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NOVO !

PERIONICA
УЗ ПОДРШКУ ВЛАДЕ СРБИЈЕ

КОП “РАДЉЕВО“
СЕ ОТВАРА
СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ

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
(preko puta Osnovne škole)

014/414-390

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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УПРКОС ГЛАСИНАМА О ОДЛАСКУ

ГЛИШИЋА ИНТЕРЕСУЈЕ
САМО ОПШТИНА УБ
“Кандидоваћу се и на наредним изборима“,
истиче први човек општине Уб
Током обраћања окупљеним члановима и делегатима
на конвенцији Српске напредне стране на Убу, председник
општине Уб Дарко Глишић одлучно је одбацио гласине о
одласку на више положаје, који већ дуже време круже по
кулоарима.
- Кад конкуренција жели да вас дестабилизује и на неки
начин угрози, она међу грађане пушта неистините гласине.
Тако мене, већ пуне три године, селе на руководећа места
разних предузећа и министарстава. Једно време сам био
директор “Аеродрома“, па сам морао да демантујем и кажем
да ме то не интересује. Затим су прешли на “Колубару“, па
ме и дан-данас људи често питају када ћу преузети место
директора рударског басена. Желим да људи знају да ништа
од тога није истина и сматрам да “Колубара“ има одличног
директора, мог пријатеља Милорада Грчића, са којим ме ни
на који начин неће завадити, а камоли оваквим шпекулацијама. Мој циљ и жеља је да се кандидујем и остварим
победу на наредним изборима у општини Уб. Да наставимо
да нижемо успехе у развоју наше општине. Ето, то је мој
одговор на лажне гласине и покушаје појединих политичких
опција да на тај начин угрозе актуелно руководство општине
Уб- истакао је Глишић.

УБСКИ ПОЛИЦАЈЦИ УСКОРО У НОВОЈ ЗГРАДИ
Грађевински радови на новој Полицијској станици Уб
недавно су комплетирани. Обилазак овог објекта уверио
нас је у квалитет и финкционалност ове зграде. До коначног
пресељења убских полицајаца у нове просторије остало је
још да се изврши опремање зграде намештајем,
информатичким средствима и системима везе. Према
најави председника општине Уб Дарка Глишића, то ће се
највероватније десити у јуну, а до краја лета требало би да
буде функционална и зграда Управе. У њиховој непосредној
близини, крајем маја започеће и радови на пројекту Парка
пријатељства, чију изградњу ће финансирати пословни
партнери и пријатељи из Кине.

Током обиласка нове Полицијске станице Уб,
са начелником Александром Вилотијевиће и
командиром Владом Јеринићем

НИКАД СЕ НЕ ЗНА

Д

авне 1980.године, фудбалери
Јединства су ишли на турнеју у
(тада) Западну Немачку. Пријатељски сурети на теренима, али и у многобројним клубовима Југословена. Био је
крај априла и почетак маја.
У Бад Хомбургу - срдачан дочек. Дружења, не само
Срба са Србима... Било је ту Македонаца, Хрвата,
Босанаца... Братство и јединство се и даље чувало
као очи у глави. Додуше, било је, у неким местима,
усташких састајалишта у које Срби нису свраћали.
Успомена из немачке бање (Бад Хомбург) је
незаборавни провод са Столом, предузимачем из
Пожаревца и хотелијером, некадашњим југословенским авијатичарем Попом (избеглим 48-е, ако се не
варам), у грчком ресторану.
Тих дана сам имао и озбиљан позив да прихватим
посао секретара у предузимачкој грађевинској фирми
(пропустио сам, кажу, златни воз).
Био сам, као млад новинар-уредник, специјални
извештач са турнеје убског Јединства. Репортаже
објављене у Тамнавским новинама, Напреду, Новостима, Илустрованој Политици, Политици Експрес...
Телевизије су још биле далеко.
Слао сам извештаје са Олимпијског стадиона у
Минхену, сликао Убљане испред трибина, фудбалске
сусрете са клубовима наших радника на, тада,
привременом раду у Западној Немачкој. Веровали
смо у будућност Југославије.
У Фракфурту Дуле Париповић, вођа пута, допустио је
обилазак околних улица (у делу где је аутобус нашао
паркинг), али, да забележимо улицу (у случају да неко
залута). Нико није отишао предалеко - срећом. Јер, кад
смо се вратили, утврдили смо да је назив који смо
записали значио - једносмерна улица (ајнштрасе)...
У Дизелдорфу ме чекао стари друг Дуле Гурга.
Погледали смо чувену улицу Вулкан-штраје са
’’црвеним фењерима’’, само са улаза који је био
украшен огромним бетонским фалусом, симболом тог
дела града. Неки су се хвалили да су улазили дубље и
да су се ’’лепо провели’’...
Били смо задивљени свим оним што смо видели.
Домаћини су били предусретљиви. Свако ко дође из
Југе третиран је, уосталом, као род рођени. Водили су
нас да нам покажу где раде, где излазе, а неки од нас су
им били и гости у становима.
Анегдота из аутобуса подсећа на легендарног Зизу,
али и на стање наше путне инфраструктуре. Елем,
гледа наш фудбалер, иначе, тада, главни грађевинац
за путеве у општини, из аутобуса, како Немци граде
аутопут па му излете:
- Што ми не дају један километар овог - да изградим
све путеве у убској општини?!
Е, сад! Кренули смо назад. Испратио нас Кепа
гастарбајтер, Куљанов друг, у Дизелдорфу. Приметили смо, нема Кике трговца... Тражили га, ишли у
Вулканштрасе, обилазили кафане... Шта да се ради?
Морало је да се крене. Кика је, касније, допремљен
авионим, уз дипломатску пратњу, јер је изгубио (?)
пасош...
Био је 4.мај 1980.године. На аустријско-југословенској
граници, кроз пакостан осмех, цариник говори нешто
на немачком. Блеки нас ућуткује. Чујемо нешто као
’’капут Тито’’... Коначно, схватили смо...
У аутобусу мук. Чују се и јецаји (неки су, после,
тврдили да нису показивали тугу). У мом сећању
остао је само тај мук, понека суза и жеља да што пре
стигнемо кући. Чекали су ме на убском стадиону да
одмах започнем прелом ванредног издања. Дао сам
поруку на насловној страни: И ПОСЛЕ ТИТА - ТИТО.
Касније видим, био је општеприхваћен... Па одбачен...
Па... Никад се не зна!

АКТУЕЛНО
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ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОДРЖАЛА СВЕЧАНУ СЕДНИЦУ НА “ТАМНАВА- ЗАПАДНОМ ПОЉУ“

КОП “РАДЉЕВО“ ОД СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ
- Рударски басен Колубара, уз подршку Владе Републике Србије, следеће године отвориће нови коп
“Радљево” који ће имати 350 милиона тона угља залиха - најавио је директор “Колубаре” Милорад Грчић
Oбраћајући се министрима на
свечаној седници поводом једногодишњег рада Владе Србије, која је
одржана у рударском басену, 27.априла,
директор РБ “Колубара“ Милорад Грчић
је рекао да је план за отварање новог
копа склопљен у договору с владом и
Електропривредом Србије, поручивши
да то гарантује дугорочни опстанак РБ
Колубара и целог региона.
Он је подсетио да је РБ Колубара
"жила куцавица" електропривредног
система Србије која годишње произведе
лигнита за 52 до 54 одсто производње
електричне енергије, као и да се ту
произведе 70 укупно произведеног угља
у Србији. Директор “Колубаре“ је
посебно захвалио премијеру Србије,
ресорном министру и осталим министрима на ангажовању при испумпавању воде која је поплавила басен
током прошлогодишњих мајских временских непогода. Како је објаснио,
тамнавски копови били су поплављени
сa 187 милиона кубика воде, али да је то
све испумпано и да је створена
ситуација да се постепено пуштају у рад
сви системи.

Свечана седница Владе Републике Србије на отвореном
Премијер Србије Александар
Вучић је најавио да ће у јуну бити
потпуно обновљена производња угља
у Рударском басену „Колубара”, после
прошлогодишњих поплава, као и да ће
ове године у „Колубари” бити достигнут ниво производње од 29 милиона
тона угља. Вучић је пре почетка
званичног отварања свечане седнице
владе, која је одржана РБ „Колубара”,
рекао да ће један багер бити пуштен у
погон 1. јуна, када ће потпутно бити
обнављена производња у „Колубари”.

-Прошле године смо имали производњу од 22,3 милиона тона угља, а ове
године ћемо имати између 28 и 29 милиона
тона производње. Тражио сам и молио
Грчића и синдикате да помогну и мотивишу
раднике и да достигнемо 29 милиона тона,
што је циљ за ову годину - истакао је Вучић.
Он је навео да је успех за целу Србију,
не само за „Колубару”, јер нам то драматично подиже бруто домаћи производ и
увећава производњу електричне енергије.
Приредио Милован Миловановић

Галерију слика можете погледати на нашој фејсбук страници

ПРЕКО КОРИТА РЕКЕ УБ

ОТВОРЕН “МОСТ ЉУБАВИ“

Пуштање у рад “Глодара 3“

“ГЛОДАР 3“
ПОНОВО КОПА
Након седнице Владе Републике
Србије, премијер Александар Вучић
симболично је пустио у рад роторни
багер „Глодар 3” и производни систем
за откривање јаловине. Овај багер био
је један од првих на „Западном пољу”
који је ослобођен из воде (средином
новембра прошле године) и одмах је
почела његова санација и ревитализација. Замењена је комплетна електроопрема, чија вредност износи око 224
милиона динара. Када је реч о машинским пословима, све је очишћено,
сређено и ремонтовано, а за ове
радове били су задужени запослени са
копа и из огранка „Метал”.
„Глодар 3” је највећи роторни
багер на колубарским коповима који је
био изузетно поуздан у производном
процесу. Овај роторни багер капацитета 6.600 метара кубних на сат има
распон од чак 178 метара по дужини.
„Глодар 3” био је на највишој коти
овога копа и радио је на откопавању
откривке у оквиру Другог БТО система.

На реци Уб је, 29. априла,
свечано отворен новоизграђени
пешачки мост, назван “Мост љубави“,
који спаја СРЦ „Школарац“ са новим
административним центром града, где
се налазе зграде будуће Општинске
управе и Станице полиције. Први
пешачки мост преко корита Убаче на
деоници кроз градску зону, осим
основне сврхе, има и романтичну
улогу, пошто на њему заљубљени
могу симболично да „закључају“ своју
љубав. На ограду новог моста, први
катанац љубави са својим именима
окачили су и закључали Огњен и Маја
Јанковић, млади брачни пар са Уба.
Распон моста је 36 метара, док се
ширина креће од три до пет метара.
Направљен је од челика и храстовине,
а његову изградњу је са 5,5 милиона
динара финансирала општина Уб.
- Поред тога што ће грађанима
скратити пут у обављању свакодневних послова, нови пешачки мост је
украс града, истако је председник
општине Уб Дарко Глишић на отварању овог објекта.
- У наредном периоду планирамо
да га осветлимо, а шеталиште дуж

“Закључали“ своју љубав:
Огњен и Маја Јанковић
обале реке Уб додатно озеленимо,
опремимо клупама, кантама за отпатке и
још неким садржајима, који ће употпунити
и улепшати градски кеј, рекао је Глишић, уз
похвале извођачу радова, Предузећу
„Колубара-Грађевинар“ из Лазаревца на
коректности и ефикасности.
У мост је уграђено 15 тона челика, 19
тона бетона и двадесет метара кубних
храстовине. Радови су трајали 120 радних
дана. Објекат има четири прилаза за
инвалиде и под видео надзором је. Поред
моста, изграђена је и пешачка стаза према
СРЦ „Школарац“.

