитета социјалног, емоционалног и когнитивног развоја детета и
унапређивања његових развојних процеса, објашњава дефектолог Динијела
Трзин.
Мирјана Јовановић, дефектолог у ОШ
“Љубомир Аћимовић“. додаје да је
интеракција између деце и животиње, у
овом случају пса, који се и најчешће
употребљава у терапеутске сврхе, веома

Ученик из Мургаша са Лили
корисна за развој дечијих чула, интелигенције, социјализације и комуникације.
Пас подстиче саосећање, бригу о другима, позитивне облике понашања и
емоције, као што су игра и смех и делује
опуштајуће.
Због бројних психичких и физичких
добробити терапије особа са посебним
потребама уз помоћ животиња, потврђених у медицинској пракси, запослени у
специјалној школи у Мургашу се надају да
ће општина Уб помоћи и подржати реализацију овог пројекта.
Д.Н.

Зоран Бабић
Четворогодишње школовање моћи
ће да заврши 120 ученика. Прошлогодишњи експериментални образовни
профил – техничар мехатронике, биће
подељен на профиле којих је било
ранијих година: машински техничар за
компјутерско конструисање (30 ученика)
и електротехничар рачунара (30 ученика). По једно одељење (30 ученика),
формираће се у оквиру два образовна
профил а : трговинс ки тех нича р и
финансијски техничар за који је потребно имати нешто већи број бодова.
- После завршене наше школе,
ученици могу да студирају на Саобраћајном факултету, затим, шумарство
или грађевину. Стручни предмети који
се уче у нашој школи дају основу за то.
Имате прорачуне везане за делове физике, механику, постоји предмет Електроника I, Електроника II, Основе електротехнике, Рачунарске мреже и комуникације или на машинском смеру Компјутерска графика, Аутоматика и роботика – навео је стручне предмете директор убске техничке школе.
Д.Капларевић

ОБУКА
ТЕРАПИЈСКОГ ПСА
Терапија подразумева и обучавање пса за пружање помоћи деци са
сметњама у развоју и инвалидитетом.
Запослени у специјалној школи „Љубомир Аћимовић“ одлучили су да
штене за обуку набаве у Азилу за псе,
желећи да покажу како и напуштене
животиње могу да буду веома корисне. На препоруку др ветерине Ненада
Кусуровића, директора Азила, за
племениту функцију будућег терапијског пса одабрана је Лили, петомесечна женка мешанца.
- У априлу је започет шестомесечни програм обуке пса, током које
ће Лили научити основне команде
послушности, које су неопходне
приликом контакта са децом. Веома је
важно да пас не реагује агресивно, то
јест да има висок степен толеранције.
У септембру крећемо са реализацијом
програма терапије помоћу пса, који ће
трајати годину дана. Програм подразумева да наши ученици два пута
недељно долазе у Азил или да Лили
доводимо код нас у школу, како би се
дружили, играли и бринули о њој –
каже Мирјана Јовановић.
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ФОНД ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Ратари имају рок до 30. јуна за предају захтева за
подстицаје у биљној производњи, а до 20. новембра
за регресирано гориво и ђубриво
У току је подношење захтева за
субвенције пољопривредницима, па су
редови испред филијале Управе за
трезор постали свакодневица. Захтеви
се могу поднети за биљну производњу у
износу од 6.000 динара по хектару,
макси-мално до 20 хектара, као и за
добијање регреса за гориво и вештачко
ђубриво – по три хиљаде динара по
хектару. Ратари имају рок до 30. јуна за
предају захтев за подстицаје у биљној
производњи, а до 20. новембра за
регресирано гориво и ђубриво. Да би
пољопривредно га здинство било
корисник субвенција, неопхо-дан услов
је да буде регистровано.

- Пољопривредници имају право и
на повраћај дела средстава за купљену
нову опрему и механизацију, с тим да
рачун мора бити већи од 50.000 динара,
а захтеви се подносе Пољопривредној
стручној служби Ваљево. Очекује се и
излазак Правилника који се односе на
подстицаје за квалитетна грла стоке.
Подстицаји за товну јунад и даље износе 10.000 динара по грлу, док узгајивачи
оваца и коза могу рачунати на 7.000 динара по грлу. Подстицаји за квалитетне
приплодне млечне краве и товне краве
ове године ће бити 25.000 динара. Захтеви за сва квалитетна грла се подносе
преко Матичне службе, напомиње Илић.

Мерама подршке Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, предвиђени су и други подстицаји
за произвођаче, каже Жељко Илић, заменик директора Фонда за рурални развој
Општине Уб.

ОПШТИНСКИ
ПОДСТИЦАЈИ
И ове године, тамнавски пољопривредници могу да, поред државних, остваре и општинске субвенције.
Према речима Илића, чека се сагласност министарства пољопривреде на
овогодишњи Програм рада Фонда за
рурални развој, након које ће почети
да примају захтеве.
Као и ранијих година, општина ће
регресирати камате на пољопривредне кредите, као и премију осигурања у висини од 30 посто на вешегодишње засаде, повртарске културе и
уматичена грла стоке. Такође, са 50
посто ће субвенционисати набавку
с а д н о г ма т е р и ј а л а за п од и за њ е
воћних засада на површини не мањој
од 50 ари, а исто толико даваће и држава. Министарство пољопривреде је
прописало да подстицај за подизање
воћних засада максимално може да
износи 100.000 динара. У циљу унапређења расног с астава говеда,
општина ће исплаћивати и субвенције
за вештачко осемењавање уматичених
грла млечних крава висококвалитетним семенима.

Републичком Уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју у 2015. години,
пољопривредници ће из аграрне касе
добити и 7.000 динара по грлу приплодне квалитетне крмаче, за товну
јагњад и јарад по 2.000 динара, док су
подстицаји за тов свиња 1.000 динара.
Кравама - дојиљама је, по уредби, за
ову годину намењено 20.000 динара по
грлу.
Д.Недељковић

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

цене

кг
200
кг 100,120,180
кг
50,60
кг
450
кг
70, 80, 100
веза
20
кг
250
ком.
50, 60
кг
150
кг
40, 50
веза
30
кг
150
веза
20, 30
кг
100
веза
20, 25
кг
40, 50
кг
200
кг
100
ком.
8, 10
кг
400, 500
кг
70,80,100
ком.
20
кг
200
кг 120,130,150
кг
200
веза 25, 30, 35
ком
20, 25, 30
кг
100
веза
25, 30
веза
40
кг
350
кг
120
кг
50,60,70,80
кг
150, 200
кг
1500
кг
600
кг
150

Приредила: Љ.Симановић, 15.мај 2015.г.

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka
065/6511-553
014/411-041

CERADA
TENDI
ŠATRI

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

ОПШТИНА УБ
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ЗБРАТИМИЛИ СЕ УБ И ОПШТИНА ЛОПАРЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

САРАДЊА ОД
ОБОСТРАНОГ ЗНАЧАЈА
Општина Уб успоставила је побратимске односе са још
једном локалном самоуправом у Републици Српској. У
питању је општина Лопаре, где је, почетком маја, потписана
Повеља о братимљењу, чиме је учињен конкретан корак ка
успостављању чвршће сарадње. Чин потписивања уприличен је на свечаној седници локалног парламента, а у оквиру
манифестације „Ђурђевданске свечаности“, којом се
обележава крсна слава и дан општине. Потписе на документ
ставили су Александар Јовановић Џајић, заменик председника општине Уб и Радо Савић, начелник општине Лопаре.

Александар Јовеновић Џајић
и Радо Савић
Оно што је повезало Уб и Лопаре су прошлогодишње
елементарне непогоде у мају, које су погодиле обе општине и
тражење начина да се заједничким учепшћем у Програму
прекограничне сарадње Србија - БиХ обезбеди новац из
европских фондова. Од обостраног значаја за две општине је
санација последица мајских поплава и превенција евентуалних будућих природних катастрофа и са тим пројектом
заједнички ће конкурисати за средства из ИПА фондова, а по
јавном позиву који је расписала Делегација Европске уније у
Србији и БиХ.
-То је само први корак у нашој будућој сарадњи, за коју
сам сигуран да ћемо остварити на свим пољима где можемо
једни другима да помогнемо, истакао је Александар
Јовановић Џајић након потписивања Повеље.
У делегацији која је боравила у Лопарама поводом
братимљења била је и Маријана Марјановић, помоћник
председника Општине Уб.
Д.Н.
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ОПШТИНА УБ УКЉУЧЕНА
У ЕУ ПРОЈЕКАТ „ЗА БОЉИ ЖИВОТ“

СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ
28 ПОРОДИЦА
Пројектом је планирана изградња 20 монтажних
кућа и осам станова за 23 интерно расељене
породице из колективног центра у Каленићу и пет
социјално угрожених породица из убске општине
Председник општине Уб Дарко Глишић потписао је са
представницима Комесаријата за избеглице и миграције,
Центра за социјални рад и хуманитарне организације ХЕЛП
два Меморандума о сарадњи на пројекту „Подршка
побољшању услова живота присилних миграната и затварање колективних центара“, који финансира Европска унија.
Пројектом је планирана изградња 20 монтажних кућа и једне
стамбене зграде са осам станова, намењене социјалном
становању у заштићеним условима, чиме ће бити обезбеђено адекватно стамбено решење за 23 интерно расељене
породице из колективног центра „ТЕ-ТО Колубара“ у Каленићу и пет социјално угрожених породица из убске општине.
Пројекат ће као један од кључних резултата имати и затварање колективног центра у Каленићу. Све стамбене јединице
биће опремљене основним намештајем и кућним апаратима,
а укупна планирана вредност пројекта је преко пола милиона
евра.
Општина Уб обезбеђује комунално опремљено грађевинско земљиште за изградњу девет монтажних кућа и осам
станова који ће бити додељени на коришћење у оквиру услуге Социјалног становања у заштићеним условима. Поред
тога, 11 монтажних кућа биће изграђено за породице које
имају плац у власништву.
Пројекат је део ширег програма подршке ЕУ побољшању услова присилних миграната – „За бољи живот“, чија
је укупна вредност 14,2 милиона евра.
Д.Н.

Потписници Меморандума

АКЦИЈА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРОМОЦИЈА ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОРУЖЈА
Без питања о пореклу и без кривичне одговорности, грађани могу да предају све врсте оружја и муниције
На Убу је прошле недеље одржана промоција законске
легализације оружја, која је почела 4. марта и траје три месеца.
На штанду испред Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“,
службеници Полицијске управе Ваљево и Одељења унутрашњих послова Уб су заинтересованим грађанима делили
пропагандни материјал и савете како да предају или легализују нерегистровано оружје.
- До 4. јуна, грађани могу да предају све врсте оружја и
муниције најближој полицијској станици без доказивања
порекла и, што је најбитније, неће сносити кривичну одговорност за њихово неовлашћено набављање и држање, објаснила је Јелена Томић, портпарол Полицијске управе Ваљево.
Током законске легализације, физичка и правна лица
могу регистровати ловачко, спортско и оружје за личну безбедност за које не поседују одобрење МУП-а Србије.
За протекла два и по месеца, Полицијској управи Ваљево предато је 23 комада оружја, шест ручних бомби и 1.102
комада муниције. Такође, поднето је 18 захтева за регистрацију
оружја, а издато 11 оружаних листова, односно одобрења за
држање оружја.

Штанд МУП-а Србије у центру Уба
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
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ДР НЕЛЕ КАРАЈЛИЋ ПРЕДСТАВИО СВОЈУ АУТОБИОГРАФИЈУ НА УБУ

ФАЈРОНТ У САРАЈЕВУ
Популарни фронтмен групе “Забрањено пушење“ открио је
Убљанима да је радни наслов књиге, најпре, био “Како је
цр`ко Маршал“, да се за писање одлучио након “жутог катона“
(инфаркта) пре неколико година, али и да због овог издања у
свом родном граду није добродошао.
Допуњено издање књиге „Фајронт
у Сарајеву“ Др Нелета Карајлића, у
издању “Лагуне“, представљено је, у
четвртак 14.маја, бројној убској публици
у клубу Дома културе. Легендарни
фронтмен групе “Забрањено пушење“
је у свом излагању, пред Убљанима,
рекао да се ради о интимној исповести
младића рођеног на погрешном месту, о
његовом одрастању у Сарајеву, у време
када је тај град око себе имао харизматичну светлост и када је био један од
омиљених у бившој Југославији.