Ускоро нова расвета на мосту, али и оплемењавање
шеталишта различитим садржајима
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"ПИНКОВЕ ЗВЕЗДЕ"

НЕМАЊА МАКСИМОВИЋ
"ОБЈАСНИО" КАКО СЕ ПЕВА !
Талентовани Убљанин помера границе
Млади убски певач Немања Максимовић незадрживо
"граби" ка самој завршници "Пинкових звезда". Још један
импресиван наступ пред милионским аудиторијумом донео
је Немањи директан пласман у наредну рунду. Извођењем
песме "Није љубав ствар" Жељка Јоксимовића, двадесетдвогодишњи Убљанин натерао је петочлани жири да му
додели максималан број бодова (у складу са презименом),
иако је, стицајем околности, по мишљењу свих у студију, за
конкуренте имао врсне певаче.
Многобројна публика, која прати такмичење, али и они
који долазе на његове наступе сматрају га једним од главних
фаворита. Звезда је, дефинитивно, рођена. Ипак, о његовом
даљем пласману у “Пинковим звездама“ одлучују Цеца,
Марина, Харис, Бора, Мирослав и, наравно, публика. М.М.М.

Након још једног успешног наступа:
Немања Максимовић у друштву брата, девојке
и пријатеља Цвела

ДЕВЕТИ БЕОГРАДСКИ САМИТ
ИНТЕРВЕНТНИХ КАРДИОЛОГA BASICS+ 2015

ВЕЛИКИ ДОПРИНОС НАУЦИ
Још један успешан скуп еминентних светских
кардиолога одржан је у хотелу ’’М’’ у Београду
у организацији Проф.Др. Милана Недељковића
Покровитељ овогодишњег Београдског самита
и н т е р в е н т н и х к а рд и л о г а
Србије, одржаног од 22. до
25.априла, био је Његова
светост Архиепископ пећки,
М и т р о п ол и т б е о г р а д с к о к а рл о в ач к и и П а т р и ј а р х
српски, господин Иринеј. Посебну захвалност за помоћ у
организацији и стручном консултовању организатори су
изразили и академику Професору доктору Владимиру Ка- Професор Недељковић на
њуху, председнику Одбора за свечаном отварању BASICS-a
кардиоваскуларну патологију са др Јовом Балиновцем
Српске академије наука и и његовим сином Младеном
уметности.
Пет центара за интервентну кардиологију, током
рада интервентних кардилога на специфичним случајевима, било је повезано линковима, а обављено је
двадесетак веома компликованих захвата методом
катетеризације.
Најзаслужнији, не само за конгресе, самите и друга
стручна окупљања кардиолога Србије и Источне Европе,
него и за целокупан рад и постигнућа интервентне
кардилогије код нас, али и у свету, је Професор Доктор
Милан Недељковић, досадашњи председник Радне групе
за катетеризацију и перкутане коронарне интервенције
Удружења кардиолога Србије, председник Радне групе за
интервентну кардиологију и организациони директор
Деветог Београдског самита интервентних кардилога
Србије !

Sve za va{e dete, od glave do pete

BEBI OPREMA Novo na Ubu !

MIŠIĆ

Du{ana Danilovi}a br.7 (Preki {or) 014/410-578

ODE’]A - OBU]A - IGRA^KE - BEBI OPREMA
Za uzraste od beba do 14 godina

ODLO@ENO PLA]ANJE ^EKOVIMA
I PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE

ОКО НАС
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БЕЛЕШКА СА КОПА

КРЕЋЕ
РАДЉЕВО !
Ове речи, коначно, имају
тежину јер су изговорене
током заседања владе, пред
милионским аудиторијумом
Некако несвесни важности догађаја који је
пред нама, колега Драган Белајац и ја, запутили смо
се, тог 27.априла, ка тамнавским коповима. Свакодневна јурњава за информацијама од јавног значаја,
до те мере нас је отупела да нисмо ни помислили да
ћемо бити сведоци историјског догађаја за цео
тамнавски крај. Не, ове речи нису претенциозне. У
питању је свечана седница Владе Србије која је први
пут, у историји, одржана на територији наше
општине, на самој граници Радљева и Малог Борка.
Долазимо до управне зграде “ТамнаваЗападног поља“, кад тамо, прометно као на Славији.
Аутомобили само штрикају, а паркинга ни од корова.
Ено га једно место, помислих, али таман кад сам се
упаркирао љубазна госпођа-портир ме замоли да се
померим јер - та места су резервисана само за
службена возила. “Па, и ја сам ове службено“, рекох
и застадох не желећи даље да губим време. Како смо
стигли “last minute“, преостало ми је да се углавим
на најнепрописније место, на раскрсници, преко
некаквих џомби које су најављивале скорију посету
мог аутомобила мајстору.
Без освртања крећемо ка оближњем паркингу
где су нас чекале “мајмунаре“- специјални камиони
марке “Камаз“, преуређени и опремљени за превоз
радника по неприступачним пределима “месечеве
површине“ тамнавских копова. Улазимо и, не дуго
затим, крећемо ка дестинацији заједно са колегама
из других медија. Сад ми је јасно зашто су овим
возилима “од милоште“ наденули такво име.
Теренац који споља личи на хладњачу, узнутра док је
у покрету своје путнике претвара у давне човекове
претке. Улазимо у коп, а поглед нам привлаче испревртане и замршене траке за пренос угља, хаварисане машине и остаци растуреног и разрованог
земљишта...
Налазимо се, дакле, у некадашњем кориту
великог тамнавског језера које је настало након
мајских поплава. Око нас је све суво као барут,
исушивање је завршено. Након пола сата “гибања“
по копу, стижемо на одредише. Тамо је већ пристигло
на стотине радника-рудара, неколицина политичких
функционера и на десетине телевизијских и новинских екипа. Тамо су и наши- Дарко Глишић и Сале
Џаја. У том тренутку, Уб је био центар Србије.
Седиште најважнијег дешавања тога дана, недеље,
месеца...
Окупљена маса, поред импровизоване бине
намењене за заседање Владе на отвореном, поздравља долазак првог човека владе Александра Вучића
и његових министара. Седница протиче у свечаном
тону, како је и најављено. Пуштање у рад “Глодара 3“
био је за нас, локалце, само маргинални догађај у
односу на касније изговорене рече директора рударских копова Милорада Грчића:
“Рударски басен Колубара, уз подршку Владе
Републике Србије, следеће године отвориће нови
коп Радљево” - речи су које су наше уши желеле да
чују. Речи које су изговорене пред милионским
аудиторијумом, наредног дана красиле су новинске
наслове готово свих медија у Србији. РБ “Колубара“
је “жила куцавица“ Србије, а већ од наредне године
“жила куцавица“ највећег рудника у земљи биће,
управо, наш коп “Радљево“. Симболично, јер управо
2016.године се навршава 40 година од идеје за
покретањем тог копа. Изгледа да је дошло време да
се неправда према Убу коначно исправи.
Радљево креће, а са њим и Уб у неку бољу и
светлију будућност !
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СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ОДРЖАЛА
ИЗБОРНУ КОНВЕНЦИЈУ НА УБУ

ПОДРШКА
САШИ ЏАЈИЋУ
Саша Јовановић Џајић, реизабран на место
председника Општинског одбора СНС Уб
Избори за нова страначка руководства у Српској напредној
странци у Убу одржани су у свим месним одборима, а радни део
Изборне скупштине одржан је 23.априла. Делегати су једногласном
одлуком поклонили поверње досадашњем председнику
Општинског одбора СНС Уб Александру Јовановићу Џајићу.
Обраћајући се пуној сали убског Дома културе, након емитовања
промотивног филма у којем су приказана досадашња достигнућа
актуелне власти на Убу, заменик председника општине Уб је рекао:
- Српска напредна странка, данас и овде, јесте по
м е р и и в р ем е н а и м ес т а .
Пронационална и проевропска, на путу за Европску
унију али и ангажована на
додатном унапређењу
односа са Руском федерацијом, отворена је и према
истоку и према западу, чврсто
о п р е д е љ е н а за оч у ва њ е
територијалног интегритета,
сузбијање криминала, економски опоравак, владавину
“Тим који побеђује не треба
права и истинску социјалну
правду. СНС је странка са
мењати“: Глишић и Џајић
огромним бројем људи који је
разумеју и подржавају, али и са лидерима чија реч и појава имају
тежину и уверљивост где год да говоре и коме год да се обраћају.
Околности у којима политички делујемо подразумевају суочавање
са веома захтевним задацима и изазовима. Али, са тим се суочавамо уверени у исправност одлука и мера Владе Републике Србије
на челу са премијером и председником наше странке, господином
Александром Вучићем. Зато и ми, убски напредњаци, као мали део
великог напредњачког корпуса, знамо да имамо у кога да гледамо и
према коме да се равнамо - истакао је Јовановић Џајић.

Детаљ са конвенције ОО СНС Уб
ОО СНС Уб у свом саставу има 33 месна одбора и чланство које
се броји хиљадама. Јовановић Џајић посебно наглашава да је убска
локална власт препознатљива по реализацији инфраструктурних
пројеката за изградњу нисконапонске мреже као основних услова
за развој општине, тачније- оних њених делова у којима се на томе
радило мало, или се није радило уопште. За 2016-у каже да ће бити,
коначно, година пуног замаха копа Радљево.
- Активирање тог енергетског ресурса спада у оквир резултата
ангажовања наше локалне самоуправе, резултата од ког ће овај крај
и наши људи имати сваковрсну вишедеценијску корист. Гледајући
унапред, ми немамо других могућности осим да се понашамо
једнако озбиљно и предузимљиво како смо се до сада понашали,
нити имамо право да спуштамо високе критеријуме које смо сами
себи поставили- закључио је новоизабрани председник ОО СНС Уб.
Пуној сали убског Дома културе, поред новог-старог
председника општинског одбора, обратили су се и потпредседник
ИО СНС-а Дарко Глишић, који је најавио своју кандидатуру на место
председника општине Уб и на наредним изборима, и Милорад
Грчић, који је Убљанима обећао отварање копа Радљево током
2016.године.
Милован Миловановић
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МАТИЋ ПРЕДСЕДНИК СНС КОЦЕЉЕВА

ИЗАЗОВ ЗА ХРАБРЕ
Биће отворено још 600 радних места у фабрикама
У среду, 15.aприлa, у сали Дома културе u Koцeљeви,
одржана је Изборна скупштина Српске напредне странке на
којој је Верољуб Матић, досадашњи повереник, изабран за
председника општинског одбора. Једини кандидат за ову
функцију, чију су кандидатуру делегати једногласно
подржали, рекао је да му је част да буде део тима који је
потпуно променио политичку сцену Србије.

Матић говори на Изборној скупштини ОО СНС
–Време пред нама је пуно изазова за храбре и
способне. Србија нема бољих од нас и ми смо једини решени
да Србији помогнемо- поручио је Матић. Говорећи о
протеклом периоду он је подсетио да се пре две године, на
предлог премијера Александра Вучића, тадашња Група
грађана, која је имала апсолутну власт у овој општини
сјединила са постојећом СНС у Коцељеви.
– Радили смо на пријему чланства. У моменту када
смо ушли у СНС било је 268 чланова а сада их има 2.366.
Значи, око десет пута више- изјавио је новоизабрани лидер
напредњака у овој општини и најавио да ће у наредном
периоду чланство бити ревидирано као и да ће странка
инсистирати не само на квантитету већ и на квалитету њених
присталица.
Он се осврнуо и на прошлогодишње непогоде које су
задесиле и овај крај. Грађани коцељевачке општине су, како
каже, што се помоћи тиче добили можда највише у Србији.
У извештају о раду у протекле две године било је
речи о инфраструктури али и привреди.
–Ми смо овде доста тога урадили, највише на путној
мрежи, електроснабдевању, водоснабдевању. Постојећа
привреда добро стоји и, што је веома битно, нема пада броја
запослених. У инвестиционој области имамо нове фабрике
које се граде и које ће запошљавати нову радну снагуизјавио је Верољуб Матић и додао да ће, након завршетка
три привредне инвестиције, Коцељева понудити чак 600
нових радних места.

КРОЗ КОЦЕЉЕВУ И ВЛАДИМИРЦЕ
ВЛАДИМИРЦИ

НОВА ЛОКАЛНА ВЛАСТ
Децембарски избори су прилика за проверу
Недавно, на ванредној седници локалног
парламента у Владимирцима је изабрана нова
општинска руководећа гарнитура. За председника
општине изабран је дотадашњи председник СО-е
Драган Симеуновић (СПС), за његовог заменика
Милорад Милинковић (СНС), за председника
Скупштине општине Миленко Арсић (ДСС), а за
његовог заменика Небојша Јаковљевић (ЈС). У нову
коалицију су, поред СНС-а, ушли још и ПСС, СДПС,
СПС, ПУПС, ЈС, ДСС и ГГ Живко Швабић. Са сцене је
сишла Демократска странка. Од 25 одборника - 14
њих је потписало захтев за сазивање ванредне
седнице. Очигледно, нова локална власт ће имати
комотнију већину. Али, ново препакивање очекује
нас на децембарским локалним изборима у свим
општинама Србије - уколико, по сили Закона, у
Владимирцима не буду заказани нешто раније...
Изабрани су и нови чланови Општинског
већа. У међувремену замењују се и челници јавних
предузећа. Нова гарнитура смењује стару. Препакивање и у оквиру странака је, такође, у току. Владимирци су постали врућ политички терен.
Разуме се, такозвана жута опција се осипа.
Чини се, суревњивост са врха странке, која је
довела до цепања (опет!) и стварања нових странака, силази у чланство. Будимо реални, од
супериорне странке Борис Тадић је успео да, за
време својих мандата, створи губитнике - међусобно супротстављене толико да их никакво удруживање (неке нове коалиције) неће вратити на власт.
Странке у Владимирцима су процениле да је
боље бити део широке коалиције, која ће, вероватно, у сличном саставу наступити на следећим
локалним изборима (ма када били одржани) - него
подржавати оне који су за свој одлазак у историју,
понајвише, сами себи криви. То схвата и бирачко
тело па све брже реагује. Оно што људи говоре јавно
све више би могло да се сведе на оно наше ’’Мож` да
буде, али не мора да значи’’...
Владимирци су Србија у малом. То је, бар,
одавно било јасно!
М.М.

ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ОБНОВУ МОСТА

ЉУТИЦЕ И ДРУЖЕТИЋ
Dugo o~ekivana obnova mostova na Tamnavi i Uba~i,
poru{enih tokom pro{logodi{wih majskih poplava, je
na pragu. Po~etkom nedeqe, kod mosta u Quticama za
malu Jeli}e, zatekli smo gra|evinske ma{ine
beogradske Mostogradwe.
U Direkciji za gra|evinsko zemqi{te, puteve i
izgradwu op{tine Koceqeva isti~u zadovoqstvo {to
}e ova renomirana firma graditi mostove u na{oj
op{tini i nadaju se da }e ih zavr{iti kvalitetno i u
roku kao mnoge и друге - {irom sveta.

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ПАСА

СВЕ РАСЕ НА ТЕРЕНУ РАДНИЧКОГ
Kinolo{ko dru{tvo iz Koceqeve organizuje
Шесту нacionalnu izlo`bu pasa svih rasa, na terenu
FK"Radni~ki" u Koceqevi, 10.maja 2015. godine s
po~etkom u 10 ~asova.
U okviru izlo`be odr`a}e se i mini specijalka
rotvajlera, memorijal "Milo{ Juri{i}". Pse ocewuju:
Zoran Erakovi} - I FCI, Neboj{a Stanojlovi} - II FCI,
Sawa Mom~ilovi} III i IV FCI, Slavoqub Andri} deo II, V,
VIII i IX FCI, Milo{ Milo{evi} - VI FCI, Aleksandar
Mijailovi} - VII FCI.

КРОЗ МИОНИЦУ
ФК РИБНИЦА ЗАБЕЛЕЖИЛА ДВЕ ПОБЕДЕ

ПАЛА И БРЕЗОВИЦА
Фудбалери мионичке Рибнице направили су два
крупна корака ка опстанку у “дринском каравану“. Након
“домаћинске“ победе над фаворизованом Слогом из Бајине
Баште (2:1), пала је и Брезовица на врућем гостовању (0:1).
Искусна екипа из Мионице, предвођена са клупе тренером
Жарком Јовановићем, вешто је затворила прилазе голу
Петровића и вребала шансу за победу. Она је стигла у 31.
минуту, Старчевић је центрирао са леве стране, Ковачевић је
изблокиран на првој стативи, али је Симовић био на правом
месту и са пет метара матирао Ћургуза. Сада је предност у
односу на конкурента Севојно великих седам бодова (табелу
и извештај са гостовања у Брезовици можете прочитати на
24.страни).
Најистакнутији актер и стрелац на оба сусрета био је
искусни Вићентије Симовић.
М.М.М.
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ИЗБОРНА СКУПШТИНА ОО СНС МИОНИЦА

ПРЕДСЕДНИК
БОБАН ЈАНКОВИЋ
Општински одбор Српске
напредне странке Мионица је,
на Изборној скупштини, за председника изабрао Бобана Јанковића, актуелног председника
Општине, који је до сада обављ а о фу н к ц и ј у п о ве р е н и к а
Странке. Седници су између
осталих присуствовали потпредседник Извршног одбора СНС
и први човек убске општине
Дарко Глишић, као и представници коалиционих партнера са
којима мионички напредњаци
врше локалну власт. Иначе, Бобан Јанковић
мионички СНС је стожер коалиције која је на децембарским ванредним локалним изборима
освојила 25 од 39 одборничких мандата у Скупштини
општине.
А.К.

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА РЕГИОНАЛНОМ
ПУТУ КРОЗ ГОРЊИ МУШИЋ

УДОБНИЈЕ ДО ИБАРСКЕ
ФК Рибница: Бодови вредни опстанка

ПРИЈАТЕЉСКА ФУДБАЛСКА УТАКМИЦА

ВЕТЕРАНИ ПАРТИЗАНА
У МИОНИЦИ
Фудбалски клуб Војводе је, недавно, у занимљивој
пријатељској утакмици у Мионици, угостио ветеране Партизана. Пред неколико стотина гледалаца црно-бели су головима Вучићевића, Јешића (3) и Болића забележили убедљив тријумф резултатом 5:1 (3:1), док је једини погодак за
Војводе дело Милетића. Ово је била јединствена прилика
да Мионичани уживају у мајсторијама и головима Партизанових ведета које су на Стадион крај Рибнице стигле захваљујући некадашњем фудбалском интернационалцу, данас
успешном тренеру, пореклом из мионичког села Осеченице
Миодрагу Јешићу. Иначе, Јешић је зимус земљацима, који
се такмиче у општинском рангу, поклонио гарнитуру
опреме. Подразумева се да су спортски пријатељи успешно
одиграли и ''треће полувреме'', а у свечарском делу
захвалнице су уручене Милољубу Цветићу и Миодрагу
Јешићу из Партизана и председнику Војвода Дарку
Мишићу. Такође, на овој утакмици се од активног играња
опростио некадашњи играч мионичке Рибнице и ваљевске
Будућности Зоран Ненадовић.
А.К.

Актери пријатељске утакмице Војводе-Партизан

Крајем априла су приведени крају радови на замени
дотрајале асфалтне подлоге на делу регионалног пута
Мионица-Маљевић-Латковић кроз село Горњи Мушић у
дужини од око четири километра. На овој деоници која
повезује Мионицу са Ибарском магистралом је постављено укупно 2,3 километра новог асфалта, а активности
су се одвијале у склопу редовног одржавања путне мреже. Инвеститор је Јавно предузеће ''Путеви Србије'', док је
радове извело Предузеће за путеве ''Ваљево''.

У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
НАЦРТА ПЛАНА ГРП МИОНИЦЕ
Крајем априла је, у просторијама Општинске управе,
одржана јавна презентација Нацрта Плана генералне регулације (ПГР) градског насеља Мионица са Извештајем о
стратешкој процени утицаја на животну средину. На јавној
презентацији представник обрађивача из аранђеловачког
''Архиплана'' је заинтересованим правним и физичким лицима пружио потребне информације и стручну помоћ приликом
тумачења појединих решења садржаних у Нацрту Плана.
Иначе, јавни увид овог планског документа се обавља у холу
на другом спрату зграде Општине у просторијама Општинске
управе Мионица радним данима од 8 до 15 сати, а јавна
седница Комисије за планове СО Мионица биће одржана 21.
маја са почетком у 12 часова.
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Пише: Радован Пулетић
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ФОНТАНА
Пре пар дана, у недостатку неких интересантнијих варошких тема на „Фејсу“ је поново
покренуто питање фонтане на градском тргу. Пошто
мањак проверених информација уме да направи
безразложну пометњу која се по правилу заврши
констатацијом да је у питању завера мотивисана
ниским материјалним побудама, тек да у циљу
објективног информисања јавности поновим оно
што је више пута објављивано у „Гласу“: пројектом
реконструкције градског парка за фонтану је
резервисан простор кружног облика у централном
делу. Као што нашем Парку фали тридесетак ари да
формално надрасте Градски трг, тако је и 2011.
зафалило мало пројекта а много више пара да се
фонтана изгради. Додуше, да би се избегло накнадно
раскопавање тренутно затрављене површине доведене су инсталације воде, струје и кишне канализације. Идејно решење фонтане, ауторски рад убског
архитекте Мирјане Тодоровић је грађевински
уобличено главним пројектом, а расписивање тендера чека завршетак машинског и електро пројекта.
Буџетом општине за 2015. годину планирана су
средства за изградњу фонтане те јој се ускоро
можемо надати (аутентичност навода потврдио
Генерални секретар музичке школе провером на
сајту Општинске управе).

Изглед будуће убске фонтане
Уследила су и другачија мишљења. Што годи
љубитељима жубора воде у урбаном амбијенту,
смета родитељима која су навикла да им се деца
играју у горе наведеном простору без опасности по
колена. Трава, лопта, мала варош а велики фудбал,
можда и не слутимо да у зеленом кругу пречника
петнаестак метара стасава будућа златна копачка
европског фудбала. Да је ту још нека љуљашка,
тобоган, гомила песка, клацкалице, имало би места
за седење током „пуш“ паузе па би се круг задовољних корисника осим школске деце и омладине
проширио и на старију, радно способну популацију.
Нисам приметио реакцију најстаријих суграђана из центра вароши. Можда слабије баратају
савременим технологијама па су остали ускраћени
за ову мини дебату на тему: „Да ли је тешко свету
угодити?“. И без интернета прегрмели су деведесетих поноћна парковска дружења уз звекет флаша
из пивских гајби (терминолошки одомаћено као
„сандучарење“), вратоломије на „дечјим“ справама
у првој деценији XXI века у старом парку као
прелазно решење до уређења „Школарца“ па им ни
купање генерација матураната у запенушалој води
будуће фонтане неће представљати веће изненађење.