ПРОГРАМ УСТАНОВЕ
ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
„Урнебесна трагедија“ у Пријепољу
Четвртак, 28. мај

ГОСТОВАЊЕ УБСКОГ
ПОЗОРИШТА

година. Са друге стране, рок музика,
која је тада била у свом зениту, толико
је била јака да је и данас та иста и даље
најпопуларнија. Сарајево се није
препоручивало као омиљени град и
имало је најцрњу могућу етикету све
док се у њему није појавила рок
музика. Како је могуће да један град са
тако слабим историјским “бекграундом“ постане центар музике, хумора, па чак и спорта? И сада свирају
исти бендови као и тада, а нових имена
готово да нема, што говори о квалитету

Дружење са Карајлићем на Убу
- Успех књиге крије се у најмање пет
митова које имамо у сећању и реалном
животу. Један од њих тиче се Сарајева, а
други земље које више нема- Југославије, у којој смо се сви родили и одрастали, коју свако на свој начин памти.
Трећи мит говори о осамдесетим годинама у тој занимљивој државној творевини каква је била Југославија. Четврти је
рок музика која је била особина управо
20.века и која га одваја од свих осталих.
Пети мит је “Топ-листа надреалиста“, коју
сам радио са другарима и са којима сам
погодио неке ствари које ће се касније
остварити и прећи из надреалног у
реални живот- казао је Др Неле Карајлић.
По његовим речима сваки од тих
митова носи своју причу у овој књизи и
она је испричана из перспективе сведока
сарадника, како себе назива. Некоме коме
је занимљива историја, сматра он, биће
занимљиво управо то „Периклово доба“
бивше Југославије, ера када се стварало,
и то веома квалитетно, посебно у домену
музике и филмске индустрије.
- Осамдесете су донеле економску и
друштвену, а онда политичку кризу која
ће деведесетих прерасти у рат. То доба је,
поред криза, продуковало много квалитетних књига, филмова и бендова,
песама. Ми смо тада за годину дана
добили филмове какви су “Сећаш ли се
Доли Бел“ и “Ко то тамо пева“, а тако
нешто нам се неће поновити ни за сто

који је тада постојао. Док смо
путовали ка Убу прошли смо кроз
село Црвену Јабуку и одмах се
запитали “Које још то наше-сарајевске групе могу послужити као узор
за давање назива насељима у
Србији?“, рекао је у свом стилу
популарни доктор Неле, уз нагласак
да врло добро зна у какво “фудбалско“ поднебље долази и који су то
великани овог спорта потекли из Уба.

Са представом Душана Ковачевића
„Урнебесна трагедија“ у режији Александра Тадића, глумци позоришта „Раша
П л а о в и ћ “ у ч ес т ву ј у н а Ф ес т и ва лу
аматерских позоришта Западне Србије,
који се одржава у Пријепољу. Фестивал
је такмичарског карактера, а у конкуренцији је још шест представа позоришних трупа из Ужица, Прибоја, Љубовије, Лознице, Пријепоља, као и Богатића и Прњавора (копродукција). Победник ове смотре представљаће Западну Србију на 57. Републичком фестивалу аматерских позоришта Србије у
Кули.
Петак, 22. мај у 21 h, Клуб Дома културе

АКУСТИК БЕНД
Петак, 29. мај 21 h, Клуб Дома културе

ТАМБУРАШКИ
ОРКЕСТАР

ИЗЛОЖБА ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ КОЦЕЉЕВАЧКЕ БИБЛИОТЕКЕ
У УБСКОЈ ГАЛЕРИЈИ

СЛИКАРИ ЗАВИЧАЈУ
Колективна изложба слика под
називом „Сликари завичају“ у среду ,
13.маја, отворена је у Галерији „Свети
Лука“. Поставку чине дела из колекције Завичајног одељења коцељевачке Библиотеке „Јанко Веселиновић“, настала у оквиру два пројекта ове установе. То су „Сликари
завичају“, који окупља коцељевачке
ауторе и прва Међународна ликовна
колонија „Коцељева 2014”, коју је
својим присуством и радовима
обогатило и неколико реномираних
с л и к а р а и з Б е о г р а д а , В а љ е ва ,

Шапца, Украјине и Русије. У убској галерији, изложене су слике 20 уметника
различитих стилова, преокупација,
опредељења и израза, али са једном
заједничком карактеристиком – на
њиховим платнима доминира обузетост призорима и пределима родног
краја и догађајима проживљеним у
завичају.
Изложба „Сликари завичају“ из
колекције Библиотеке „Јанко Веселиновић“ у убској галерији биће отворена
до 5. јуна.

НАШЕ ТЕМЕ
СЛУЖБА „ЗЕЛЕНИЛА“ ИМА
ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА

ПРОЛЕЋНО
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА
До краја маја биће обновљени
расади у свим цветним лејама
Радници службе „Зеленила“ Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ увелико
раде на уређењу зелених површина у
граду. Од почетка маја, ангажовани су на
редовним пословима попут окопавања и
фрезирања земљишта, садњи цвећа и
допуњавању садница. Руководилац ове
службе, шумарски инжењер Снежана
Вујетић каже да су прве количине цвећа
посађене у порти убске цркве, Малом парку
код кеја и свим жардињерама у граду, а
последњих десетак дана запослени интензивно раде на уређењу Градског трга.

21.мај 2015.г.
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КАКВИ СУ ВАШИ УТИСЦИ О НОВОЈ
РЕКОНСТУИСАНОЈ УЛИЦИ ВУКА КАРАЏИЋА?
Јелена Вукосављевић, трговац:
- Мени се јако допада нови изглед улице Вука Караџића,
а и функционалнија је него пре. Битно је да је добро обележена са прелазима за децу и школу, постављени су лежећи
полицајци где је неопходно, тротоари су знатно проширени.
То је оно што се, наизглед, прво примећује, а квалитет ћемо
видети за коју годину. Стицајем околности радим у овој
улици, па се надам бољем промету робе и бољој заради.

Бојана Марковић, архитекта:
- Сматрам да се реконструкцијом улице добио неки
нови, другачији изглед самог града. Урађено је доста тога на
побољшању квалитета улице, знатно је проширена. Лично
сам радила шему за поплочавање тротоара, ишло се на
проширење простора за пешаке на многим местима и до
самих стамбених зграда. Добијена су нова паркинг места,
посађени су дрвореди, обележена је прописно за саобраћај.
Сматрам да ће улица бити функционална свима. Посебно
смо обратили пажњу на особе са посебним потребама, тако
што ће се на тротоарима код пешачких прелаза наћи тактилне плоче које упозиоравају на место преласка улице.

Љуба Марковић, Уб:
- Нова реконструисана улица Вука Караџића урађена је
по свим стандардима и изгледа прелепо. Поготово ако је
поредимо са њеним претходним изгледом. Можда је мало
више времена требало за радове, али је зато доста квалитетно урађена. Посебно бих истакао и похвалио извођача
радова фирму „Леон“ за врхунски квалитет материјала и
радова истовремено. Обележена је по свим стандардима,
проширена, урађена су нова паркинг места, онолико колико
је пројекат дозволио. Улица је једносмерна као што је и
раније била, једино је то остало исто, све друго је много
боље.

Радови у пуном замаху

Мирослав Благојевић, професор:

Најобимнији посао је мењање расада у
цветним лејама.
- Уклонили смо двогодишње цвеће,
које смо посадили прошле јесени и, након
припреме земљишта, посадили једногодишње, које ће бити до почетка зиме. То
су салвија, газанија и цинерарија у средишњем делу Градског трга, а касније ћемо
додати кадифицу и бегонију на другим
површинама. Цвеће је из нашег Расадника.
Посао спорије напредује, јер је земља
прилично сува, па морамо и да заливамо, а
немамо много радника. На уређењу зелених површина ангажоване су раднице
„Зеленила“ које раде на производњи цвећа
у расаднику, као и један радник на фрезирању – каже Снежана Вујетић.
До краја маја, када би требало да буде
завршено пролећно уређење зелених
површина, служба „Зеленила“ КЈП „Ђунис“
обновиће расаде у свим цветним лејама у
граду.
Д.Н.

- О функционалности нове улице рано је говорити, а и
нисам ја баш толико стручан за то, постоје људи којима је то
посао, па ће оценити квалитет. Оно што видимо је да
изгледа прелепо, што је најбитније, безбедније је за децу
него што је било, има места за паркирање, урађени су
лежећи полицајци на местима где треба. Речју, лепо је
видети све ново што се уради, ја поздрављам сваки позитиван гест, јер кад би сви по нешто допринели овом граду,
било би свима боље. Прво ми упадају у очи шахте на самој
улици које су прецизно урађене, што је уочљиво, а и безбедно за вожњу, што до сада и није било уобичајено.

Јасна Миловановић, угоститељ:
- Садашњи изглед улице апсолутно не подсећа на
претходни, све је другачије у позитивном смислу. Лепша је,
прегледнија и шира него пре, тротоари су поплочани, баш
немам замерки. Јесте мало дуже трајало извођење радова,
што смо ми приватници у овом делу највише осетили.
Слабији је био промет, јер проходност није била могућа.
Само да пусте саобраћај у промет и ми се надамо најбољем.
Нисмо очекивали да ће бити овако лепо, чак су и дрвеће
засадили што је за сваку похвалу. Лепша је од главне улице
и јако се радујем завршетку радова.

Иван Петровић, Установа за културу и спорт:
- Улица је једном речју феноменална и мислим да је
требало и пре реновирати. Посебно бих похвалио изглед
тротоара. Једино је, можда, проблем што је улица једносмерна, па кад дође неко ко није са Уба нађе се као у лавиринту, теже се сналази. Све друго је у реду, постављени су
лежећи полицајци на одговарајућим местима. Можда би
требало вратити ограду испред школе која је постојала пре
реновирања, просто, због веће безбедности деце. Не знам
да ли то планирају. На рад извођача немам примедби,
презадовољан сам изгледом улице.

Зоран Николић, радник:
- Нови изглед улице је битан, али не толико колико је
важно да је веома квалитетно урађена. Доста је шира рачунајући ту и тротоаре, јер знамо да много родитеља малу
децу возе колицима и шетају, тако да ће им сигурно бити
комотније и безбедније. Прописно је обележена, постављена је хоризонтална и вертикална сигнализација. Урађена
је нова водоводна и канализациона мрежа, што није мала
ствар за овај део Уба. У комплету са тргом и главном улицом, ова новоизграђена улица приказује лице Уба у
најбољем светлу.
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ДОБРОВОЉНА АКЦИЈА РОДИТЕЉА

РАДОСТ У ВРТИЋУ
Деветогодишњег понија јахало педесетак малишана.
Деци је потребан контакт са животињама.
Добра сарадња родитеља и Предшколске установе Уб, не односи се само
на посете родитељским састанцима и
индивидуалне разговоре, већ и укључивање родитиља у рад. Ветеринар
Иван Ракић, чије дете похађа старију
групу убског вртића, обрадовао је малишане, тако што је свог понија „Малишу“
довео у вртић, у понедељак 11. маја.
- Овог месеца тема нам је била:
'Животиње'. Учили смо о животињама у
различитим стаништима, између осталог једна недеља је била посвећена
домаћим животињама, па се ветеринар
Иван Ракић, понудио да доведе коњића
да га деца јашу – каже васпитачица
Ивана Зељић, која са колегиницом
Зорицом Тадић води старију групу.
Свако дете, које је изразило жељу
да јаше, уз помоћ својих васпитачица,
попело се на понија кога је за узде водио ветеринар Иван. Претходно су
морали да ставе заштитну кацигу. Пони
„Малиша“ измамио је осмехе стотинак
малишана, који су с нестрпљењем, у
дворишту вртића, чекали на ред. Они
који се нису осмелили да га јашу, посматрали су радознало како Иван и „Малиша“ стрпљиво круже по дворишту
убског вртића.
- Пало ми је на памет да би се деца
сигурно одушевила, када би видела

понија. Све мање имају контакт са
животињама, поготово са сеоским, па
им је пони атракција. Имао сам идеју да
им доведем још неке животиње, када су
радили тему: 'Дивље животиње'. Код
мене у амбуланти биле су, сове и
лисице, а донето је и мече старо месец
дана– рекао је Иван Ракић.
После једночасовног упознавања
са понијем, деветогодишњи „Малиша“
прескакао је неколико поређаних столичица, што је код деце изазвало аплаузе
одушевљења. Јаслене групе су из безбедоносних разлога пратиле дешавања
са терасе испред своје собе, а пони је
доведен и до њих, како би га изблиза
погледали и помазили. Иван Ракић
наводи, да је битно да се деца едукују
на који начин да прилазе животињама.
Постоје правила понашања. Не смеју
никад да му прилазе отпозади, не смеју
да га плаше, да изводе изненадне
покрете, да вичу и ударају животињу –
савети су Ивана Ракића.
Животни век једног понија је око
30 година, чак и дуже, ако се негује. Не
захтева поткивање као други коњи.
Понија могу да јашу особе до 50 килограма тежине. Да би дете могло да јаше
понија самостално, потребно је неколико година свакодневног тренинга и
прилично је захтевно, наводи Ракић. Д.К.

У МАЈСКОЈ АКЦИЈИ ПРИКУПЉАЊА КРВИ

ИЗУЗЕТАН ОДЗИВ
Јован Вукосављевић из Памбуковице
126. пут даровао крв
У оквиру недеље Црвеног
крста, која се обележава од 8. до
15. маја, протеклог четвртка на
Убу је спроведена редовна акција
добровољног давања крви. Акцију су организовали убски Црвени
крст и Институт за трансфузију
крви Србије, а одзив је био изузетан. Пријавило се 79 добровољних даваоца, али је након
обавезне контроле општег здравственог стања, крв дало 63-оје
Јован Вукосављевић
грађана. Међу њима био је и
шездесетпетогодишњи Јован Вукосављевић из Памбуковице, који је у овој акцији 126. пут дао крв, што га чини
једним од општинских рекордера. Драгоцену течност први
пут је даровао у Куманову 1969. године, када је служио војни
рок у овом македонском граду, а након тога био је део
„хуманитарног ланца“ од Триглава до Ђевђелије јер је, како
каже, по целој бившој Југославији учествовао у акцијама
прикупљања крви. Због племенитог и несебичног 46огодишњег ангажовања, добио је све медаља Црвеног крста
Уб и неколико Института за трансфузију крви Србије.
„Ја то радим да бих спасао нечији живот. То највише
вреди“, кратко вели о својим мотивима добровољни
давалац Јован Вукосављевић. Крв ће даривати све док га
здравље буде служило.
Д.Н.

УБСКИ ЂАЦИ НА СРЦ “ШКОЛАРАЦ“ ОДРЖАЛИ

КРОС ПО КИШИ
Учествовало више од 500 ученика. Основци
трчали 16 трка, средњошколци четири.

Иван Ракић, доктор ветеринарске медицине, власник је ветеринарске
амбуланте „Ливада“ у Јабучју. Први је ветеринар у Србији који је обавио
сложену операцију коња под тоталном анестезијом.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УБ

ВРЕДНЕ НАГРАДЕ
Уручене 24 едукативне књиге. Малишане одушевиле 3D књиге
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“ уручила је, 12. маја, малишанима
убског вртића награде са конкурса „Ускршње маштарије“, у виду вредних књига.
Све групе у вртићу добиле су по једну занимљиву, а три велике едукативне
књиге, издавача „Вулкан“, под називом „Замак бајки“, добиле су једна старија и
две средње групе.
Поклоне је, у име библиотеке, уручила књижничар Снежана Јовановић,:
- Обданиште је за нас група која је најинтересантнија, јер увек имају најлепше и најкреативније радове, наравно захваљујући својим васпитачицама. И ове
године смо издвојили 24 књиге, за сваку групу по једну и надам се да ће и васпитачице и деца бити задовољни нашим избором.
Колектив Градске библиотеке одлучио је, пре две године, да награде не
додељује појединачно, већ да сваку групу награђује квалитетним књигама, које
би остале и будућим генерацијама. Велики број књига „страдао“ је у прошлогодишњим мајским поплавама па је овакав вид поклона је увек добродошао.
Директорка Предшколске установе Гордана Милосављевић Марковић
изјавила је да су књиге изузетно занимљиве и да ће користити у раду васпитача и
деце. Иначе, предшколци, као и првачићи у основним школама, бесплатно су
учлањени у Библиотеку, па у њој могу да узму на читање многе интересантне
дечје књиге.
Д.Капларевић

Традиционални 25. Крос РТС-а, одржан у петак 15. маја,
окупио је 500.000 предшколаца, основаца и средњошколаца
широм Србије. Министар просвете Срђан Вербић, директно
- преко РТС-а, означио је почетак кроса, на којем је учешће
узело и око 1.000 ученика убске општине, иако временски
услови нису ишли на руку. По киши и ветру, ђаци ОШ „Милан
Муњас“, Техничке школе „Уб“ и Гимназије „Бранислав
Петронијевић“ истрчали су, на Спортско-рекреативном
центру „Школарац“, 22 трке. Основци су трчали 16 трка,
наизменично дечаци и девојчице сваког разреда, а средњошколци су трчали четири трке - по једну трку дечаци и
девојчице прве године и по једну трку дечаци и девојчице
друге и треће године. Убски предшколци због неповољних
временских прилика нису узели учешће у овогодишњем
кросу. Ученици основних школа у Бањанима, Радљеву и
Памбуковици, трчали су у својим школама.
Генерални покровитељ овогодишњег кроса било је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а у
нашој општини домаћин и спонзор кроса била је општина
Уб. Техничку реализацију су помогли Основна школа “Милан
Муњас“ и Установа за културу и спорт „Уб“, уз подршку
саобраћајне полиције и Дома здравља. Дипломе РТС-а за
прва три пласмана, уручивали су председник општине
Дарко Глишић, који је пред старт трке поздравио учеснике
ове значајне манифестације и заменик председника
општине Александар Јовановић Џајић. На завршетлку трке
свима је била обезбеђена по флашица воде.

Трка осмака
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КБК "СОКО" РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

КЛУПСКЕ ВИТРИНЕ СЕ ПУНЕ МЕДАЉАМА
- Сузана Ковачевић "сребрна" на првенству Београда (дисциплина К1), Невен
Митровић, такође,венству Србије. - Новина: Кардио кик-бокс, тренинзи за даме.
Под тренерском палицом Николе Војводића и
Александра Кандића, борци КБК "Соко" Уб свакодневно
напредују и постижу запажене резултате. Почетком
марта, Сузана Ковачевић је на првенству Београда
(дисциплина К1) најпре "разнела" у полуфиналу
противницу класичним нокаутом у другој рунди, а
потом у финалу прилично незаслужено на поене
изгубила од Нађе Милијанчевић, искусне такмичарке из
Земуна. Млада Убљанка се сјајно снашла у најатрактивнијој, али и најопаснијој дисциплини и оправдала
очекивања свих у клубу.
Феноменалан наступ имао је и дебитант Невен
Митровић, момак кога одлично познају убски љубитељи фудбала, наступом у јуниорској конкуренцији до
75 килограма- дисциплина комбат-савате. У сали СД
"Раднички" са Црвеног Крста, савладао је у полуфиналу борца из КБК "Вождовац" ефектним нокаутом у
другој рунди, а потом пружио сјајан отпор реномираном
Ивану Јањатову, дугогодишњем репрезентативцу
Србије.
Ту се не закључује списак борилачких нада убског
клуба- Славица Бранковић, кадетски првак Србије у
кик-боксу, победила је прошле суботе , а Дарко Бошковић "радио" је свој први званични меч у пуном контакту,
обоје на "Трофеју Београда". Од Дајане Павловић се
очекује да тек развије свој пуни потенцијал најављен у
кадетској конкуренцији, а Владимир Живановић је
вицешампион Београда у конкуренцији до 69 килограма. Искуснију гарду предводе председник Александар Кандић, најбољи на првенству Београда (лоу-кик,
апсолутна категорија) и боксер Душан Павловић из
Обреновца. Уз њих, стасава још десетак бораца који
чекају прве мечеве, а увек су на тренинзима присутни и

КБК “Соко“ Уб
рекреативци који потврђују да се борилачке вештине
"примају" на Убу:
- Имамо велику новину за даме, од марта су почели
кардио кик-бокс тренинзи, нешто што је изузетно популарно у свету за одржавање линије и кондиције лепшег
пола. Тренира се три пута недељно, а ја са великим
задовољством могу да констатујем да се мења свест
наших суграђана када је реч о кик-боксу. Све више деце
је заинтересовано за борилачке вештине, успели смо да
убедимо велики број људи да "кик-бокс није само
сломљен нос", а у јуну нас очекује наступ на сениорском првенству Србије- рапортира Александар Кандић,
председник КБК "Соко".
Б.Матић

УСПЕХ УБЉАНКЕ НА ДРЖАВНОМ
ПРВЕНСТВУ У ОЛИМПИЈСКОМ БОКСУ

СРЕБРО ЗА САНЕЛУ
Убљанка Санела Јовановић освојила је сребрну
медаљу на Појединачном првенству Србије у олимпијском боксу, које је одржано 8-10.маја у Трстенику.
У конкуренцији 60 клубова, на овом такмичењу,
нашао се и убски боксерски клуб “Тамнавски вукови“,
са својом представницом, која је након убедљиве
победе у полуфиналу поражена на поене у борби за
најсјајније одличје.
До значајног успеха Јовановићева је дошла уз
помоћ тренера Зарије Андрића из БК Лазаревац, који
је, због неадекватних услова за тренинг на Убу,
прихватио да се наша репрезентативка за државно
првенство припрема у њиховом клубу.
М.М.М.

Мирка Петровић,
победник у конкуренцији првака
Сваки узраст трчао је предвиђеном дужином стазе,
а старт и циљ трке усмеравали су наставници физичког
васпитања: Славица Трифуновић, Зоран Марковић,
Дејан Петровић и Никола Симеуновић за основну школу,
а за средњу школу Мирослав Благојевић и Миломир Симић, уз присуство руководиоца школа: Живане Баратовић, Милојка Марковића, Данојле Богићевић и Зорана
Бабића.
Крос су отворили ученици другог разреда основне
школе. Како је нагласила директорка Живана Баратовић
на овај начин међу ученицима се промовише здравији
начин живота и одрастања, као и активније бављење
спортом, јер су већину првих места освајали ученици који
се активно баве неким од спортова. Прва места освојили
су: Мирка Петровић I/3, Никола Симић I/3, Ивана Вукосављевић II/4, Младен Киселчић II/2, Тамара Мандић III/4,
Александар Пантелић III/2, Ања Стаменковић IV/4, Марко
Киселчић IV/4, Анђела Матић V/2, Марко Митровић V/6,
Драгана Тадић VI/4, Ђорђе Владисављевић VI/2, Невена
Ковачевић VII/4, Виктор Богићевић VII/1, Оливера
Марковић VIII/1 и Марко Вујић VIII/5. Од средњошколаца
праци у својим групама били су: Милица Влајковић I/3,
Никола Живковић I/1, Кристина Ракић II/3, Марко Бошковић II/1 – ученици Техничке школе.
Д.К.
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КАД БИ УБ БИО ГРАД...

У СУСРЕТ
“ПАУКУ“
Градови су инертни. Да нису, мењали би се преко ноћи
или бивали напуштени. Овако трају вукући и мане и врлине.
Временом домаћи живаљ престане да примећује и једно и
друго. Прогледа тек кад му укаже на њих неко са стране, или
кад мука пређе преко главе. На Убу је тако са унутрашњим
саобраћајем и паркирањем. Толико је то лоше решено, или
нерешавано, или обоје, да су и плавуше схватиле.
Али решење је на видику! Стиже нам „паук“, возило
које ће друга возила, она која праве сметњу, да одвуку тамо
где не сметају. И шта онда бива? Како шта? Рај на земљи.
Невоља је у томе што, и ако
постоји, рај не станује овде. У случају „паука“ оно што срећу квари су
цена и одрживост.
Сам „паук“ је специјално и
скупо возило. Али није то ни пола
јада, нашле би се паре. Следеће што
кошта су возач и пар радника, обучених за свој посао. Ако раде у две
смене, број тих људи се множи са
два, уз оне који их мењају кад се разболе, оправдано су одсутни или су
на одмору.
Следећи корак, након што је возило без оштећења
подигнуто, одвежено и спуштено, је простор у који се одвози.
Мора да буде ограђен и заштићен да неко, не дај Боже,
возило не украде или не оштети. Чува-ри, са заменама,
морају тамо да буду дан и ноћ, али и благај-ници, јер власник
може сваког часа да дође за свој ауто, пла-ти казну и
лежарину и одвезе га. Рецимо да је то још десетак људи. (Тај
простор и ти људи морају да постоје независно од тога да ли
је „паук“ из Уба, Ваљева или Обреновца).
Да би се намакле паре да се све то плати, потребно је
бар два „дизања“ дневно, под условом да казна не буде
мања од 100 еура. А то је, за највећи број наших суграђана,
пола плате. Ако имају плату. И ето белаја. Људи везани за
„паук“, као и сваки организам, учинили би све да сачувају
свој посао, па врло брзо не би „дизали“ само бахате. Због
бахатих, све ово почиње, али би страдали и они који су
приликом паркирања нагазили белу линију, или им је плаћени сат за паркирање истекао пре пет минута. А због пола
плате би настале кукњаве, свађе, туче... Пре пар месеци је
човек у Београду, бесан због казне, полио бензином и запалио себе и два полицајца. Срећом су преживели, а виновник
ће, наравно, на робију.
Још само две напомене:
Прво, посао је противзаконит без присуства саобраћајног полицајца који установљује прекршај и одобрава
склањање. Изгледа да је то на Убу обезбеђено, или се бар
надам да јесте, јер по српским законима МУП то, ако неће, не
мора да ради. Поготово кад су у питању ситнији прекршаји
који не ометају саобраћај.
Друго, предлог за „паука“ ће врло брзо пред одборнике
на одлучивање. Зашто „врло брзо“? Можда је боље да
стручне службе размисле и образложе: да ли је узрок хаоса
што паркинга нема, а нема га зато што никад није направљен? Да ли о нужности и одрживаости „паука“ треба да размишљају одборници? Где у закону стоји да одборник треба
да има саобраћајну школу, па чак и положен возачки испит?
Није ваљда да се стручњаци крију иза одборника? Они треба
да нађу решење. Или су га нашли: репресију?
Лично сматрам да је „паук“ одличан. Још би боље било
да имамо метро. А најбоље космодром са кога би полетели
свемирски бродови, а на Уб долазиле десетине хиљада
туриста и знатижељника из земље и иностранства. Једино
ме мучи колико је све то реално.