ОБЈАВА ЉУБАВИ
„Лутко, ја сам решен
да вечно с` тобом плешем...“
У мају, овај део планете увек покаже да није заборавио колико
може бити леп. Извуче из ормара сву своју зелену гардеробу са
цветним дезеном и закопча је до грла, пусти инсекте из зимског
заточеничког лавиринта да иду својим оплођујућим путем, отвори
небо као аеродром на који слећу сунце са истока и роде са југа...
Због тога људи нагло почну да се рукују и тапшу по раменима као
да се сто година нису видели, уместо оног шкртог „здраво“ кроз
вунене шалове преко уста... Подигне се температура, дан се
продужи а ноћ замирише неким мирисима од којих је под јорганом
вруће а у соби тесно... У глуво доба момци певају нешто као
серенаде, а девојке отварају ПВЦ столарију да их боље чују...
Праве се свадбе на којима његови ортаци други пут у животу носе
одело (први пут на матури), а њене другарице хватају бидермајер
бачен преко рамена као да им од тога живот зависи (што је у
суштини тачно)... Какав празник рада, какви велики рођендани и
остали бакрачи, у мају се, више од било чега другог, слави љубав!
Свет добија нову шансу извежбан да је немилосрдно искористи и
тако, волећи, продужи себе... Док једном не дође свеопшти крај
ком ни мај неће моћи ништа. Али, оставимо крајеве и вратимо се на
почетак - на љубав. С` тим да и сама љубав мора некако почети. А,
како то почиње љубав? Онако како почиње и рат: објавом.
Дал` је то судбина ил` ко зна шта ли је, ал` ја сам баш пред ову
мајску атмосферу чуо једну од најлепших објава љубави икада
изречених. Има мушко – женски смер а не обрнуто, што је сасвим у
реду с` обзиром на одомаћени патријархат. Е, ту сам објаву хтео да
препоручим свима који нису, као ми ветерани, закључани у
централној ложи западне трибине, него су на терену где се игра
утакмица. Тамо где се хода по мраку, дубоко дише, плаче од среће,
ломе срца и броје звезде... Требало би да користи шмекерима
којима је „волим те“ - досадно, „не могу без тебе“ – исфолирано, а
„удај се за мене“ на микрофон пред пуном Ареном – ем проваљено, ем ризично (ако одбије, смејаће ти се 20.000 људи). Уместо
свега тога, треба само сачекати сентиш који она највише воли,
довршити пиво (док је хладно), помоћи јој да спусти сок од јагоде и
извести је на подијум за игру. А тамо, када образи који се додирују,
поново, у три минута прођу три године забављања, када њена коса
по ко зна који пут замирише на јабуке и када њене руке око твог
врата постану твоја медаља за њено прво место, када осетиш да је
то –то, да је тад или никад, да више не може у даљ, него мора у вис реци, и она ће разумети: ЛУТКО, ЈА САМ РЕШЕН ДА ВЕЧНО С`
ТОБОМ ПЛЕШЕМ...
Не бој се, то је све што треба да кажеш ако она треба да слуша.
Ево да анализирамо: прво - тиме ћеш јој поручити да си
рационалан, а не емотиван, јер ти си РЕШЕН, а не занесен, понесен,
однесен и шта ти ја знам; друго - рећи ћеш јој како ћеш учинити све
да ваш заједнички живот буде ПЛЕС, упркос укакеним пеленама и
ноћном плачу, упркос рубеолама и лошим оценама, упркос скупој
школарини и стамбеном кредиту у „швајцарцима“; и треће, оно
најважније, рећи ћеш јој да је то ВЕЧНО, да си тркач на дуге стазе и
да ћеш и у добру и у злу – бити ту. Плус - све римовано. Најзад,
„Лутко, ја сам решен да вечно с` тобом плешем“ нема једнократни
карактер као, на пример, „Удај се за мене“. „Удај се за мене“
испалиш као ватрометну ракету, па се по небу расцвета ил` не
расцвета. А ово можеш користити и као подсећање кад год се
женска зловоља, сумња и неверица испрече у твом дневном
боравку или, сачувај Боже, спаваћој соби.
Те чаробне речи које су по мени, мада се жанровски не
поклапају, у категорији са „Абракадабра“ и „Сезаме, отвори се“,
чуо сам у једном музичком споту. Тамо, једна лепа девојка носи
бело куче и упадљиво плаве чарапе. И, од кад` сам чуо – из главе
ми не излази тај дивни рефрен. Чак ни после „интервенције“ неких
сумњивих типова који су ме обавестили како то уопште није
љубавна песма... Већ песма о дрогама и наркоманији... Да се
„лутка“ пише малим словом и да у жаргону значи паковање
опијума у одређеној грамажи, а да су „плаве чарапе“ друго име за
позитиван тест на хероин. Као, није то што ја мислим оно што је
песник хтео да каже. Ма немој... Ни за педаљ ме нису померили из
мог мајског уверења да је „Лутко, ја сам решен...“ једна од
најбољих брачних понуда.
Уосталом, баш ме брига шта је песник хтео да каже. Ја знам
шта сам хтео да чујем.
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МОДНИ ТРЕНДОВИ
ЈЕДИНСТВЕНО НА УБУ
- ФРИЗЕРСКИ СТУДИО “SUZI STYLE“

ШИШАЊЕ
СВЕЋОМ
“Велатерапија“, које је тренутно хит у
свету, најбоља је нега за оштећену и суву
косу- каже Сузана Петровић, фризерка
која једина на Убу поседује лиценцу за
извођење овог третмана
Популарно шишање пламеном свеће, које је хит у свету,
од пре месец дана, доступно је и на Убу. Фризерски студио
„Suzi Style“ у главној улици (“Колубарина зграда“) ових дана
посећује све већи број заинтересованих жена, са жељом да
испроба овај редак метод шишања који званично ради тек
неколицина фризера у Србији.

Маказе заменила свећом:
Сузана Петровић током третмана
Као посебни третмани опоравка косе у
фризерском салону “Suzi Style“ примењују се:
- Ботокс косе (подмлађивање косе)
- Дубински опоравак косе, уз коришћење
препарата познатог произвођача “Remedy“
- “Велатерапија“ (шишање пламеном).

На питање да ли се жене плаше контакта свеће са косом,
Сузана Петровић каже да код већине њих пре третмана
постоји одређена доза страха, али да је крајња реакција код
свих иста – одушевљење и задовољство.
– После бројних третмана и метода којима сам
покушала да побољшам изглед своје косе, желела сам да
видим какав је ефекат шишања свећом који је сада
популаран у свету. Коса ми је сада сјајна, глатка, када
провучем прсте кроз њу – више није замршена. Веома сам
задовољна својом одлуком, стручношћу у овом салону и
крајњим ефектом- рекла нам је Милица Лукић, једна од првих
Убљанки која је пробала шишање свећом.
Свака од жена која прође шишање свећом слика се пре
Након третмана: и после третмана како би видела ефекат. Један третман траје
Коса као са рекламе око два сата. Неопходно је да коса буде средње дужине,
односно да од темена до краја длаке има бар десет
центиметара слободног простора.
Промотивна цена третмана “шишања свећом“
Радно време фризерског салона је од 8 до 20 сати,
износи 3.000 динара за све дужине косе
радним данима и суботом, а због велике потражње за овим
При посети овом фризерском студију, који је отворен третманом, могуће је заказивање и недељом.
М.М.М.
1.априла и једини на Убу примењује методе шишања свећом,
затекли смо суграђанку која са нестрпљењем очекује да види
ефекат сјајне косе након спаљивања крајева власи пламеном
свеће. Док пали фитиљ класичне воштане свеће за осветљавање, фризерка и власница салона, Сузана Петровић нам
открива о каквом се третману ради.
– Крајњи циљ ове методе шишања под називом “Велатерапија“ је, у ствари, нега косе. Маказе, у овом случају, замењујемо свећом. Њеним пламеном спаљују се оштећени,
искрзани и исцветали крајеви косе. Након тога, на косу се
наноси витамински третман да би се длака нахранила. Тако
третирана длака је практично затворена, спречава се њено
даље отварање и цветање наредних шест месеци до две
године, што зависи од тога колико је коса била оштећена.
После „шишања свећом“ довољно је одржавање косе
шампоном и регенератором, без шишања али и употребе
[TAMPANJE I KORI^ENJE
маски и паковања- каже Сузана, која је недавно, од фризерске
академије “Екстра“ познатог фризера Николе Кулезића,
MATURSKIH I DIPLOMSKIH
добила лиценцу за “Велатерапију“ .
RADOVA
Наша саговорница истиче да је ово редак третман у
локалним али и фризерским салонима у Србији јер је за рад са
свећом неопходна посебна обука и пуно стручности. Сваки
погрешан положај и потез могао би да направи катастрофу,
знајући колико је мало потребно да се коса запали.
– Пре свега, мора се водити рачуна под којим се углом
држи свећа и колико се дуго пламен свеће држи близу косе,
VELIKI IZBOR POZIVNICA
каже Сузана и додаје да „не препоручује експериментисање
код куће без претходне обуке“.

065/6511-553
014/411-041

АКТУЕЛНИ ПОПУСТИ
У новоотвореном фризерском салону
“Suzi Style“ СВИ МАТУРАНТИ могу рачунати
на попуст од 20%.

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

ОПШТИНА УБ
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ОДРЖАНА ТРОДНЕВНА РАДИОНИЦА

СМАЊЕЊЕ РИЗИКА
ОД ПОПЛАВА
Уз представнике Сектора за ванредне ситуације,
за предавања су били ангажовани и стручњаци
из ЈП „Србијаводе”, Института „Јарослав
Черни”, Управе за ветерину и Црвеног крста
У организацији Општине Уб, Националног тренинг
центра Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике
Србије и добротворне организације Српске православне
цркве „Човекољубље”, на Убу је одржана тродневна
радионица под називом „Механизми за смањење ризика од
природних катастрофа у општинама које су претрпеле штете
од поплава 2014. године”. Семинару је присуствовало више

НОВА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА „ЧОВЕКОЉУБЉА“

ДОНАЦИЈА
ЗА НАМЕШТАЈ
За 40 породица страдалих у поплавама и
корисника новачне социјалне помоћи, обезбеђени
поклон ваучери компаније „Форма идеале“, у
укупној вредности од 1,2 милиона динара
Добротворна фондација Српске православне цркве
„Човекољубље“ упутила је још једну значајну донацију
грађанима убске општине. Овога пута, подељено је 40 ваучера у вредности од 30.000 динара, намењених за куповину намештаја компаније „Форма идеале“. Поклон
ваучере су добиле породице које су претрпеле штету у
прошлогодишњим мајским поплавама и корисници Центра за социјални рад, а укупна вредност последње донације фонда „Човекољубље“ износи 1,2 милиона динара.
У име породица којима је додељена помоћ, директорка Центра за социјални рад Снежана Петровић захвалила се хуманитарном фонду СПЦ и Штабу за ванредне
ситуације Општине Уб зато што су, приликом одабира грађана који ће добити ваучере, предност дали корисницима
права на новчану социјалну помоћ и поплављенима.