НАШЕ ТЕМЕ
ТРАГОМ НАШЕ ВЕСТИ

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
Акција председника убске општине Дарка
Глишића, да се сагради кућа за напуштену
децу у Слатини, приводи се крају...
- Вест у ’’Гласу Тамнаве’’, од пре неколико месеци,
потресла ме толико да сам морао да одем на лице
места и да се уверим,- рекао је, недавно, председник
општине Уб Дарко Глишић у разговору са нашим
уредником. - Вест је била тачна, а ја... запањен. Троје
деце, које је мајка
напустила, а бригу
о њима преузела
бака, заиста су живели у више него
оскудним условима. Позвао сам
Марка Ивића и
питао га: Да ли је
спреман да помогне?
Разуме се, као и
На трему новоизграђене куће,
увек, стигао је поДарко, Бранка и Марко
зитиван одговор.
Београдска фирма ’’М-ентеријер градња’’, од прошлогодишњих поплава до сада, реализовала је више
сличних хуманитирних акција. Власник Марко Ивић
прихватио се и овог посла. Кренуло је.
Одлазак у Слатину, упознавање са децом Николом
(пети), Михаилом (четврти) и Анастасијом, први
разред) и са њиховом баком, која је, судским пресудом, добила старатељство (мајка их је, нажалост,
оставила, а отац Мирољуб Живковић је преминуо пре
нешто више од годину дана). Уз Глишићеву подршку,
Марко одустаје од санације старе и започиње нову
Дизање слемена - велика
радост којој се Живковићи
нису надали

Снимак М.Ивић

кућу. Редом, по новим стандардима и старом градитељском занату. Кућа са високим темељом, комфорна,
са собама и свим потребним просторијама. Ускоро
стиже и намештај...
Председник Глишић помаже кад се види, али и кад
се не види. Повео је нашег репортера у једну од својих
посета угроженим породицама. Свраћамо у празну
кућу у Првомајској улици, угрожена породица.
Заједно са Марком. Договор пада. Санација је
неопходна, фарбање столарије, подови, ламинат...
На путу за Слатину, у службеном председниковом
аутомобилу, разговор са возачем... Осећа се позитивна енергија. Председник је прешао у Марков џип,
да му прави друштво и да се, уз пут, договара о новим
хуманитарним подухватима.
Стижемо на лице места и видимо - кућа је никла...
Деца су била у школи. О њима - другом приликом.

М.М.

ИНТЕРВЈУ

21.мај 2015.г.
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СТО ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА ВЕЛИКОГ РАТА

ПОВРАТАК ДОКУМЕНТИМА
Др Мирослав Перишић, у својој књизи ’’Сарајевски атентат’’ износи низ
чињеница из, до сада, необјављених докумената. Ново светло на историју.
Како коментаришете, као историчар,
актуелне политичке закулисане радње у
с авременим европским и светским
збивањима? Прете ли Европи и свету
неки нови (специфични у односу на све
досадашње) ратни сукоби са несагле- Мирослав
Перишић
- Велики рат не могу да проузрокују мале државе, а дивим размерама?

Први светски рат као да нам се враћа кроз различите
интерпрета-ције узрока, повода и последица, као и кроз основно
питање одговорности за његово избијање. Ваша књига
доприноси разјашњавању много тога, шта бисте посебно
истакли?

историја бележи да је у раздобљу од Наполеона па до
1914. било више од деведесет убистава значајних политичких личности – државника, председника влада, царева
и краљева, па ниједно од тих убистава није довело до
европског или светског рата. То су чињенице које поједини ревизионистички историчари изостављају приликом изношења својих ставова за које немају ниједно
покриће у историјским изворима - да је званична Србија
одговорна за атентат у Сарајеву и за избијање Првог светског рата. Покушај ревизије одговорности и кривице за
Први светски рат политички је мотивисан и није од јуче.
Најжешћи покушаји су били у време Хитлера. Бојим се да
су покушаји ревизије историје Првог светског рата увод у
ревизију Другог светског рата.

Питање узрока Првог светског рата очигледно захтева ново
претресање историјских извора. Томе је посвећена и Ваша књига
„Сарајевски атентат: повратак документима”. Калико је јавност
показала интересовања, с обзиром на актуелну политичку
европску и светску сцену?

- Интересовање за књигу је углавном ограничено на
научне кругове. Медији, осим пар часних изузетака, нису
нарочито заинтересовани да овој књизи посвете пажњу.
Књига се тренутно преводи на енглески језик чиме ће ући у
међународну научну размену знања па ћемо видети какве
су реакције у свету.
У чему је, по вама, највећа вредност откривених и објављених
докумената (400 страница архивнске грађе)?

- Сам поднаслов Повратак документима одређује њену
поруку и суштину. Последњих година о Првом светском
рату је у свету написано стотине књига, али су сасвим
ретке оне које доносе нове резултате истраживања.
Углавном се све своди на познате интерпретације или
реинтерпретације, али без нових извора који би били
разлог настајања нове литературе. Канадска историчарка
Макмилан је Младу Босну упоредила са Алкаидом, а
Кристофер Кларк у својој књизи Месечари, која је у
Немачкој доживела 12 издања, у низу ненаучних ставова
изнео је, између осталог, потпуно неисторичну тезу да,
после Сребренице, тешко може опстати мишљење да је
српски народ био жртва у Првом светском рату. Реч је о
историчару који таквим ставом брука и квари струку којом
се бави. Због таквих и сличних ставова, својом књигом,
покушавам да историју одбраним од таквих историчара и
да их подстакнем на дијалог на основу докумената.
Вредност Ваше књиге, истичу историчари, проистиче из тога
што је конципирана проблемски, па се у њој инсистира на новом
промишљању узрока, последица и околности атентата. Други, не
мање важан квалитет, је провера постојећих и потрага за новим
историјским изворима. Да ли се Ваше трагање наставља?

- Документ није историја али без докумената нема
историје. Истраживања се настављају и она никад нису
Најважнији нови документ који објављујете у овој књизи је
дојава од 17. јуна 1914. упућена из Земуна аустроугарским властима да постоји претња по безбедност Франца Фердинанда. Да
ли је овај документ нађен у Архиву Србије. У каквом је стању
био? Да ли су неки делови текста били поцепани, прецртани, а неки и радирани. Да ли је Франц фердинанд био жртвован да би били остварени неки политички циљеви тадашњих светских
моћника?

- То је потпуно нов и до сада непознат документ. Један од
највећих светских историчара Првог светског рата, професор Олег Ајрапетовса Универзитета Ломоносов који је
и рецензент моје књиге, сматра да је тај документ револуционаран у историјској науци. Оригинална дојава аустроугарским властима да се припрема атентат на Фердинанда упућена из Земуна 17. јуна 1914. године од стране
једног аустријског агента доказује да су аустроугарске
власти знале за припрему атентата али да ништа нису предузеле да га спрече, што може да упути на закључак да је
одређеним аустроугарским круговима убиство Фердинанда било потребно како би послужио као повод за објаву рата. Документ је физички делимично оштећен цепањем и радирањем али, на основу реконструисаног текста,
јасна је његова суштина.

- Данашњи догађаји у свету доста су слични времену које је
претходило Првом светском рату. Биће потребно много
стрпљења и уздржавања на свим странама како би се избегла
нова трагедија човечанства. Балкан је, бојим се, и данас једна
од ''зона лома'' политика великих сила као и много пута у
историји. Историја нас учи да се на Балкану ништа крупно не
догађа а да није под утицајем великих сила. Због тога ће нам
бити потребно много знања и политичке памети да се избегну
нове опасности које се надвијају над овим простором.
Волите Уб, често сте у убском стану и са убским пријатељима. Шта
то ову варош чини посебном?

- Хвала на овом питању које заслужује и најдужи одговор.
Нити село чине атари нити град тротоари. Чине их људи. За
мене је Уб место из којег се лако одлази и у њега се лако враћа.
Тај осећај је карактеристичан за средине које нису духовно
т ес н е , а Уб и ма д у г у т р а д и ц и ј у г р а ђ а н с ко г и б о г а то г
друштвеног живота па није чудо што је његова историја
проткана духовном вертикалом. Шта је то што Уб има а други
немају? У свету не постоји место сличне величине које је
разним сферама људског стваралаштва подарило толики
број личности врхунских у својим професијама од
филозофије и позоришта, преко писане речи, уметности и
медицине до незаобилазног фудбала. Мој однос према Убу
данас је да он мора да има и садржаје у складу са величином
својих људи и у ск лад у с а својом посебношћу. Убски
великани, који нису међу живима, треба поново да постану
грађани свога града тако што би добили споменике на Убу. То
је нешто што им одавно припада и ако су претходне генерације Убљана то пропустиле данашња би морала, тај културни
подухват да оствари. Ту додајем и враћање монументалног
споменика жртвама Првог светског рата. Очување преосталог
старог језгра Уба је цивилизацијско питање. То је питање
идентитета једног града. Нове зграде не треба да ничу на
месту старих јер старе треба да буду сачуване и заштићене. У
супротном ћемо један стари град преправити у млади што се
не ради. Свуда у свету се поносе старошћу свог града и брину
о свакој дасци или ексеру побијеном пре сто или више
стотина година. Најзад, данашње генерације Убљана морају
да размишљају у категорији, условно речено, великих идеја.
Шта је то што ће некога- ко буде путовао ауто-путем- привући
да баш на Убу попије кафу.Уб може, на пример, да има музеј
фудбала какав не постоји нигде у свету. Био би то музеј имена
Драгана Џајића, али у коме би достојно место припадало
Ратку Чолићу, Душану Савићу, Радославу Петровићу, Немањи
Матићу…На својеврстан начин у том музеју би се нашли и
Пеле, Бекенбауер, Лав Јашин, Боби Чарлтон,Венгер, као и
бројни светски фудбалски магови данашњице. Такав један
музеј могао би да постане институција са живим садржајима у
виду гостовања домаћих и светски познатих личности које би
говориле на тему савременог фудбала али и на теме из
историје фудбала. Могло би то да буде и место где би се
слушала предавања која би обухватала социолошке, историјске, психолошке и друге аспекте спорта. Сигуран сам да би
лондонска или бразилска штампа, у том случају, писала о Убу.
То видим као светску димензију локалне средине. То друге
средине у Србији немају. Уб има пуно права да размишља и о
музеју личности. Када би се сакупило све што је сачувано и
све што се зна о националним величинама које су рођене на
Убу и од тога био направљен музеј то не би био неки завичајни
кутак већ национална институција. А ако размишљамо о томе
шта је то још што би Уб могао да има, а други немају, онда бих,
колико год то изгледало футуристички, предложио размишљање о увођењу трамваја. Верујем да би стручњаци лако
осмислили трасу његовог кретања, која би олакшала живот и
кретање Убљанима, хуманизовала начин живљења и смањила неподношљив притисак аутомобила на центар града.
Најзад, све што се последњих година чини на уређивању града, а то није мало и за сваку похвалу је,требало би даље да води ка томе да нам град буде улицканији, фасаде освежене пажљиво бираним бојама, метални излози замењени дрвеним,
улице осветљене канделабрима, кеј оплемењен дрворедом…
Уб има све услове да буде место које сваким својим детаљем
и културом живљења прија оку. Тек тада ће и његова неспорна
Разговор водио
духовна вертикала доћи до пуног изражаја.

Милан Миловановић
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

21.мај 2015.г.
Дана 26.маја.2015.г. навршавају се две године од смрти
наше драге

27.05.2012 - 27.05.2015.

НАДЕЖДЕ
НЕДЕЉКОВИЋ
(1929 - 2013)
Најлепша и
најплеменитија
реч је МАЈКА. Отишла је
заувек, али ће наставити
да живи у нашим срцима
и нашим сећањима.
Двогодишњи парастос ћемо дати
у суботу, 23.маја 2015.године у
11 часова и 30 минута на
гробљу Орловача

Син Милан, снаха
Јелена, унуци Милош и Душан,
унуке Дуња и Нађа

IN MEMORIAM

ПЕТАР МИЛОШЕВИЋ
(8.06.1946 - 1.04.2015)
Био је један од оних карактеристичних
ликова убске вароши. Сви су га знали као Перу
Чварка, али мање је, нажалост, било познато да
је он био један од оних добровољних давалаца
крви чије име би требало да буде записано у
аналима Црвениг крста великим словима. Дао
је крв преко 80 пута. Давао је драгоцену
течност, заправо, све док је могао...
Нису га Убљани заборавили. Последње године и месеце
живота провео је као тежак инвалид са једном ампутираном ногом.
Сећамо га се по томе што се није предавао. Скоро до задњих дана
ишао је на штакама, застајао у разговору са пролазницима, мало се
жалио, али је стоички подносио недаћe живота.
Пера је заслужио да га се сетимо. Отишао је међу убске
графите и - тако је Небески Уб постао вреднији за једну
простонародну, али племениту душу, а ми, овде - постали сиромашнији за безазлене шале и досетке кад га сретнемо. Редовно је
читао Глас Тамнаве. Зато, редакција му се скромно одужује.
Вечна му слава!
ГЛАС ТАМНАВЕ

БОГОЉУБ КУСУРОВИЋ
убски кафеџија
Прошле су три тужне године
од када ниси са нама.
Чувамо у сећању твој
драги лик.
Твоји: син Ненад, ћерка
Биљана, супруга Славка,
унуци: Александар и Стефан,
унука Неда, снаха Марија и
зет Божидар

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
10.05.2015. г. навршило се три године
од смрти нашег драгог

21.мај 2015.г.
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Дана 15.05.2015. године навршило се 2 тужне године
од када није са нама наш драги син и брат

ЛАЗАР ТЕОДОСИЋ
ЛАКИ
(20.05.1997 -15.05.2013)
Драги наш, две године
тугујемо и плачемо.
Сећамo се сваког тренутка
који смо са тобом провели.
Све нам то недостаје.
Чуваћемо од заборава
успомену на тебе,
на твој осмех, твоју
доброту...