од 200 учесника, и то сви повереници Цивилне заштите,
чланови општинског Штаба за ванредне ситуације и стручних
оперативних тимова, руководиоци оспособљених предузећа и
установа који су задужени за заштиту и спасавање на
територији убске општине, као и представници Рашког управног округа. Уз представнике Сектора за ванредне ситуације,
за предавања су били ангажовани и стручњаци из Јавног
предузећа „Србијаводе”, Института „Јарослав Черни”, Управе
за ветерину и републичког Црвеног крста.
- Циљ семинара је да се људи обуче у спровођењу процедура о смањењу ризика од природних катастрофа, са
тежиштем на поплавама из 2014. године. Стручњаци из
Националног тренинг центра Сектора за ванредне ситуације
присутне су упознали са изменама у законској регулативи и
новим процедурама у овој области. Поред обуке, важна је и
размена искуства са општинама које су, такође, биле погођене
прошлогодишњим поплавама, објаснио је Бранислав Сарић,
начелник општинског Штаба за ванредне ситуације.
Партнерство између локалног и националног нивоа један
је од стратешких циљева Сектора за ванредне ситуације,
истако је Александар Лазаревић из Националног тренинг центра, подсетивши да је Републичка Влада потписала споразум о
приступању Србије у Механизам цивилне заштите Европске
уније, чиме је стекла право на погодности у случају ванредних
ситуација, попут пуноправних чланица ЕУ.
Домаћин скупа, председник општине Уб Дарко Глишић
изразио је задовољство због одржавања радионице за надлежне у припреми, планирању и реаговању у ванредним ситуацијама и указао на потребу већег броја сличних семинара,
како би се предупредили ризици од поплава и штете које оне
проузрокују.
Д.Недељковић

ДОМ ЗДРАВЉА “УБ“

ВЕЋИ БРОЈ
СПЕЦИЈАЛИСТА
Кардиолог долази уторком, а
офталмолог четвртком.Остали
специјалисти раде у истом термину.

У последњих неколико месеци, „Човекољубље“ је
спровело више хуманитарних акција које су, пре свега,
биле усмерене ка поплављеним тамнавским газдинствима, подсетила је Маријана Марјановић, помоћник
председника Општине Уб. Захваљујући фонду, велики
број пољопривредника је потпомогнут семенским
материјалом и ђубривом пред пролећну сетву, а сада су и
социјално угрожени грађани обухваћени последњом
хуманитарном акцијом „Човекољубља“. Уз речи захвалности донатору, Марјановић је изразила наду у наставак
сарадње овог хуманитарног фонда и локалне самоуправе, јер је на обострано задовољство и у корист, пре
свега, грађана убске општине.
„Човекољубље“ ће наставити са пружањем помоћи
страдалима у поплавама, али и свима другима којима је
она неопходна, најављено је из тог хуманитарног фонда.
Прва наредна донација биће уручена особама са инвалидитетом, а састојаће се од ортопедских помагала: инвалидских колица, штака и ходалица.
Д.Н.

Дом здравља „Уб“, обезбедио је долазак лекара специјалиста кардиологије и офталмологије, за чији преглед су
пацијенти, у претходном периоду, морали да иду у Здравствени центар Ваљево или да одлазе на преглед у приватне
ординације.
Кардиолог др Биљана Ракић, долазиће уторком, али је
претходно потребно заказати преглед на великом шалтеру,
узети интерни упут од изабраног лекара опште праксе који ће
пацијента послати на додатне анализе, ако је то потребно.
Докторка Ракић, субспецијалиста кардиологије, претходних
година обучавала се у КСЦ, за рад у ангио-сали. Такође, од
четвртка 7. маја, од 8,30 часова, почиње да ради и очни лекар
(офталмолог) Маја Булига.
Долазак осталих лекара специјалиста остао је непромењен. Др Зоран Милосављевић (ОРЛ специјалиста) долази
уторком, др Биљана Николић (физијатар) средом од 15 часова
(терапије коштају 520 динара, а преглед је бесплатан), пнеумофизиолог др Славица Раковић четвртком од 8 часова, а др
Весна Никићевић (гинеколог), ради сваког дана. Следеће године Дом здравља биће појачан убским лекарима специјалистима, који ће почети рад после вишегодишњег усавршавања у Београду.
У сарадњи са Предшколском установом Уб и основном
школом, у трећој недељи маја, биће обележена Национална
недеља здравља уста и зуба. Расписан је дечји литерарни и
ликовни конкурс, а стоматолози ће убске малишане научити
како да правилно одржавају оралну хигијену.
Д.Капларевић
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ПРЕМИЈЕРА ПОЗОРИШТА „РАША ПЛАОВИЋ“

ИЗВАНРЕДНА
“УРНЕБЕСНА ТРАГЕДИЈА“
Крај представе публика дочекала на ногама, уз дуг и
френетичан аплауз
Пред пуном салом Дома културе,
позориште „Раша Плаовић” је 30. априла
премијерно извело комад „Урнебесна
трагедија” Душана Ковачевића, у режији
Александра Тадића, чији је крај публика
дочекала на ногама, уз дуг и френетичан
аплауз. У овој горкој и узбудљивој трагикомедији највећег живог драмског писца у
Срба, редитељ је успео да, упркос тежини
задатка, ангажује читав глумачки ансамбл, који је остварио највиши извођачки
ниво, те с правом заслужио овације.

мајстор светла је Зоран Ристић, а
Алек-сандар Петровић организатор
сцене и шаптач.
Након премијере „Урнебесне
трагедије“, доајен убског глумишта
Александар Тадић, коме је ово трећа
режија у Позоришту „Раша Плаовић“,
био је видно узбуђен и задовољан.
„Презадовољан сам како је протекла премијера. Све честитке глумцима, који су мајсторски одиграли
своје улоге и заслужили сваки аплауз

Заслужили сваки аплауз и осмех:
Убски глумци у представи “Урнебесна трагедија“
Представа је пуна обрта и почиње као
захуктала комедија о породичној вечери
са важним гостом, да би у другом чину
тамни, опори тонови постепено почели
да преовлађују, а смех бивао све горчи
када почне суочавање са закопаним
истинама. На једној страни су синови
комунисте и народног хероја који је немилице убијао „класне непријатеље“ и завршио у психијатријској болници, а на
другој кћи „класног непријатеља“ који је
извршио самоубиство, а која те прошлости не може да се ослободи, онако као
што се њен свекар лудилом прочистио од
своје. И сав „злочин и казна“ предака и
терет прошлости „слију“ се у живот детета из овог класног брака.
Тадић успешно води представу
вијугавим путем од комедије ка трагедији,
где се на крају не зна ко је „нормалан“, а
ко „ненормалан“ и у којој се у лудилу
породичних односа одражава лудило
друштва. На том путу, он је имао више
него одличну подршку изванредних глумаца, који су прецизном, зрелом, сигурном и сугестивном интерпретацијом
надахнуто оцртали живописне јунаке
„Урнебесне трагедије“. Током читаве
представе, на сцени су пуним животом
својих ликова живели Мирјана Симић
(Ружа), Владимир Тадић (Милан), Никола
Миливојевић (Невен), Воја Раонић (Коста), Славица Малетић (Јулка), Зоран Савковић (Василије), Снежана Јовановић
(Рајна), Зоран Аврамовић (Доктор) и
Зоран Марковић (Милиционер). Представа је рађена у продукцији Установе за
културу и спорт „Уб”, сценографију заједнички потписују Александар Тадић и
Душко Ашковић из „Звездаре театра“,
музику је бирао Немања Јовановић, за
израду костима био је задужен цео ансамбл, за шминку Зорица Сибиновић,

и сваки осмех. Могу да кажем да су
превазишли моја очекивања, јер ретко
кад се у нашем Дому културе дешавало да цела сала устане да поздрави
глумце. То говори о њиховом умећу и
квалитету.“
Поред захвалности дугогодишњем позоришном делатнику Душку
Ашковићу, који је својим предлозима
помогао у ликовном опремању представе, Тадић се захваљује и Ивану и
Милошу Миловановићу, Жикици Милошевићу и Буди Васићу на финансијској помоћи и подршци.
Д.Недељковић

Четвртак, 7. мај у 20 h,
Спортска хала

ФУТСАЛ- ФИНАЛЕ
КУПА СРБИЈЕ

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

ПРОГРАМ ЗА МАЈ
Четвртак, 7. мај,
Сала Дома културе

*СУНЂЕР БОБ
Играни филм у 3Д формату, синхронизован на српски језик. Пројекције у
16,30 и 18,30 h.

*ОСВЕТНИЦИ
- ЕРА АЛТРОНА
Други наставак најуспешнијег филма о
суперхеројима на програму је у 20,30 h.

Уторак, 12. мај у 20 h,
Сала Дома културе

УРНЕБЕСНА
ТРАГЕДИЈА

Прва реприза најновије представе
Позоришта „Раша Плаовић“ пред
домаћом публиком.

Четвртак, 14. мај у 20 h,
Клуб Дома културе

ФАЈРОНТ У
САРАЈЕВУ

Промоција књижевног првенца др
Нелета Карајлића, легендарног фронтмена „Забрањеног пушења“.

Уторак. 19 мај, Сала Дома културе

ЉУБАВ У ДОБА
КОКАИНА
Хит представа за младе која говори о
ужасу кроз који пролазе наркомански
зависници. Улоге тумаче Маријана
Мићић и Марко Марковић.

Среда, 20. мај у 20 h, Галерија
Након успешне организације
међународне утакмице у футсалу
Србија - Италија и финала Купа
Србије у женској одбојци, Установи за културу и спорт је поверена и вечерашња организација
финалне утакмице Купа Србије у
футсалу између КМФ Бечеја и КМФ
Економца из Крагујевца. Утакмица
ће се одиграти у Спортскох хали са
почетком у 20 часова, а улаз је
слободан.

ИЗЛОЖБА СЛИКА
Отварање поставке 17 сликара из
Коцељеве, окупљених у Ликовној секцији при Градској библиотеци „Јанко
Веселиновић“.

Петак, 22. мај у 21 h, Клуб ДК

АКУСТИК БЕНД
Петак, 29. мај 21 h, Клуб ДК

ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР

НАШЕ ТЕМЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УБ

УПИС ДЕЦЕ
Тражи се место више за јаслену
и млађу групу. Предшколци се
уписију, до септембра. Почињу
радови на санацији крова,
изолацији зидова старог дела
вртића и замени котла.
Упис у Предшколску установу „Уб“, за
обавезно припремно предшколско образовање, траје до септембра - када ће предшколци кренути на наставу (целодневно
или четворочасоно). За сву осталу децу, од
јасленог до предшколско узраста, завршен
је упис- који је трајао од 1.априла до 1.маја.
Деци, која су већ уписана, уговором је
обновљен упис у наредну школску годину.

7.мај 2015.г.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ИМА ЛИ УБ ДОВОЉНО ИГРАЛИШТА
И САДРЖАЈА НАМЕЊЕНИХ ДЕЦИ ?
Биљана Арсенић, домаћица- Врело:
- Имам четворо деце и сигурна сам да делим мишљење
многих родитеља да je Уб сиромашан за пуно садржаја
везаних за децу, као што су клацкалице, тобогани, љуљашке, разне пењалице где деца највише воле да се играју.
Мало је травнатих површина, доста је бетона, па у случају
пада, док се играју, лако може доћи до повреда, што признаћете није баш пријатно за родитеље. Парк је леп али је, по
мени, више за пензионере, за шетњу мајки са колицима, али
за играње деце и лопту- не.

Тања Иконић, радник- Уб:
- Има на Убу места за дечије играрије али нисам сигурна
да је то довољно. Школарац, паркић у Таловима, обданиште
и места где деца одржавају трернинге- школа и спортски
центар. То је све. Мислим да Уб, иако је мали град, заслужује
више таквих места. Деци је потребно више простора за различите спортске садржаје, што овом граду недостаје.