МИЛОВАНА
ВЕСЕЛИНОВИЋА
МИЋЕ ПЛАВОГ
Остала је неизмерна празнина и
туга у нашим срцима.
Хвала ти за бескрајну љубав и све
што си нам пружио.
Супруга Цана, ћерка Мирјана
и син Мирко са породицама

С Е Ћ А Њ Е

Твоји родитељи и сестра
Прошло је 5 и 24 године од када су се преселили
у вечност наши вољени

ВЛАДИСАВ – Влада
МИЛЕНКОВИЋ
(02.12.1989. – 25.05.2012)
Прошле су три године,
а ти ћеш остати вечно вољен
и незаборављен.
Са поносом те помињемо
и чувамо успомену на тебе...
Твоји: отац Симеун
и сестре Марина и Мирјана

Читуље, огласе и
други материјал за
објављивање
примамо радним
данима од 9 до 13
часова у редакцији
(Тржни центар Лазић,
на спрату).
Информције на тел.
014 411 071
064 484 20 50
064 21 80 588

НАТАЛИЈА
НАДА

ПЕРИШИЋ

ИЛИЈА
грађевинар

(1925 – 2010 – 2015)

(1921 – 1991 - 2015)

Њиховим племенитим душама, вечни спокој и мир.
С љубављу у срцима, успомену на њих чува
Породица
С Е Ћ А Њ Е

АВРАМОВИЋ
ДУШАНКА
(1932 – 20.05.1995)

МИЛАН
(1926 – 19.02.2001)

Прошло је 20 година, а нас још увек греје
нежност и љубав наше мајке.
Прошло је 14 година, а нас још увек надахњује
човечност и енергија нашег оца.
Синови: Синиша и Зоран са породицама
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ВРЕЉАНСКА ГРЛА КОНКУРЕНТНА
НА ПОЧЕТКУ СЕЗОНЕ

МИСТЕР БАС
ПОКОРИО ШАБАЦ
Окончана је пауза и за племените четвороношце,
Примадона Пик са џокејом Тиком Вујковићем отворила
је сезону победом на тркама у Богатићу 5. априла. На
првомајским тркама у Шапцу, Силни Вук са дебитантом
џокејом Зулфом Бјелаком стигао је до другог места, а
најуспешнији наступ грла КК "Света Поповић" имала су
протеклог викенда, такође на Шабачком хиподрому.

Херој прошлогодишње сезоне- Мистер Бас био је
неумољив у свом првом наступу, вођен сигурном
руком Тике Вујковића убедљиво је надвисио
конкуренцију и показао да спреман дочекује нови
интернационални наступ у Будимпешти (6. јуна).
Победу је остварио и Перидот са Иљом Московим у
седлу, тријумф је остварен у маниру старт-циљ, а
добар наступ употпунили су Примадона Пик (друго
место) и Стамени Пик (треће место) од којих је била
бржа домаћа Клара Азнавур.

ТРКЕ У ВРЕЛУ
У недељу 31. маја у Врелу су на програму
традиционалне трке за прве Тројице, љубитељи
коња пратиће четири галопске трке, а први наступ
ове сезоне имаће Кид Фрст, Далас и Азаренка.
Програм почиње у 15.30 часова, улаз са програмом трка кошта 200 динара.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

АРИЗАНОВИЋ
Преки шор

062/490-931 “Мишићева зграда“
[TAMPANJE I KORI^ENJE
MATURSKIH I DIPLOMSKIH
RADOVA

СПОРТ
КРАЈЕМ МАЈА СТАРТУЈЕ БАРАЖ ЗА ПОПУНУ
МЕЂУОПШТИНСКЕ ЛИГЕ КОЛУБАРЕ

ЧЕТИРИ ЖЕЉЕ
- ЈЕДНО МЕСТО
Полуфинални парови баража:
Радник - Шарбане (или Чучуге) и Паљуви - Врело
Крај сезоне у општинском рангу такмичења биће права
посластица за љубитеље фудбала. Четири најуспешније екипе у
две групе ОФС Уб укрстиће копља у борби за једно место које води
у виши ранг, Међуопштинску лигу Колубаре група "Исток".
Највеће шансе да понови прошлогодишњи
успех Црвене Јабуке, дају се убском РАДНИКУ.
Чета Чедомира Мартића ове сезоне није
препустила ни бод ривалима, а главни адути
Убљана су добра организација клуба и редован
тренинг. Екипа је млада и полетна, предвођена
капитеном Дубљевићем, луцидним Хаџићем,
Луковићем, голманом Михајловићем... а однедавно је тим са Школарца појачао и Граховац, сада
већ искусан играч завидног педигреа. На папиру,
фаворит број један за пласман у виши ранг!
ПАЉУВИ су прошлогодишњи бараж окончали на првој степеници (0:2 и 2:2 против Ц.Јабуке),
а овогодишњи дочекују у одличној форми.
Постигли су 17 голова у три меча пред дерби са
Шарбанама, а потом у великом стилу се реванширали највећем ривалу за прво место. Ваљевци
Стојић и Радовановић показали су се као права
појачања, за креацију игре задужени су већ искусни
везисти Ђурић (капитен), Јовић и Марковић, а први
стрелац екипе је Ђорђе Миловановић. "Језерџије"
са клупе предводи Драган Николић, а заштитни
знак домаћег клуба су дугогодишњи играчи Ђорђевић, Станојловић, Чупковић, Лекић...
ВРЕЉАНИ су ушли у ову сезону са великим
амбицијама, а умало да од готовог направе
вересију. Са три пораза (Колубара, Радник, Слога
(Л)) угрозили су пласман у доигравање, па су
против Милорчана играли пресудан меч за друго
место које им је осигурао бољи међусобни скор са
Колубаром (2:1, 3:4). Ипак, екипа коју предводе
капитен Јовичић, Симић, Грујић, Арамбашић...заслужено је нашла
своје место међу четири најбоље, а на Радомиру-Раци Јовичићу је
да нађе формулу која би село Немање Матића послала у виши
ранг такмичења, где су већ и били крајем прошлог века.
Искусни тим из ШАРБАНА биће тежак противник свакој
екипи, капитен Миловановић, браћа Рашић, голман Стеванчевић,
Љуша Павловић, везиста Гајић..., играчи су за много јаче рангове
од "бетона", а већ виђено прво место на "Истоку" закомпликовали
су "ремијем" у Докмиру и поразом од Паљува кући. Тренер екипе је
Милош Шишовић, а пробаће Шарбанци да скину "проклетство"
баража, будући да су у претхдона два (1999. и 2002.) остали
кратких рукава против Вуконе и Качерца. Наравно, све ово ако у
последњем колу победе у Звиздару, у случају кикса ето Чучуга у
дуелу са Радником, на старту баража који почиње 31. маја...
Б.М.

DIGITALIZUJ SE
NA VREME

VELIKI IZBOR POZIVNICA
VELIKI IZBOR FOTO POKLONA SA VA[IM FOTOGRAFIJAMA
Foto jastuk

600
900

490
Foto {olja, bela

850

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

VELIKI IZBOR SET- TOP BOKSOVA ZA DIGITALIZACIJU - DVB T2

XWAVE
Od 3.290 do 4.390 dinara

STRONG

ФУДБАЛ

21.мај 2015.г.

21

Општинска лига Уба "Исток", 13.коло

ШАРБАНЕ - ПАЉУВИ
0:2 (0:1)
Резултати 12.кола (9-10.мај):
Слога (В) - Чучуге
Звиздар - Памбуковица
ОФК Паљуви - Мургаш 2012
Докмир - Шарбане

1:3
1:5
5:0
0:0

Резултати 13.кола (16-17.мај):
Докмир - Слога (В)
3:2
Шарбане - ОФК Паљуви
0:2
Мургаш 2012 - Звиздар
3:1
Памбуковица - Чучуге п.ф. 0:3
1.OFK Paquvi 10
9
2.[arbane
8
3.^u~uge
6
4.Dokmir
5.Pambukovica 5
3
6.Zvizdar
2
7.Murga{
1
8.Sloga (V)

1
1
3
3
3
2
3
0

2 44 : 11
3 25 : 8
2 31 : 18
4 27 : 25
5 27 : 24
8 14 : 34
8 21 : 32
12 11 : 48

31
28
27
21
18
11
9
3

Последње 14.коло (23-24.мај- 17ч):
Слога (В) - Памбуковица
Чучуге - Мургаш 2012
Звиздар - Шарбане
ОФК Паљуви - Докмир
Општинска лига Уба "Запад", 16.коло

Најава 16.кола (9-10.мај- 16.30 ч):
Слога (Л) - Врело
1:0
ОФК Таково - Бргуле
5:2
Колубара (ЛП) - Вукона
8:0
Радник - Стрелац (К)
6:0
Најава 17.кола (16-17.мај- 17.00 ч):
Стрелац (К) - Колубара (ЛП) 1:5
Вукона - ОФК Таково
0:2
Бргуле - Слога (Л)
0:2
Врело - Јединство (М)
4:0
1.Radnik (Ub) 15
11
2.Vrelo
3.Kolubara LP10
4.Jedinstvo M 7
5.OFK Takovo 6
6
6.Sloga (L)
4
7.Vukona
4
8.Brgule
9.Strelac(K) 1

0
0
0
2
2
1
1
0
2

0
5
5
6
7
8
10
11
12

61 : 7
40 : 18
42 : 22
38 : 20
20 : 34
20 : 29
21 : 45
13 : 36
9 : 53

45
33
30
23
20
19
13
12
5

Последње 18.коло (23-24.мај- 17ч):
Јединство (М) - Бргуле
Слога (Л) - Вукона
ОФК Таково - Стрелац 001
Колубара (ЛП) - Радник

ОФК ТАКОВО - БРГУЛЕ
5:2 (4:1)

Општинска лига Уба "Запад", 17.коло

Терен у Такову. Гледалаца: 50. Судија:
Иван Лазаревић (Звиздар). Стрелци:
М.Илић у 3., С.Илић у 8., Д.Павловић у
13., Ненадовић у 30. и Јовић у 62. за
ОФК Таково, а Ракић у 21. и Филиповић у 55. минуту за Бргуле. Није
било картона.
ОФК ТАКОВО: Ивановић 7 (Тарабић -),
Живановић 7 (Кевић -), Ј.Павловић 7,
Максимовић 8, Н.Илић - (Јовић 7),
Ненадовић 8, Петковић 7, Д.Павловић
7, Глишић 7,5, С.Илић 7,5, М.Илић 7
БРГУЛЕ: М.Бајић 6, Пантелић 6, Хаџић
6, Ракић 6, Д.Павловић 6 (В.Павловић
-), Милан Петровић 6, Филиповић 6,5,
Јовановић 6, В.Петровић 6, И.Бајић 7,
Милош Петровић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Максимовић (ОФК Таково)
Кишни амбијент пријао је домаћину,
већ у првих 15-ак минута решено је
питање победника. Таковчани су
брзим и лепим акцијама "мучили"
одбрану гостију који на крају могу да
буд у и задовољни коначним
резултатом.

Стадион у Врелу. Гледалаца: 200. Судија:
Горан Симанић (Радљево). Стрелци:
Мирковић у 7. и 31., Јокић у 37. и Матић у
80. минуту. Није било картона.
ВРЕЛО: Станчић 7, Јевтић 7, Јовичић 7,
Симић 7, Грујић 7, Арамбашић 7,5,
Бранковић 7, Мирковић 8 (Буковчић -),
Јокић 7,5 (Живановић -), Матић 7,5,
Анђелић 7
ЈЕДИНСТВО: Младеновић 6,5, Нешић 6,
М.Станковић 6,5, Митровић 6,5, Петровић
7, С.Станковић 6, Сушић 6,5, В.Станковић
7,5, Андрић 7 (Јакопвљевић -), Алеков 7,
Покрајац 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Мирковић (Врело)
Врељани су успели да "овере" друго
место, али теже него што резултат
показује. Пре првог гола, имали су гости
две добре прилике, али је расположени
Мирковић окренуо меч на страну
домаћих. Врељане чека пауза у
последњем колу, а на кратки одмор иду
безбрижни јер им је бољи међусобни
скор са Колубаром обезбедио позицију
2, без обзира на резултат у Лисо Пољу.

ОФК Таково

ВРЕЛО - ЈЕДИНСТВО
(Милорци) 4:0 (3:0)

Терен у Шарбанама. Гледалаца: 200.
Судија: Немања Јовановић-Џајић
(Уб). Стрелци: Радовановић у 23. и
Миловановић у 57. из пенала. Жути
картон: Н.Рашић (Ш), Стојић, Ђурић,
Лекић, Миловановић, Пауновић (П).
Црвени картони: Љ.Павловић у 72. и
Гајић у 80. минуту (обојица Шарбане)
ШАРБАНЕ: Стеванчевић 6, Ј.Павловић 6, Миловановић 6, Н.Рашић 6,5,
Љ.Павловић 6, Мирковић 7, Н.Миловановић 6, Илић 6, С.Рашић 6, Гајић 6,
Ранковић 6
ПАЉУВИ: Чупковић 7, Лекић 7,
Пауновић 7, Вукићевић 7,5, Илић 7,5,
Ђурић 7,5, Марковић 8, Радовановић
8, Стојић 7 (Ђорђевић -), Миловановић 7, Јовић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Марковић (Паљуви)
Велики тријумф Паљувчана којим
су дошли до 1. места и изборили
бараж-мечеве са Врелом. Гости су се
показали као квалитетнији тим, а
први гол дело је Радовановића којије
са 18 метара матирао Стеванчевића.
Други гол је постигнут са "беле
тачке", Лекић је по процени арбитра
оборен у казненом простору, а
прецизан је био Миловановић.
Домаћин ће бараж морати да избори
у Звиздару, ослабљен за два играча
који су пре времена морали на
туширање...

ПАМБУКОВИЦА

ЧУГУГЕ БЕЗ ИГРЕ
ДОШЛЕ ДО БОДОВА
Дуел 13. кола Општинске
лиге Уба-група Исток између
Памбуковица и Чучуга није
одигран! Делегат меча Јездимир
Перић и судија Горан Симанић
закључили су да нема услова за
играње утакмице, будући да се
домаћин није побринуо да терен
буде обележен и трава покошена,
а није било ни мрежа на головима.
Такмичарску комисију чека лака
одлука, службеном победом
Чучуге су још у игри за бараж,
чекајући кикс Шарбана у последњем колу...

22

ФУДБАЛ

21.мај 2015.г.
18.коло

РУДАР (Радљево)- ЦРВЕНА
ЈАБУКА 7:2 (4:0)
17.коло (9-10.мај- 16.00 ч):
Д.Туцовић - Гуњевац
Црвена Јабука - Тврдојевац
Полет (ДЛ) - Рудар (Р)
Пролетер (Б) - Каленић
ОФК Стубленица - Степање
Полет (Т) - Омладинац

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

18.коло (16-17.мај- 16.30 ч):
Гуњевац - Полет (Т)
1:0
Омладинац (К) - Стубленица 1:4
Степање - Пролетер (Б)
3:2
Каленић - Полет (ДЛ) п.ф. 0:3
Рудар (Р) - Црвена Јабука
7:2
Тврдојевац - Д.Туцовић
6:0
1.Tvrdojevac 14 2 2 60 : 17 44
14 1 3 64 : 27 43
2.Polet (T)
9 5 4 39 : 28 32
3.Guwevac
9 1 8 41 : 40 28
4.Rudar (R)
9 1 8 38 : 41 28
5.C.Jabuka
6.Polet (DL) 8 4 6 34 : 33 28
6 5 7 21 : 24 23
7.Proleter
6 4 8 23 : 32 22
8.D.Tucovi}
9.Stublenica 6 0 12 32 : 44 18
5 2 11 19 : 47 17
10.Stepawe
11.Omladinac 4 4 10 22 : 29 16
3 1 14 16 : 47 10
12.Kaleni}

Стадион у Радљеву. Гледалаца: 50.
Судија: Александар Радојичић
(Лајковац). Стрелци: Аћимовић у 12.,
21., 33., 40. и 85., Васиљевић у 70. и
Пантелић у 72. за Рудар, а Карађенов у
65. и Симеуновић у 88. минуту за
Црвену Јабуку. Жути картон: Обрадовић (ЦЈ). Црвени карон: Карађенов
(Црвена Јабука) у 80. минуту.
РУДАР: Јовановић 7,5 (З.Теодосијевић -), Ђаловић 7, Лазарић 7,
Радић 7 (Ивковић -), Давидовић 7,
М.Теодосијевић 7, Пантелић 7,5,
Симић 7,5, Максимовић 7 (Васиљевић
-), Аћимовић 9, Поповић 7,5
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 6,
М.Тешмановић 6, Јовићевић 6, Обрадовић 6, Карађенов 6,5, Мирковић 6,
Дамњановић 6, Н.Тешмановић 6,
Симеуновић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бошко Аћимовић (Рудар)
Симултанку везисте домаћих
Аћимовића олакшала је чињеница да
су гости дошли са 9 играча. Ипак,
голман Рудара је одличном интервенцијом на старту спречио наепријатности за свој тим, након првог гола
било је јасно ко ће бити победник, а за
храбар приступ Јабучани су награђени са два поготка.

19.коло (23-24.мај- 16:30ч):
Тврдојевац - Гуњевац
Димитрије Туцовић - Рудар (Р)
Црвена Јабука - Каленић
Полет (ДЛ) - Степање
Пролетер (Б) - Омладинац (К)
ОФК Стубленица - Полет (Т)
20.коло (30-31.мај- 17:00ч):
Гуњевац - ОФК Стубленица
Полет (Т) - Пролетер (Б)
Омладинац (К) - Полет (ДЛ)
Степање - Црвена Јабука
Каленић - Димитрије Туцовић
Рудар (Р) - Тврдојевац
17.коло

ПОЛЕТ (Таково) ОМЛАДИНАЦ (Калиновац)
3:2 (0:0)
Стадион у Такову. Гледалаца: 100.
Судија: Немања Ћећез (Боговађа).
Стрелци: В.Стефановић у 48., Лујиновић
у 56. и Јанковић у 65. за Полет, а
С.Стефановић у 68. и Трумбеташ у 82.
минуту за Омладинац. Није било
картона.
ПОЛЕТ: Володер 7, Илић 7, Павловић 7,
Васић 7, Маринковић 7 (Петровић 7,5),
М.Стефановић 7, В.Стефановић 7,5,
Гојаковић 7, Брајовић - (Јанковић 7,5),
Јеремић - (Лујиновић 7,5), Живановић 7
ОМЛАДИНАЦ: Бојић 7, И.Тимотић 6,5
(Чобић -), С.Стефановић 7,5 (Д.Стефановић -), Д.Савић 7, Лазаревић 7,
Трумбеташ 7, Милојевић 7, Ивановић 7,
Ковачевић 7,5 (Чолић -), Адамовић 7,
М.Тимотић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Јанковић (Полет)
После успаванке у првом делу,
Таковчани су додали гас и брзо стигли
до убедљиве предности. Гости се нису
предавалаи, али више од часног пораза
нису могли...

Рудари голгетерски
расположени
18.коло

ОМЛАДИНАЦ (Калиновац)Стубленица 1:4 (0:0)
Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 100.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Ковачевић у 90. за
Омладинац, а Спасојевић у 50.,
Перишић у 52., Јовановић у 69. и
Неговановић у 85. минуту за Стубленицу. Жути картони: Стефановић,
Адамовић, Чобић, Лазаревић, Ковачевић (О), Лукић (С). Црвени картон:
Чобић (Омладинац) у паузи између
два полувремена.
ОМЛАДИНАЦ: Радовановић 6, М.Тимотић 5 (Милојевић -), Стефановић 6,
Д.Савић 6, Лазаревић 6, И.Савић 5,
Трумбеташ 6, Чобић 5, Ковачевић 7,
Ивановић 6,5, Адамовић 5 (И.Тимотић
-)
СТУБЛЕНИЦА: Н.Јовановић 7,5,
Мирковић 7, Лазић 7, Лукић 7,
Леонтијевић 7, Продановић 7,
Д.Јовановић 7 (Неговановић 7),
Поповић 7, Перишић 7,5, Ракић 8,
Спасојевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Ракић (Стубленица)
У дербију зачеља, Омладинац је
пропустио три велике шансе у првом
делу, а истакао се одличним интервенцијама млади голман Никола
Јовановић. У паузи је Чобић због
протеста искључен из игре, што се
показало кључним за исход утакмице.
Гости су доминирали у наставку, могли и до убедљивије победе, али су и
овако прескочили домаћина на
табели.

18.коло

ГУЊЕВАЦ - ПОЛЕТ (Таково)
1:0 (1:0)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 400.
Судија: Владимир Стојановић (Ваљево). Стрелац: Стојановић у 31. минуту.
Жути картони: В:Милошевић (Г),
М.Стефановић, Радовановић, Лујиновић (П). Црвени картон: Павловић
(Полет) по завршетку утакмице.
ГУЊЕВАЦ: Јокић 8, Митровић 7,
Кузмановић 7, Вујић 7, Вујковић 7,5,
Ивковић 7, С.Милошевић 7,5, Илић 7,5,
В.Милошевић 7, Стојановић 8, Бакић 7
(Јечменица)
ПОЛЕТ: Володер 7, С.Илић 6,
Павловић 6 (Радовановић -), Петровић
7,5, Јанковић 6,5, М.Стефановић 6,5,
М.Илић 6,5, Маринковић 7,5, Живановић 6 (Јеремић 7,5), В.Стефановић 6
(Васић -), Лујиновић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Боривоје Стојановић (Гуњевац)
Нова промена на врху Међуопштинске лиге, Гуњевац је пред
великим бројем гледалаца оборио
лидера голом Стојановића у 31. минуту. Нападач домаћих је оштро шутирао, лопта успут закачила обојицу штопера Полета и преварила Володера.
Дерби је био високог ритма,
Стојановић је затресао пречку Таковчана, док су на другој страни Игор
Петровић и Маринковић тресли оквир
гола Јокића. Бунили су се Таковчани и
на поништен гол Јеремића, а истакао
се сјајном реакцијом Јокић у финишу
када је одбранио шут Лујиновића из
непосредне близине.
17.коло

ЦРВЕНА ЈАБУКА ТВРДОЈЕВАЦ 1:5 (0:3)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
3 0 0 . С уд и ј а : В л а д и м и р М и л и ћ
(Лајковац). Стрелци: Симеуновић у 55.
из пенала за Ц.Јабуку, а Марковић у 35.,
Танасијевић у 40. и 45., Тешић у 47. и
Младеновић у 83. минуту за Тврдојевац.
Жути картони: Стевановић (ЦЈ),
Благојевић, Тешић (Т)
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 6,
М.Тешмановић 6, Мратинковић 6,
Јефтенић 6, Тођераш 6, Стевановић 6,
Дамњановић 6 (Петровић -), Мирковић 6
(Ћурчић 6), Стевић 6, Симеуновић 7,
Н.Тешмановић 6
ТВРДОЈЕВАЦ: Ђурђевић 7,5, Васић 7,
Живковић 7, Јовановић 7 (Н.Поповић 7),
М.Поповић 7, Благојевић 8,5, Марковић
7,5 Мирковић 7 (Новаковић 7), Ракић 7
(Тешић 7,5), Танасијевић 8, Младеновић
7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Благојевић (Тврдојевац)
Потенцијално тешко гостовање,
екипа Тврдојевца пребродила је у
великом стилу. Домаћин је добро
кренуо, Ђурђевић је забележио јако
битну одбрану за даљи ток меча, а
отпор је трајао до првог гола
Марковића. Већ до паузе све је било
решено, одбрана Црвена Јабуке није
имала решење за разиграни тандем
Танасијевић- Младе-новић, а тон игри
Тврдојевца давао је, овога пута са
позиције задњег везног, одличним
проигравањима Влада Благојевић.
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24. коло

Резултати 24.кола (9-10.мај):
Младост (Д) - Јошева
2:2
Спартак 1924 - Пепељевац 4:0
Совљак - Бањани
2:1
ЗСК - ОФК Јабучје
3:1
Тулари - Тешњар
2:0
Качер - ОФК Дивци
одложено
Трлић - Колубара (ЛП)
2:1
Јуниор НН - Рубрибреза
1:0
Резултати 25.кола (16-17.мај):
Јуниор НН - Младост (Д)
1:2
Рубрибреза - Трлић
2:3
Колубара (ЛП) - Качер
2:3
ОФК Дивци - Тулари
0:0
Тешњар - ЗСК
1:1
ОФК Јабучје - Совљак
2:2
Бањани - Спартак 1924
2:2
Пепељевац - Јошева
4:2
1.Spartak(Q)
2.OFK Jabu~je
3.Pepeqevac
4.Bawani
5.Sovqak
6.Jo{eva
7.Trli}
8.Te{war
9.ZSK
10.Tulari
11.OFK Divci
12.Junior NN
13.Mladost(D)
14.Ka~er
15.Kolubara(J)
16.Rubribreza

19
13
13
12
10
11
10
9
9
9
8
8
6
7
6
6

6
5
4
3
6
3
5
7
6
6
8
8
11
2
3
3

0 85 : 12
7 58 : 32
8 45 : 39
10 47 : 42
9 45 : 36
11 35 : 41
10 35 : 32
9 46 : 46
10 31 : 41
10 34 : 47
8 37 : 37
9 35 : 43
8 25 : 33
15 23 : 50
16 26 : 54
16 26 : 48

26.коло (23-24.мај- 16.30ч):
Младост (Д) - Пепељевац
Јошева - Бањани
Спартак 1924 - ОФК Јабучје
Совљак - Тешњар
ЗСК - ОФК Дивци
Тулари - Колубара (Ј)
Качер - Рубрибреза
Трлић - Јуниор Ново Насеље
27.коло (30-31.мај- 17:00ч):
Трлић - Младост (Д)
Јуниор Ново Насеље - Качер
Рубрибреза - Тулари
Колубара (Ј) - ЗСК
ОФК Дивци - Совљак
Тешњар - Спартак 1924
ОФК Јабучје - Јошева
Бањани - Пепељевац

ФК Трлић

63
44
43
39
36
36
35
34
33
33
32
32
29
22
21
20

СОВЉАК - БАЊАНИ
2:1 (2:1)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 70.
Судија: Влада Миловановић (Лајковац).
Стрелци: Маринковић у 28. и Обрадовић у 38. за Совљак, а Гајић у 7.
минуту за Бањане. Жути картони:
Рамић, Поповић (Совљак), Милојевић,
Милановић, Ђорђевић (Б). Црвени
картони: Луковић (Совљак) у 34., а
Лештарић у 34. и Софранић у 86. минуту
(Бањани).
СОВЉАК: Апостоловић 7, Миливојевић
7, Луковић 6, Ђурић 6,5 (Поповић -),
Нинић 7, Сорак 7, Мехинагић 7,
Стојковић 8, Матић 6, Маринковић 7,5
(Рамић -), Обрадовић 7,5
БАЊАНИ: Даниловић 6, Костадиновић
6 (Петковић -), Милановић 5,5, Ђорђевић 6,5, Софранић 6, Лештарић 6,
Милојевић 7, Марковић 6,5, Илић 6,5,
Леонтијевић 6,5, Гајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Стојковић (Совљак)
Совљачани су заслужено победили,
мада је кикс домаће одбране на старту
био поклон који стрелац попут Милана
Гајића не пропушта. Ипак, Маринковић
је сјајно извео слободан ударац за
поравнање, а потом и лепо асистирао
Обрадовићу за потпун преокрет. Могао
је Обрадовић бар још три пута да
матира искусног Даниловића, а умало
Ђорђевић да у надокнади казни
промашаје домаћих.
25. коло

ПЕПЕЉЕВАЦ - ЈОШЕВА
4:2 (1:0)
Стадион у Ћелијама. Гледалаца: 100.
Судија: Александар Ивановић (Љиг).
Стрелци: Д.Савковић у 31. и 89.,
Марковић у 60. и А.Савковић у 75. за
Пепељевац, а Г.Вукић у 63. и Лесић у 87.
минуту за Јошеву. Жути картони:
Марковић, Д.Савковић, Томић (П)
ЈОШЕВА: Поповић 6,5, С.Вукић 6,
Томић 6, Шаиновић 6, Милановић 6,
Младеновић 6, Г.Вукић 7, Васиљевић 6,
Лесић 7, Величковић 6,5, Шипетић 6
(Тешић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драгиша Савковић (Пепељевац)
Ослабљена Јошева није имала снаге
за јачи отпор тиму из горњег дела
табеле. Два пута су гости прилазили на
гол заостатка, на крају стигли до часног
пораза и сву енергију већ усмерили на
дерби са Бањанцима.