Јелена Милутиновић, васпитач- Уб:

Цена боравка детета у вртићу
износи 4.155,49 динара, а за предшколце
који ће похађати целодневни програм тај
износ је 2.644,40 динара.
Према плану, биће формиране три
целодневне предшколске групе и две
четворочасовне (од 8 до 12 часова). За
јаслену групу има 40 слободних места, а
коме ће место бити загарантовано, одлучиће Комисија за упис деце, састављена од
девет чланова (стручни сарадници, васпитачи и медицинске сестре), која ће одлуку
доносити сходно важећем Правилнику
Министарства просвете и науке. Коначни
списак за упис деце биће објављен у јуну.
Млађа група може да прими још десеторо
деце, средња шесторо, старије групе – по
једно или двоје. Планиране су две млађе
групе, иако пријављене деце има за три
целе групе.
До сада је конкурсом пријављено: за
млађу групу двадесеторо деце, за средњу
осморо, за старију такође осморо, а највећа
конкуренција је у јасленој групи - четрдесеторо деце.
Д.К.

РЕКОНСТРУКЦИЈА
КРОВА И ФАСАДЕ
У н а р е д н и м д а н и ма , п оч и њ у
радови на санацији крова убског
Вртића, чији тендер је расписала Влада
Норвешке. Такође, предвиђено је и
постављање спољне изолације зидова
старог дела вртића, као и замена постојећег котла. Према плану, завршетак
радова је у септембру месецу.
Предшколска установа, у складу са
новим еколошким стандардима, прелази на грејање пелетом. Главни пројекат котларнице је завршен, а ради се и
противпожарни пројекат.
Како наводи директорка установе
Гордана Милосављевић Марковић, најважнија је безбедност деце, па ће се у
дворишту вртића обавити уклањање
дотрајале дрвене кућице и постављање
интерфона на уласку у вртић.
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- “Школарац“ је идеално место за све спортске активности, али недовољно је то. По мени, треба наћи простор
ближе центру као што је парк, где свакодневно мноштво
деце заједно са родитељима проводе своје слободно време играјући се. Парк је окружен улицама где се крећу возила, па није баш безбедно за играње. Можда на Шепковцу
или неком брду изградити игралиште за фудбал и сличне
активности, наравно са одговарајућом заштитом за безбедност деце. Ја сам будућа мама, па се надам да ће у догледно
време и то бити решено.

Божидар Николић, шумарски инспектор- Уб:
- На Убу има места где деца могу да одржавају своје
спортске активности. Имамо спортски центар, парк, школска дворишта која су им доступна у сваком тренутку. Исто
тако ,постоје ливадице по периферијама Уба, где деца у
сопственој режији прилагођавају терен за своје потребе.
Треба само мало више да се потруде сви и уреде такве
површине да буду функционалне, као што смо ми некада
радили кад смо били деца. Увек може да се издвоји део
средстава у ту сврху и направи нешто погодније. Али, како
је некада било на Убу, сада је доста боље, има много више
простора за игру.

Мирослав Петронијевић, геодета- Уб:
- У принципу има, али би ипак требало мало порадити
на очувању постојећих, на формирању нових терена за игру
и забаву првенствено деце мањег узраста. Ја имам мало
дете и суочавам се свакодневно са тим проблемом изводећи га у шетњу. Прелеп је део код обданишта, али је он намењен само за кориснике услуга тог објекта. Парк је, пре
реновирања, био функционалнији баш за децу, са мање
бетона, више травнате површине и хладовине. У неким другим градовима је то много лепо решено, па су деца безбеднија. Ми смо условљени само Школарцем и парком, ту се и
моје дете игра.

Анђа Прокић, трговац- Уб:
- Моје мишљење је да нема на Убу простора где се
безбедно деца могу играти и забавити. И ових пар места
предвиђених за то, нити су употпуњени одговарајућим
садржајима, нити су безбедни за децу. Оно што сам ја видела, јер изводим своје дете код Школарца или у паркић,
углавном је инвентар оштећен или поломљен. Наша деца
заслужују много више пажње и требало би надлежни у
наредном периоду да мало пораде на томе, јер деца су наша
будућност.

Мирјана Ракић, правник Уб:
- Сматрам да има довољно, почев од градског трга који
је јако лепо уређен и прилагођен разноврсним дечијим
активностима. Има ту простора за вожњу бициклом, ролерима и слично. У саставу парка су објекти где се родитељи
могу опустити, дружити и имати децу на оку. Битно је да је та
целина употпуњена и самим тим деца су безбеднија. СРЦ
“Школарац је, исто тако, идеално место за забаву деце било
ког узраста. Употпуњен је различитим садржајима, између
осталог, поседује и мобилијар прикладан за децу, да не
говорим о теренима који су на завидном нивоу. Градски
базен са дечијим базеном, који је конфоран, такође је
примамљиво место за игру и уживање, што даје посебну
чар, јер је Уб, ипак, мало место - али, лепо уређено.
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ОБРАЗОВАЊЕ

7.мај 2015.г.

ЗАВРШЕН 13. ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

ВЕЛИКИ УСПЕХ УБСКИХ ЂАКА
Титулу лауреата понели Александра Латиновић,
Ива Адамовић и Алекса Ковачевић
Концертом победника, 25. априла, је
завршен Тринаести интернационални
фестивал Школе за основно музичко
образовање „Петар Стојановић”, на коме
се такмичило 300 ученика из 41 школе из
Србије, Македоније и Републике Српске.
Том приликом, додељене су награде и
признања лауреатима, а међу њима је и
троје талентованих ђака убске Музичке
школе. У изузетно јакој конкуренцији, ову
ласкаву титулу понели су Александра
Латиновић (виолина) из класе проф.
Лидије Ранковић, Ива Адамовић (кларинет) из класе проф. Дејана Ивановића и
Алекса Ковачевић (гитара) из класе проф.
Александре Ивановић.
Овогодишњи Интернационални
фестивал ШОМО „Петар Стојановић“,
који је трајао од 20. до 25. априла, остао је
на нивоу претходних по квалитету и бројности учесника, у најкраћем сумира 13.
убски „самит музике“ директор те школе
Владимир Ђенадер:
- Успели смо да све организујемо на
високом нивоу и оправдамо репутацију
коју смо, уз велики вишегодишњи труд,
стекли. Највећи успех за нас је то што се
за учешће на Фестивалу пријавило 56
деце из наше школе, што је на бази 147
уписаних на почетку школске године
укупно 38 одсто и то је чињеница за сваки
респект. Поред тога, може се рећи да је
наш фестивал постао, поред музике, и
Фестивал уметности. Свесни смо да није

Алекса Ковачевић
довољно само организовати такмичење
ученика музичких школа, већ да је потребно приредити и низ пратећих уметничких садржаја који доприносе општем
нивоу и квалитету манифестације, каже
Ђенадер.
Уз две изложбе - радова у теракоти
у дворишту школе и мозаика из легата
Удружења „Широка стаза“ у свечаној сали, Музичка школа је приредила и четири занимљива концерта у оквиру пратећег фестивалског програма. Убска
публика била је у прилици да слуша
београдски гудачки квартет „Аниме“,
композиције за хармонику у извођењу
убског професора Миодрага Крстића,
концерт за виолину и харфу Едит Македонске и Горане Чургус, као и мултимедијални пројекат за групу музичара,
глумца, аудио и видео снимак „Chronos“, аутора Владимира Ђенадера. Д.Н.

За успонену, након Концерта победника

DIGITALIZUJ SE
NA VREME
VELIKI IZBOR SET- TOP BOKSOVA ZA DIGITALIZACIJU - DVB T2

XWAVE
Od 3.290 do 4.390 dinara

ПОЗИВ
ДОНАТОРИМА
Најуспешнију ученицу убске Музичке школе, Александру Латиновић за који
дан очекује веома значајно интернационално такмичење у Румунији. Она је
вишеструки лауреат убског Фестивала и
многих других такмичења, те је ШОМО
„Петар Стојановић“ упућује апел донаторима и спонзорима да јој помогну и
омогуће одлазак у Румунију, као и на
остала међународна такмичења, која
нису ни мало јефтина.

7.мај 2015.г.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
„ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“

СПРЕМНИ ДА
ПРИМЕНЕ НАУЧЕНО
Учествовало 40 ученика основних школа.
Такмичење посвећено великом успеху убских
ученика, у бившој СФРЈ, пре тридесет година.

КОНКУРС “УСКРШЊЕ МАШТАРИЈЕ“

НАГРАДЕ
ЗА КРЕАТИВНОСТ
Градска библиотека “Божидар
Кнежевић“ Уб организовала је, и ове
године, литерарни конкурс под називом
“Ускршње маштарије“. Традиционално,
одзив је био велики, а креативност деце,
уз помоћ учитеља, другара и родитеља,
још једном је “ставила на муке“ жири који
је одлучивао о додели награда. Због тога,
у појединим узрастима су додељене
колективне награде. По речима Јулије
Маријановић Јовичић, директорке убске
библиотеке, учешће на конкурсу узели су
и предшколци, а признања су додељена
по школама и одељењима.
- Посебно задовољство је што има
јако пуно необичног талента у тим радовима, то јест у деци, и што они настоје да
га негују. Самим тим је одлука о додели
награда била тежа. Зато смо давали
колективне награде, да не бисмо неког
повредили или издвојили. За посебне
радове, на пример, девојчици Ањи
Горчић, чија се креативност издваја из
године у годину, и поседује огроман таленат, доделили смо специјалну награду за
најбољи рад. Наше задовољство је
огромно, а желимо да и они памте библиотеку по лепим књигама које су добилиистакла је у свом обраћању директора
библиотеке.
Међу колективним наградама нашли
су се радови предшколаца, као и
одељења II-2, II-4, III-4 из Уба. Појединачне
награде добили су ученици из Уба,
Брезовице, Тврдојевца и Радљева: Ања
Горчић, Ања Веселиновић, Калина Брдаревић, Цвета Гајић, Ана Новковић, Зорана
Анђелић, Филип Адамовић, Филип Илић,
Софија Манојловић, Тања Вујановић,
Катарина Гавриловић и Јована Радојчић.

“Ускршње маштарије“ у градској библиотеци

Награђени ученици Општинског такмичења
“Шта знаш у саобраћају”
Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“, чији је,
по четврти пут, домаћин била ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани, одржано је у понедељак 27. априла. Учествовало је 40
такмичара из три основне школе (Уб, Бањани и Радљево).
Овогодишње Општинско такмичење, било је посвећено великом успеху Саше Николића, који је 26. маја 1982. године, на
Светском такмичењу у Амстердаму, у конкуренцији 34 такмичара из 17 земаља, освојио високо друго место.
Организатори су АМСС, Министарство просвете, саобраћајнa полицијa, заједно са локалном заједницом и
спонзорима („Аладин турс“). Ученици три узрастне групе
полагали су тест познавања саобраћајних прописа, а потом
способности показали вожњом бицикла на полигону спретности. Било је потребно савладати десет елемената, као што
су: правилан старт, прелазак преко косе даске ширине 0,15 м,
вожња у осмици, где је размак између чуњева 0,50 м, слалом,
пролазак бициклом у ограниченом простору од десет центиметара, тест кочења.
На Окружно такмичење, које ће се одржати у Другој
основној школи у Ваљеву, 10. маја, пласарало се осам ученика у две категорије („Б“ и „Ц“, по два дечака и две девојчице).
Убску општину представљаће ученици ОШ „Милан Муњас“
Уб - Андреј Капларевић и Милица Милошевић, ОШ „Рајко
Михаиловић“ Бањани – Анђелија Јоцић, Бојана Младеновић ,
Илић Кристина и Марко Милошевић и ОШ „Душан Даниловић“ Радљево – Младен Благојевић и Филип Којић.
Такмичење су надгледали Милан Јеремић, начелник саобраћајне полиције
на Убу и Горан Митровић,
полицијски слу жбеник.
Максималан број бодова
био је 200, а на Окружном
т а к м и ч е њ у у В а љ е в у,
ученике очекује још један
практичан полигон - симулација градске вожње.
Иницијатор такмицења Мишел
Својевремени вицеКапларевић, са вицешампионом
шампион света Саша Николић захвалио се органисвета Сашом Николићем и
заторима и иницијатору
Љубишом Хаџићем
Мишелу К апларевићу и
пожелео будућим такмичарима да надмаше његов успех и
освоје прво место на неком од наредних такмичења.
Д.К.

Услужно бушење и
чишћење бунара
Квалитетно и брзо !

Тел. 064/160-71-60

STRONG

Мија Ранковић, Брезовица
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ОШ „МИЛАН МУЊАС“ УБ

ОСВЕШТАНА
ФИСКУЛТУРНА САЛА
Његово преосвештвенство Епископ ваљевски Господин
Милутин, освештао је реновирану фискултурну салу Основне
школе „Милан Муњас“ у Убу, у уторак, 28. априла. Освећењу
сале и помазању освећеним јелејем, присуствовли су: секретар
Епархије ваљевске јереј Саша Максимовић, јеромонах Силуан
Мркић, свештенство убске цркве на челу са намесником Митром
Миловановићем, представници општинске управе, наставници
и ученици школе.
Епископ ваљевски Г. Милутин, истакао је да је Фонд „Патријарх Павле“, захваљујући ангажовању секретара Епархије
ваљевске Саше Максимовића, донирао пет милиона динара
убској основној школи, како би се санирала велика штета, као
последица прошлогодишњих мајских поплава.
– Најбоље је када дела говоре. Када сам прошли пут био
овде дошли смо са надом, а отишли са зебњом - да ли ће успети
све да се заврши. Било је и страха, да ли ћемо добити онолико
финансијских средстава, колико је било потребно. Данас се
радујем, јер видим како је све урађено лепше него што је било,
као што је то рекла и ваша добра директорка. Највише се радујем, што ћете ви, децо, моћи да играте и да се такмичите, онако
како доликује вашој младости, безбедно и са пуно воље да
побеђујете у спорту – рекао је Епископ Милутин.

Владика Милутин је освештао фискултурну салу
ОШ “Милан Муњас“
Директорка школе Живана Баратовић захвалила се Његовом преосвештенству наводећи да их је охрабрио да конкуришу
за средства из Фонда „Патријарх Павле“ Српске православне
цркве и саветима помогао да прикупе потребну документацију.
Након чина освећења, у холу школе изведен је пригодан
получасовни програм, којег су припремали наставник веронауке Растко Алимпијевић и наставница музичке културе
Стојанка Адамовић која је и дириговала школским хором. Оркестром су управљали Миша и Софија Живић.
Д.Капларевић

У СУСРЕТ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

ПРОБНИ ТЕСТ ЗА ОСМАКЕ
У општини Уб, на пробни завршни тест изашло
око 260 осмака. Математика и даље баук.
На територији Србије 69 хиљада ученика осмог разреда
полагалo је пробни завршни испит, у петак 24. (математика) и
у суботу 25. априла (српски језик и комбиновани тест). У
општини Уб, полагало је око 260 ученика, у четири основне
школе. На пробном тесту, дежурни су били наставници школа које деца похађају, а на завршном ће дежурати наставници других основних школа.
Циљ организовања пробног завршног испита је да,
наставници и ученици, неколико недеља пред завршни
испит, имају увид колико су ученици спремни и на чему је
потребно радити у наредном периоду. Ученици су имали два
сата да реше сваки од тестова, а у свим школама математика
је задавала највише проблема. Од ове школске године сва
три теста носе по десет поена (укупно 30), док ученици могу
да сакупе максимално 70 бодова на основу успеха током
шестог, седмог и осмог разреда. Сви задаци ће бити потпуно
непознати.
Д.К.
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КАД БИ УБ БИО ГРАД...

О КУЛТУРИ
НАСУШНОЈ
Море питања о култури, шта значи, шта све обухвата и
колико је заступљена на Убу и међу Убљанима, избегавао сам
као и посету зубару. Зашто? Зато што одмах иза њеног плота
царује некултура. А већ и сама прича о некултури могла би
некога да вређа. Чак и кад је све што се каже на месту? Баш онда.
Јер, кога је брига за оно што није? Оно што јесте и зато што јесте
љуто нас боли.
Па ипак, зар су нам очи, памет, моћ говора и слобода дати
да жмуримо и ћутимо?
Појам култура потиче од француске речи култиве, а ова
значи неговање, узгајање, обделавање... Зато је, на пример,
кукуруз пољопривредна култура. Ако је семе добро, окопава се,
ђубри, прска и, где је могуће залива, високо расте и обилно рађа.
Ако тога нема, подивља, затрави, закржља и рађа пабирке.
Једнако је и са људима.
Култура кошта. Постоји прича на Западу да одгајање
културног човека кошта колико и образовање пилота: милион
долара.
Шта онда да раде сиромашни појединци, градови и државе,
па и они други кад наиђу ратови и кризе? Одговор је: да дају
колико год могу. Дао га је сер Вилсон Черчил, премијер Велике
Британије током Другог светског рата.
Почињао је рат, правио се буџет у коме је требало много
више пара за војску. Од кога да се откине? Први предлог је био:
од пара за културу. Тада је Черчил питао министре: А зашто се
онда боримо? Шта ће нам победа без културе? Шта нам је циљ?
Културу ћу, за потребе овог текста, да поделим на свагдашњу и високу. Прва обухвата понашање, опхођење, чистоћу,
бригу о здрављу и телу. Другој припадају образовање, укуси,
уметности, остављање трагова у вемену и чува-ње тих трагова
од стране потомака.
Где је Уб у чувању трагова?
Уб нема музеј, нема написану и објављену целовиту историју, нема ни монографију места... Да има туристе морао би, они
воле да знају где су дошли. Али нема ни њих. И док историју и
монографију имају и многа села, да ли би музеј био превише?
Можда. Велики градови их имају много, за сваку област
посебно, а они мањи по један, за прошлост или за свашта. Уб је, и
ако га упишемо у градове, мали. Што само по себи није страшно.
Важно је оно што ради или не ради, да порасте. А колико ради,
одлучите сами. Ипак, да ли би музеј имао шта да исприча и
покаже? Верујте, би. Ако, без трунке потцењивања, има
Коцељева...
Чекајући музеј, искористите пролеће и прошетајте Убом.
Можете да видите од чега је почео, шта је која генерација могла и
носила у глави, зграде зидане у турско време и на турски начин,
оне из првих деценија XX века по угледу на другу обалу Саве,
соц-реалистичке коцке равних кровова и последње домете
градитељства.
Многе некадашње зграде нећете да видите. Да се
разумемо: не треба да жалимо што је срушена безвредна старудија. Важи ли то за Стари хан, стари млин, женски интернат...?
Ништа подигнуто на месту наведених зграда није вредније од
срушеног, а Уб је лако бацио у трње могућност да буде попут
Тешњара.
Но, рушилачки пориви нису били систематични. Зато је
понешто остало. Али пожурите са шетњом.

Кућица, баштица, амбар... Слика Уба са почетка
формирања места на 50 метара од главне улице

Зграда по највишим стандардима пасивне
(енергетски ефикасне) градње XXI века

КУЛТУРА
ГОСТОВАЊЕ ХОРА „VIVA VOX“

ЕНЕРГИЈА
ЖИВИХ ГЛАСОВА
Два сата енергичног „a capella“ хорског
извођења поп и рок песама. Певачи на бини
били озвучени са 40 микрофона. Публика
одушевљено позивала на бис.
Сви они који до сада нису имали прилику да чују београдски хор „Viva Vox“, били су одушевљени наступом 40 енергичних,
младих људи, који су, у петак, 24. априла, одржали двочасовни
концерт у препуној сали Дома културе Уб. Овације, дуги аплаузи,
позиви на бис, само су део атмосфере, коју је хор „Viva Vox“
направио, предвођен амбициозном, енергичном диригенткињом
Јасмином Лорин.
- Захваљујем на позиву да концерт држимо у Убу. Што се
наше енергије тиче, рекла бих да је непресушна. Црпимо је из
музике, а онда и једни из других. Из ових дивних, младих људи,
који су оптимисти, увек ведри и весели и ја црпим енергију –
изјавила је Јасмина Лорин после концерта.

“Вива вокс“ у убском Дому културе: Наступ за памћење
Иако се чинило да ће убска позорница бити мала за потребе
четрдесеточланог хора, сваки од 40 певача имао је свој микрофон, а интонативну прегледност имали су захваљујући 14
монитора.
- Озвучење много значи. Жанровски, ово што изводимо,
мора да буде озвучено. Звук који желимо да постигнемо гласовима је, заправо, све што бенд изводи певањем и свирањем. Сви,
наравно, морају да буду усклађени, одатле и потреба за толико
монитора. Јако смо компликовани за организацију, наше хорске
пробе трају два, три сата- минимум – објашњава Јасмина Лорин.
Публику је највише одушевио двадесетшестогодишњи битбоксер Тихомир Јованић, који се за предстојећи концерт у „Арени“ припрема пет сати дневно заједно са осаталим члановима
хора. Битбокс техника (имитирање бубњева и перкусија гласом),
коју не може свако да изводи, доказује колико је глас моћан
инструмент.
- Све је ствар тренинга, проба. Када сам имао 20 година,
кренули смо да изводимо мало популарнију музику и онда смо
убацили битбокс – рекао је битбоксер, баритон Тихомир Јованић.
Енергија коју емитују на сцени, не произилази само из гласова, већ из покрета које изводе телом док певају у сада већ
препознатљивом стајлингу (црвене патике, црне хаљине и кошуље). У томе им помаже млади кореограф Мирко Кнежевић.
Аранжмане пише члан хора Борис Балуновић, који често у једној
композицији распише мелодијске деонице за шест, па чак и за
дванаест гласова. Већина певача имала је соло наступе у композицијама, а Убљане је највише одушевило рок извођење песме
„Bohemian rhapsody“ групе „Queen“ и медли песама групе „The
Prodigy“.
Д.Капларевић

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
12.маја. 2015.год. навршиће се
шест месеци од смрти драге нам

7.мај 2015.г.
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Дана 15.05.2015. године навршиће се две тужне године
од када није са нама наш драги син и брат

ЛАЗАР ТЕОДОСИЋ
ЛАКИ
(20.05.1997 -15.05.2013)

ГОЦЕ ПЛАКАЛОВИЋ
(1967 - 2014)
Била си део нас а сада ћеш
вечно живети
у нашем сећању.
Твоји: нана, Марија, и Ана са
децом
12.маја. 2015.г. је шест тужних
месеци од преране смрти наше
мајке и ћерке

Драги наш, две године
тугујемо и плачемо.
Сећамо се сваког тренутка
који смо са тобом провели.
Све нам то недостаје.
Чуваћемо од заборава
успомену на тебе,
на твој осмех, твоју
доброту...
Твоји родитељи и сестра
Прошло је 40 дана од смрти драге нам колегинице

СНЕЖАНЕ
ПЕТРОВИЋ
(1968 - 2015)

ГОЦЕ ПЛАКАЛОВИЋ

Чуваћемо
успомену на тебе
с љубављу и
поштовањем.