23

24.коло

ТУЛАРИ - ТЕШЊАР
2:0 (2:0)
Стадион у Туларима. Гледалаца:100.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелац: Вићентић у 3. и 29. минуту.
Жути картони: Марјановић, Вићентић
(ТУ), Старчевић (ТШ).
ТУЛАРИ: Урошевић 7,5, Шимшић 7,
Петровић 7,5, Марјановић 7,5, Сарић
7,5, Софронић 7 (Павловић 7), Дробњак
7 (Пуцаревић 7), Ракић 7,5, Николић 7,5,
Вићентић 8, Пантелић 7,5.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срђан Вићентић
(Тулари)
Тулари су забележили важну победу
за миран наставак првенства. Све је
решено у првих пола сата, Вићентић је
два пута матирао голмана гостију, а
Николић и Дробњак су се истакли
прелепим асистенцијама. У наставку
домаћин је пропустио још неколико
прилика, али се и ваљевски тим
представио као добра и чврста екипа.
Утакмицу је обележио повратак на гол
Тулара искусног Милоша-Шолета
Урошевића који је са неколико
интервенција подсетио на дане када је
блистао на голу овог клуба.
25.коло

РУБРИБРЕЗА - ТРЛИЋ
2:3 (2:0)
Стадион у Рубрибрези. Гледалаца:
100. Судија: Никола Ђуровић
(Ваљево). Стрелци: Тодоровић у 10.
из пенала и Стефановић у 43. за
Рубрибрезу, а Савић у 55. и 62. и
Живановић у 90+3. минуту за Трлић.
Жути картони: Живковић (Р), Крњаић,
Новаковић, Савић, Н.Иконић, Живановић (Т)
ТРЛИЋ: Ракић 7, Крњаић 7, Керлета
7,5, Јолачић 7,5, П.Иконић 7,5, Кандић
7,5 (Цвијић -), Савић 8, Новаковић 7,
Поповић 7, Н.Иконић 7, Антонић 7
(Живановић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Савић (Трлић)
Велики преокрет Трлићана у режији
Жељка Савића! Домаћин је након
непопрезног старта Крњаића повео са
"беле тачке", а потом је и Стефановић
био прецизан из "слободањака". Ипак,
савић је са два соло-продора вратио
госте у игру, а у последњим секундама
меча Ненад Иконић је лепо асистирао
Живановићу за велику радост
"месара".

24

ФУДБАЛ

21.мај 2015.г.

БРЕЗОВИЦА НАСТАВЉА СА ДОБРИМ ПАРТИЈАМА

СВЕ БЛИЖИ
МИРНОЈ ЛУЦИ
- Екипа Бранка Зујаловића донела бод из Крупња,
вредна победа над неугодним Сјеничанима. Расположени Радовановић неухватљив за одбрану
Слоге. - Следи меч на Петом Пуку, Брезовица седам
бодова изнад последњег Севојна.
Навијачи Брезовице имају пуно
разлога за задовољство, вођен
сигурном тренерском руком Бранка
Зујаловића тамнавски зонаш корача
ка опстанку и све даље је од опасне
зоне. Из Крупња је донет вредан бод
који је могао бити утростручен да
арбитар меча играње куком Јоцића
није окарактерисао као пенал, а меч
против жилавих Сјеничана решен је
одличном игром домаћина у другом
полувремену.
Након одлично одрађеног прекида, Леонтијевић је лепо асистирао
Петар Чавић
Анђићу за вођство гостију. Поново се
показало да Брезовчанима одговара добар терен и ривал који жели да
се надиграва, али је још једном овај тим био у немилости арбитара.
Непостојећи једанаестерац вратио је домаћина у игру, али је и један бод
задовољио епитете Зујаловићеве екипе.
Несигурност одбране у првом делу утицала је да Слога озбиљно
запрети, погодили су гости и оквир гола Ћургуза, али је у другом делу
све дошло на своје место. Спремнији домаћин загосподарио је тереном,
улазак Љубичића донео је пробојност по боку, а меч је обележио
вихорни Александар Радовановић који је изнудио пенал, што је био и
кључни детаљ утакмице. Након тога је постојао само један тим, могли су
Брезовчани и до убедљивијег тријумфа, али је и овако Зујаловић
презадовољан:
- Све смо ближи испуњењу циља, али места за опуштање нема.
Екипа добро делује, враћа се полако и Дарко Матић после повреде, а
ускоро очекујемо и Бранковића поново на терену. Предност од седам
бодова јесте значајна, али надам се да ћемо већ на Петом Пуку
наставимо низ добрих партија и увећати бодовну залиху.
Б.М.

КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ 014 ЗАБЕЛЕЖИЛИ ДВЕ
ПОБЕДЕ НА СТАРТУ ЛЕТЊЕ ЛИГЕ

СИЛОВИТО ОД СТАРТА
- Пулени Владимира Урошевића са два сигурна тријумфа
преузели епитет фаворита лиге. - Љубас и Љубојевић
предводници младе екипе. - У среду Младост била
домаћин Студенту, за викенд пут у Горњи Милановац.
Старт Летње лиге показао је да је тренер Владимир Урошевић
селектирао одличан тим за напад на Другу српску лигу "Запад".
Мешавина искуства и младости показала се добитном у прва два меча,
па су најозбиљнији ривали за прво место поражени са више него
пристојном разликом.
Први меч са Лозницом био је очекивано тежак на старту, гости су имали
предност у првој четвртини, а Убљани су се
мучили да дођу до доброг процента шута.
Ипак, велики индивидулани квалитет
Љубаса, Љубојевића, Ћирковића...уз огроман допринос Милосављевића, Васиљевића и остале млађарије, преломили су
утакмицу у корист домаћина, у другој четвртини гости су постигли само седам поена, па
до краја неизвесности више није било.
У Чачку је убски тим пружио још бољу
партију, па је разумљиво тренер Владимир
Ђорђе Васиљевић Урошевић био презадовољан после важне
победе:
- Одлично смо се спремили за меч, имали три тренинга у
комплетном саставу и наместили све варијанте групне одбране.
Определили смо се за дуг позициони напад, играли "шах" са домаћином
и спречили га да игра у транзицији. Чачани су се концентрисали да
зауставе Љубаса и Љубојевића, то је дало простора капитену Јагодићу,
Ћирковићу, Васиљевићу, Петровићу... да дођу до чистих шутева.
Убацили смо 13 тројки, а у две утакмице смо примили мали број поена

Зона "Дрина", 24.коло

РАЂЕВАЦ - БРЕЗОВИЦА 1:1 (0:1)
Стадион у Крупњу. Гледалаца: 300. Судија: Ненад
Пиштало (Ужице). Стрелци: Махалбашић у 66. за
Рађевац, а Анђић у 32. минуту за Брезовицу. Жути
картони: Петровић, Махалбашић, Пајић (Р), Јоцић,
Леонтијевић (Б)
БРЕЗОВИЦА: Бајовић 7,5, Мијатовић 6,5, Леонтијевић 7, Јоцић 7, Младеновић 7, Блажић 7,5,
Радојичић 7, Лукић 7, Чавић 6,5 (Матић -), Анђић
7,5, Радовановић 7 (Штулић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Блажић (Брезовица)
Зона "Дрина", 25.коло

БРЕЗОВИЦА-СЛОГА(Сјеница) 3:0 (0:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 400. Судија:
Ђорђе Мирковић (Ваљево). Стрелац: Мирчета из
пенала у 69., Анђић у 77. и Лукић у 87. минуту. Жути
картони: Селмановић, Реброња, Перишић, Хоџић
(С)
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 7, Мијатовић 6,5, Мирчета 7,
Леонтијевић 6,5, Јоцић 7, Блажић 7, Радојичић 7
(Матић -), Лукић 7,5, Чавић 6,5 (Љубичић 7), Анђић
7,5, Радовановић 8 (Симић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Александар Радовановић (Б)

ZONA"DRINA"
11 6 6 32 : 17
1.FAP (Priboj)
9 10 4 23 : 16
2.Zlatibor (^)
8 11 4 26 : 19
3.Sloga 1940
9 8 7 22 : 20
4.Radni~ki (V)
9 7 7 22 : 21
5.Zadrugar (L)
8 9 6 30 : 32
6.OFK Ose~ina
9 6 9 25 : 27
7.Sloga (S)
8 7 8 31 : 27
8.Polimqe (P)
7 10 6 27 : 24
9.Jedinstvo (V)
10.Radni~ki Stob. 9 3 11 32 : 30
8 5 11 26 : 30
11.Ra|evac
7 7 10 15 : 27
12.Zlatar (NV)
7 6 10 24 : 25
13.Brezovica
6 9 9 21 : 29
14.Ribnica (M)
4 11 11 16 : 28
15.Sevojno
16.Borac ([abac) иступио из лиге

39
37
35
35
34
33
33
31
31
30
29
28
27
27
20

Летња лига РКС ЗС, 1.коло

МЛАДОСТ 014 (Уб)- ЛОЗНИЦА 69:52
(13:13, 21:7, 16:15, 19:17)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 200. Судије:
Николић, Перић (Шабац).
МЛАДОСТ 014: Анђелковић 6, Ивковић 2, Миливојевић, Петровић 3, Ћирковић 14, Смиљковић 2,
Милосављевић 17, Љубојевић 11, Марковић,
Љубас 5, Васиљевић 9, Стаменић.
Летња лига РКС ЗС, 2.коло

МЛАДОСТ (Чачак)- МЛАДОСТ 014
(Уб) 65:84 (20:22, 16:20, 17:23, 12:19)
Споортска хала "Младост" у Атеници. Судије:
Лакетић, Савић (Ужице)
МЛА ДОСТ 014: Анђелковић 2, Ивковић,
Миливојевић, Јагодић 7, Милосављевић 5, Ћирковић 10, Смиљковић 6, Љубојевић 14, Петровић
12, Марковић 3, Љубас 12, Васиљевић 13
Табела: Младост 014(Уб) 2-0, ГМ-032 1-1,
Младост (Чачак) 1-1, Лозница 0-1, Студент 014
(Ваљево) 0-1.
што ме чини веома задовољаним пред наставак
лиге- каже Урошевић.
Млади тренер је истакао да је пут Чачка кренуо
пун аутобус пријатеља и навијача клуба, а нову
прилику за радост имали су у среду када је на Убу
гостовао ваљевски Студент. За викенд "младосташи" путују у Горњи Милановац, нову победу
тражиће против екипе ГМ 032, а Урошевић најављује да ће се ускоро у строју наћи и Кекић који се
опоравио од мононуклеозе.
Б.Матић

ФУДБАЛ
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УБЉАНИ КОНАЧНО ДОШЛИ ДО ПОБЕДЕ
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Српска лига "Запад", 25.коло

ЗВИЖД (Кучево) - ЈЕДИНСТВО
(Уб) 0:2 (0:0)

ПРЕКИНУТ
ЈЕДНОМЕСЕЧНИ ПОСТ
- У режији Јовановића и Стојановића, сигуран тријумф
крај Пека. - Карађорђе "ишчупао" бод под Шепковцем.
- Долази Рудар из Костолца (субота, 17 часова)
Црвено-бели су показали да су у успону форме и да још не
размишљају о летњем одмору, са четири освојена бода направили су
солидну базу за потеру за Ваљевцима и Лајковчанима.
У дуелу са Карађорђем, црвено-бели су желели да прекину низ од три
"ремија" и забележе победу коју су чекали још од 18. априла и дуела са
Шумадијом 1903. Деловало је после прелепог поготка Дејана Јовановића
са 18 метара да су Убљани на правом путу, али је слаба реакција у
дефанзиви након корнера коштала лопте у мрежи Ракића. До краја,
апсолутна доминација домаћих, колосалне прилике пропустили су Рашић,
Стојановић и Ранковић, па је и трећи дуел ових ривала (рачунајући и
летошњи пријатељски на Школарцу) окончан поделом плена.
Меч у Кучеву требао је пуно
више да значи домаћем Звижду
који се грчевито бори за опстанак,
али је и екипи Срђана Јовановића
било стало да се врати у победнички ритам. На самом старту,
Марко Ранковић је показао да, и
поред великог труда, никако да се
врати у голгетерску форму (две
пропуштене шансе), али је и
домаћин успео да у једном нападу
два пута погоди оквир гола
Убљана. У другом делу, спремнији
фудбалери Јединства су преузели
контролу и полако плели мрежу око
гола Николића. У 61. минуту Дејан Јовановић,
поништен је гол Стојановића, али је “десетка“ Јединства
само тридесет секунди касније
Јовановић одлично извео прекид и натерао штопера Вукићевића да
матира свог голмана.
Било је шанси да се меч реши пре финиша, али је и на другој страни
феноменалном одбраном Ракић дао печат тријумфу крај Пека. У
последњем минуту регуларног дела, Стојановић је погодио са пет метара
након одличног паса најбољег актера меча Дејана Јовановића:
- Много смо желели тријумф, имали смо непланиране киксеве, али и
мечеве на којима смо промашили сијасет прилика, као у Смедеревској
Паланци. Победа је дошла у право време, пред последњих пет кола у
којима ћемо пробати да се попењемо бар за степеник на табели. Следи
дуел са Рударом који је све изненадио лошим играма овог пролећа, ушли
су у опасну зону, али као што нисмо обраћали пажњу на мотиве Звиждатако и сада само размишљамо о новој победи коју под Шепковцем већ
предуго чекамо- јасан је креатор игре црвено-белих Дејан Јовановић. Б.М.

Стадион крај Пека. Гледалаца: 200. Судија:
Далибор Трифуновић (Краљево). Стрелци:
Вукићевић (аг.) у 63. и Стојановић у 89.
минуту. Жути картони: Гуџић (З), Рашић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7,5, Арсеновић 7,
Стојановић 8, Марјановић 7,5, Ранковић 7,
Сајић 7, Рашић 7,5 (Коваћевић -), Солдатовић
7 (Петровић -), Ситарица 7, Јовановић 8,
Петрашевић 7 (Поповић -).
Српска лига "Запад", 24.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - КАРАЂОРЂЕ
(Толола) 1:1 (1:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 150. Судија:
Небојша Деспотовић (Липнички Шор). Стрелци: Јовановић у 32. за Јединство, а Љујић у
64. минуту за Карађорђе. Жути картони:
Петрашевић, Стојановић, Тадић (Ј), Вукајловић (К). Црвени картон: Љујић (Карађорђе) у
80. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Ракић 6,5, Арсеновић 7, Стојановић 6,5, Марјановић 7,5, Тадић 7, Сајић 7,5,
Рашић 6,5 (Ковачевић -), Солдатовић 7, Ранковић 7, Јовановић 7,5 (Петровић -), Петрашевић 6,5 (Ситарица 6,5)

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

16
14
12
11
9
9
10
10
7
7
8
8
7
6
5
3

7
5
8
9
10
10
7
5
11
10
6
6
6
4
6
6

2
6
5
5
6
6
8
10
7
8
11
11
12
15
14
16

33 : 6
35 : 19
41 : 23
27 : 16
36 : 20
34 : 21
32 : 28
28 : 26
22 : 27
28 : 32
35 : 38
18 : 32
26 : 45
16 : 34
24 : 37
22 : 53

55
47
44
42
37
37
37
35
32
31
30
30
27
22
21
15

Наредне утакмице ФК Јединство:
26.коло (субота, 23.мај 2015, у 17.00 ч):
Јединство (Уб) - Рудар (Костолац)
27.коло (среда, 27.мај 2015, у 17.00 ч):
Будућност Крушик (В) - Јединство (Уб)

DIGITALIZACIJA JE POČELA !
nabavite na vreme SET TOP BOX uređaj
DIGITAL TV

BELA TEHNIKA - RAČUNARI
Vuka Karadžića br.28, Ub
(preko puta Osnovne škole)

2.999-

TV

3.100-

C301
TERRESTRIAL

* garancija 24 meseca

Jednostavan za upotrebu. USB konektor (sa
prednje strane) vam omogućava da puštate
video, muziku i fotografije sa eksternih USB
uređaja. EPG (elektronski TV vodič) za
informacije o programu na ekranu, teletekst,
titlovi i još mnogo karakteristika čine ovaj
prijemnik odličnim izborom.

RISIVER

* garancija 24 meseca

-Reprodukcija slike u HD, podesive rezolucije od 1080p, 1080i, 720p i 576p.
-Slika podesiva na 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox.
-USB priključak- medija plejer za pregled snimaka, slika, muzike i filmova.
-Podržava MPEG4(avi) i HD(mkv) fajlove, JPG i MP3.
-Mogućnost snimanja na USB fleš memoriju ili hard disk.
-Nadogradnja softvera preko USB priključka.
-Automatsko i manuelno pretraživanje TV i radio programa.
--Priključci: ANT IN, TO TV, HDMI, scart , S/PDIF coaxial, USB.

Po isključenju analognog signala nećete biti u mogućnosti da gledate TV program,
ukoliko vaš televizor nema odgovarajuću opremu za prijem novog digitalnog signala.
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ОДЛИЧНО ИЗДАЊЕ РУКОМЕТАША УБА У ДЕРБИЈУ КОЛА

ЈАКА ОДБРАНА СРУШИЛА ЗЕМУНЦЕ
- Убљани савладали другопласирани тим лиге, наставља
се борба за позицију три. - У одличном тимском издању
одскочили Матовић и Зарин, чврста дефанзива водила
ка победи. - Поново слободни за викенд.

Друга лига "Центар", 19.коло

УБ- ЗЕМУН 24:22 (13:13)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 200. Судије:
Пендић, Мајсторовић (Београд). Искључења: Уб
14, Земун 10 минута. Седмерци: Уб 3(2), Земун
7(6)
УБ: Стокић 1, Матовић 6, Зарин 6 (2), Н.Марковић
1, Андрић 2, Драгишић, Антић 4, Текић 4,
Петровић, Љ.Марковић, Рогић, Стојановић,
Шкорић, Милекић (11 одбрана, 1 седмерац),
Ранковић.

Рукометаши Уба направили су џиновски корак ка пласману у виши
ранг, у последња три кола путник за Прву лигу "Центар" тражиће се
14 0 1 +121 28
1. ORK Ma~va
између Металопластике, Јединства и пулена Томе Марковића (ако се узме
у обзир да Земун нема амбиције за пролаз даље).
2. Zemun 1957 11 0 4 +55 22
Искусна екипа Земуна од почетка је заиграла споро уз пуно контакта,
3. Metalopl.2 10 0 6 +46 20
са примесама рвања. Убљани су мушки одговорили, покушавали да
4. Ub
10 0 6 +36 20
убрзају игру кад год је могло (предњачио неухватљиви Зарин) и читав
5. Jedinstvo(K) 9 0 6 +33 18
први део имали предност, у једном тренутку и три гола. Ипак, уз приличну
6. Prva Iskra
8 0 8 -7 16
благонаклоност арбитара који су толерисали дуге и пасивне нападе
7. Dor}ol
6 0 9 -16 12
гостију, Земунци су успели на одмор да оду са егалом.
8. ORK Um~ari 6 0 10 -21 10
Наставили су домаћи да "мељу" ривала у наставку, испољили
9. Radni~ki (O) 3 0 12 -43 6
фанатичну борбеност и за то били награђени вођством од 22:18 (51.
10.
Mladost(SP) 0 0 14 -204 0
минут). Гол Матовића са два играча мање изазвао је ерупцију одушевљења, а када је погодио и млади Никола Марковић за 23:19- финиш је био
само ствар технике. Упорни гости, иако су им два најбоља играча већ
били на трибинама, успели су да дођу до -2, али победа ниједног тренутка
ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДИХ РУКОМЕТАША
није долазила у питање:
- Земун је пробао да нас "умртви" и одигра спору утакмицу како то
увек раде, али смо имали одговор и одиграли одличнан меч. Сигурно да
нам је треће искључење некадашњег пивота Звезде Карлеуше олакшало
посао, али и са њим на паркету до краја- победник би био исти. Морао сам
да експериментишем са Матовићем на левом крилу, у једном делу меча и
бек Андрић је играо пивота, а момци су сјајно одрадили све тактичке
Селекција убских рукометаша, махом
замисли. Одбрана је била кључна и на високом нивоу свих 60 минута.
рођених 2003, пласирала се на други ниво
првенства Србије, који ће бити одржан 24. маја на
Остаје нам да после нове паузе, остваримо још три победе и домогнемо
се позиције која води у виши ранг- каже тренер Убљана Тома Марковић. Б.М. Убу! То је епилог турнира у Бањи Ковиљачи, на
којем су пулени Дејана Лукића најпре савладали
Гучево у полуфиналу- 22:5, а потом и у финалу
ваљевски Металац 8:4:
- Треба истаћи да смо се такмчили са годину
дана старијим екипама, меч против Гучева је био
прилика да сви момци осете чари прве утакмице
великог рукомета у њиховим каријерама, док је
друга утакмица била право мерило наше снаге.
Истакли су се голман Петковић, пивот Миловановић, најбољи стрелац турнира, као и бекови
Јанковић, Мандић и Ранковић. Лево крило Марјановић је постигао јако битан гол код резултата 6:4
са играчем мање, а сви дечаци заслужују
комплменте за игру против физички јачег
противника. Циљ смо испунили, пробаћема на
Убу да се изборимао за једно од прва 4 места које
воде на први ниво првенства Србије- рекао је
учитељ младих убских рукометаша Дејан Лукић.
На Убу ће се за титулу првака региона
"Центар" борити четири представника
Београдског региона, два из ПодунавскоУбски рукометаши, годишта 2003.
браничевског, Металац и наша екипа.

УБЉАНИ НАЈБОЉИ
У БАЊИ КОВИЉАЧИ

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

Izrada nameštaja po meri i želji

СПОРТ

21.мај 2015.г.

ФИНАЛЕ КУПА У ФУТСАЛУ ОДИГРАНО
У УБСКОЈ ХАЛИ

ПРВИ ПЕХАР
ЗА БЕЧЕЈЦЕ
- Екипа тренера Дејана Станојева савладала
фаворизовани Економац у борби за пехар. Живић најбољи актер финала. - Душан Савић
предао пехар капитену Кобиљском.
Убска хала поново је била поприште изузетно
занимљивог спортског дешавања, овога пута наш град је
био домаћин најбољим футсал играчима Србије у финалном мечу за победника Купа.
Процене пред одлучујући меч говориле су да је
Економац апсолутни фаворит, у прилог томе ишао је и
податак да су Крагујевчани недавно у Бечеју поразили
домаћина резултатом 9:2! Ипак, бодрени од стране тридесетак темпераментних Војвођана, Бечејци су одиграли као у
трансу и савладали неприкосновене владаоце српског футсала резултатом 3:1.

Жестоки дуели
у убској хали

Бечејци зауставили “Крагујевачке
Бразилце“: Нене у акцији

Сјајни голман Економца Момчиловић бриљирао је пре
два месеца на Убу као голман репрезентације, овога пута
његова грешка омогућила је Живићу да доведе аутсајдера
до предности. Када је Бразилац Нене поравнао главом,
изгледало је да Економац поново узима ствар у своје руке,
али није тако мислио Станојевић, који је крунисао лепу
акцију Бечеја у наставку. Уследио је жесток притисак
Крагујевчана, фанатично борбена екипа тренера Станојева
успевала је да одбије све атаке, а у неколико наврата
чудесно је интервенисао и голман Јосимовић. На крају,
Шошо је, буквално са звуком сирене, поставио коначан
резултат и означио почетак великог славља момака из града
који је нехад харао европским ватерполом.

Заслужили пехар: КМФ Бечеј
Капитен Кобиљски примио је први клупски пехар у
историји из руку легендарног Душана Савића, а футсалмајсторе на делу је видео и српски репрезентативац
Немања Матић.
Б.Матић
Финале Купа Србије у футсалу

ЕКОНОМАЦ - БЕЧЕЈ 1:3 (1:1)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 200. Судије: Матовић
(Земун), Бељевић (Футог). Стрелци: 0:1 Живић (4.), 1:1
Нене (16.), 1:2 Станојевић (26.), 1:3 Шошо (40.).
Нагомилавање прекршаја: Економац (3+2), Бечеј (3+5).
ЕКОНОМАЦ: МОМЧИЛОВИЋ 6, ДАНИ 7, СТОЈКОВИЋ 6,5,
СИМИЋ 6, НЕНЕ 7, Јовановић 6,5, Алексић 6, Рамић 6,
Матијевић 6, Бојовић 6, Костић 6, Степић 6,5, Етеровић БЕЧЕЈ: ЈОСИМОВИЋ 8, ШОШО 7,5, РОКНИЋ 7, ЖИВИЋ 8,5,
ЈАНЧЕВСКИ 7,5, Станојевић 8, Тепавчевић 7, Копања 7,
Томић 7, Кобиљски 7, Вадаски ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Живић (Бечеј)
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