(1967 - 2014)
Поносни смо што смо твоји, и
што си била наша.
Нека те анђели чувају.
Твој син Срђан и отац Панта

(3.05.2003 - 3.05. 2015)

Време пролази, али ми
чувамо успомену на твој
племенити лик
Твоја деца:
Драгица, Драгана, Верица
и Живко са породицама

Колектив “Бест-Тест-“а
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

7.мај 2015.г.

29.априла 2015.г. навршило се 40 тешких и тужих дана
од како није са нама наша драга

СНЕЖАНА
ПЕТРОВИЋ
(17.10.1968 - 21.03.2015)

Заувек остајеш
у нашим срцима.
Време не умањује
бол, а једина утеха су
сећања и љубав за тебе које
ћемо вечно носити
у себи.
Мајка Оливера, супруг Зоран,
ћерке Милица и Марија
IN MEMORIAM

ЗОРАН
ЈОКСИМОВИЋ
На Новом гробљу у Ваљеву, у кругу
најуже породице, сахрањен је Зоран
Јоксимовић, новинар, публициста и
дугогодишњи уредник ваљевског
Напреда.
Имао је једну од најважнијих улога
приликом покретања Тамнавских
новина у Убу. Дао је ’’пелцер’’ и увео у
новинарске воде, на самом почетку
седамдесетих година прошлог века,
уредника - покретача и младе
новинарске ентузијасте.
Писао је приповетке, романе,
романсиране биографије, хронике, и
друге књижевне, историјске и публицистичке радове. Добитник је
бројних књижевних и новинарских награда широм некадашње
Југославије, као и Септембарске награде Ваљева.
Објавио је књиге Петљаревић и остали, Сенке ветровима
однесене, Последње лето, Сунце у високом луку, Порука испод
вешала, Јачи од ватре, Живот Драгојла Дудића, Револуционарни
покрет у Ваљевском крају 1919 - 1941...
Јоксимовић је био родом Тамнавац (Брезовица), својевремено,
гимназију je завршио у Ваљеву, студирао славистику и
књижевност у Београду, али се вратио у ваљевски Напред и ту
остао до краја радног века.
Убљани га се сећају као човека увек спремног да помогне
младима. Његова улога је нарочито значајна за Тамнавске новине.

Читуље и материјал за
оглашавање примамо у
редакцији ’’Гласа Тамнаве’’
у Тржном центру Лазић (на
спрату) радним данима
од 9 до 13 часова

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
24.04.2015. године напустио
нас је наш вољени

7.мај 2015.г.
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15.маја 2015.г. навршиће се четири године од смрти наше
драге

МАРИЈАНЕ МАЈЕ
САВИЋ
(9.11.1990. - 15.05.2011)

С љубављу и поштовањем,

Четири године је прошло без
тебе. Из твоје собе се више
не чује ни смех,
ни музика, ни твој глас. Као
траг за њима, остала је туга
у сваком кутку, речима,
успоменама. Свуда си ти, а
тебе нема...
Волимо те до неба и више.
Недостајеш нам до бола и
јаче.

Његови: Драгана,
Милош и Марко

Твоји: тата, мама и сека...

ДРАГАН ЈОКСИМОВИЋ
СПИРИ
(1955 - 2015)

16.маја 2015. г. навршава се две
године од када је отишао од нас

8.05.2015.године навршиће се 40 тужних дана од смрти нашег

МИЛИЈАНА
МИЛОВАНОВИЋА
(1948 - 2015)

Твоју доброту,
племенитост и
амбициозност
никада нећемо
заборавити.

СЛОБОДАН ЛАЗИЋ
ШИФРА
(1945 - 2013)
Много нам недостајеш.
Твој драги лик и паметне речи,
увек су са нама. Воле те

Твоји: Јуца, Милован,
Милица, Сенка и Снежана

Твоји најмилији

13. маја навршава се десет
година од смрти наше драге

ЗОРИЦЕ МАТОВИЋ
ПАУНОВИЋ
Успомена на твој драги лик
живи у нама
Супруг Слободан,
ћерке Милена и Јелена,
унуке Сара и Хана

С Е Ћ А Њ Е

РАДИВОЈЕВИЋ
БОСИЉКА
(31.03.2015 - 9.05.2015)
Четрдесетодневни
помен

СТЕВАН
(3.04.1999 - 3.04.2015.)
Навршава се
16 година

Вољени не умиру никада, време заборава не постоји...
Ћерке Гордана и Јелена, зетови Ранко и Драган, унучад
Горан, Жељко, Милета и Милка са породицама
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КОШАРКА

7.мај 2015.г.

КОШАРКАШИ УБА ОКОНЧАЛИ СЕЗОНУ ПРВЕ СРПСКЕ ЛИГЕ “ЗАПАД“

ЗЛАТНА СРЕДИНА
- У последњем колу лаган посао против пожешке Слоге.
- Повреде и кратак "ростер" коштале бољег пласмана,
Ружичић задовољан после исцрпљујуће сезоне.
Убски кошаркаши су победом у
последњем колу стигли до половичног
учинка (по 13 победа и пораза) и сезону
окончали на 6. месту српсколигашког
каравана. Меч против Слоге (већ испала
у нижи ранг) била је прилика да се
Убљани опросте од својих навијача,
огромна разлика у квалитету преточена
је у убедљиву победу, а да су домаћи
много слабијег ривала схватили озбиљно- говори податак да су Пожежани до
паузе постигли само 15 поена. Била је то
прилика да велику минутажу добију
Драксимовић, Милуровић, Ковачевић,
Јагодић..., а малобројна публика (играло
се у понедељак) је сваки добар потез
најмлађих играча испратила бурним
аплаузима. Тренер Уба Душко Ружичић
задовољан је после спуштања завесе на
српсколигашку сезону:
- Сезона је била напорна и исцрпљујућа, посебно што смо од почетка
првенства били праћени бројним
малерима. Због тога, играчима упућујем
честитке за игру и однос према обавезама, примарни циљ-опстанак смо
изборили без већих проблема и разумљиво је да сам задовољан. Подсетићу
да из разноразних разлога нисмо могли
да рачунамо на Јевтића, Поповића,
Јосиповића, Радојевића и Вујића, да су
скоро сви играчи сем Љубаса имали
мања или већа одсуства, а чињеница да
смо често играли са седам играча у
ротацији захтевала је велику потрошњу

Прва српска лига "Запад", 26.коло

УБ - СЛОГА (Пожега)
102:51
(23:10, 32:5, 22:18, 25:18)
Спортска хала на Убу. Гледалаца:
70. Судије: Јаковљевић (Чачак),
Недељковић (Ариље).
УБ: Љубас 7, Ракић 5, Јадранин 10,
Пешић 2, Милуровић 7, Ковачевић
7, Веселиновић 21, Јагодић 7,
Драксимовић 15, Јаковљевић 21.

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЗА СЕЗОНУ 2014/15.

Душко Ружичић, тренер КК Уб
енергије. Посебно добри смо били на
почетку сезоне, а морам да истакнем да
су и арбитри значајно допринели да се
нанашем конту не нађу још две-три
победе. Млади су показали велики
напредак, посебно Драксимовић који би у
наредној сезони требао да буде један од
носилаца игре- анализира сезону Ружичић.
Искусни ваљевски тренер водиће
Убљане и у наредној сезони, у паузи до
наредног првенства акценат ће бити на
млађим категоријама:
- Биће потребан циклус од четири
године да Уб добије екипу доминантно
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8. Novi Pazar
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10. Svilajnac
11. Student (BB)
12. Prva Petoletka
13. Sloga(Po`ega)
14. Sloga (D)
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састав-љену од играча из своје школе,
за сада је та опција још увек далека.
После кратке паузе, настављамо рад са
млађим категоријама, у плану је
утакмица и са Мега исхраном где би
Душан Савић требао да подели деци
лопте, а потом ћемо и размотрити
колико ћемо именити изглед тима у
наредној сезони- најављује Ружичић и
растанке са неким играчима.
Б.М.

КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ 014 СТАРТУЈУ У РЕГИОНАЛНОЈ ЛЕТЊОЈ ЛИГИ

ДЕРБИ СА ЛОЗНИЦОМ НА СТАРТУ
- Пулени Владимира Урошевића пробаће да се изборе за прва два места у лиги и пласман у Другу српску
лигу "Запад". - Први меч против Лознице на домаћем паркету (9.мај), Љубојевић најзвучније појачање.
Српсколигашка сезона је недавно
завршена, а већ крећу нова узбуђена у
популарној "бетон-лиги" за попуну Друге
српске лиге "Запад". Дебитантски наступ
имаће и најмлађи убски колектив Младост 014, а амбиције су, према речима
председника и тренера Владимира
Урошевића- највише:
- Желимо пласман у виши ранг, а то
ће нам омогућити пласман међу прве две
екипе. Главни ривали биће нам Младост
из Чачка и Лозница која нам је и први
ривал у убској хали у суботу од 19 часова.
У лиги су још и ГМ 032 из Горњег Милановац и ваљевски Студент, игра се по
двокружном систему, а ја сам велики
оптимиста када је реч о испуњењу циља.
Младост је формирала изузетно
квалитетан тим предвођен Миланом
Љубасом кога не треба посебно представљати и играчем суперлигашког калибра
Марком Љубојевићем. Најбољи ваљевски јуниор Никола Петровић и Ћирковић
такође су велика појачања, а очекује се да
ће и центар Вујић бити спреман за финиш
лиге после неугодне повреде леђа.
Плејаду домаћих играча предводе
капитен Јагодић, Васиљевић, Ивковић,
Тешић, Миливојевић..., а пуно ће екипи

КК Младост 014 (Уб)
значити и искуство центра Марка Смиљковића:
- Високе амбиције су последица
жеље да обезбедимо континуитет
такмичења и у зимском периоду, а
огромну захвалност дугујемо Скупштини општине Уб, бројним донаторима и
родитељима играча. Искуство прове-

рених играча пуно ће значити клинцима
као што су Милосављевић, Таминџић,
Васиљевић, Вукадиновић..., а по завршетку лиге окрећемо се организацији
завршних турнира за млађе пионире и
кадете- поручио је тренер Младости 014
Владимир Урошевић.
Б.Матић

ФУДБАЛ
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Општинска лига Уб "Запад", 14.коло

КОЛУБАРА (Лисо Поље) ВРЕЛО 4:3 (3:1)
Резултати 10.кола (25-26.април):
Слога (В) - Звиздар
2:3
ОФК Паљуви - Чучуге
7:1
Докмир - Памбуковица
1:0
Шарбане - Мургаш 2012
3:1

Резултати 14.кола (25-29.април):
ОФК Таково - Јединство (М) 0:3
Колубара (ЛП) - Врело
4:3
Радник - Бргуле
4:1
Стрелац (К) - Вукона
1:1

Резултати 11.кола (2-3.мај):
Шарбане - Слога (В)
3:0
Мургаш 2012 - Докмир
2:2
Памбуковица - ОФК Паљуви 1:5
Чучуге - Звиздар
3:1

Резултати 15.кола (2-3.април):
Вукона - Радник
1:4
Бргуле - Колубара (ЛП)
0:1
Врело - ОФК Таково
5:0
Јединство (М) - Слога (Л)
4:0

1.[arbane
2.OFK Paquvi
3.^u~uge
4.Dokmir
5.Pambukovica
6.Zvizdar
7.Murga{
8.Sloga (V)
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7 18 : 26
10 8 : 42
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Најава 12.кола (9-10.мај- 16.30 ч):
Слога (В) - Чучуге
Звиздар - Памбуковица
ОФК Паљуви - Мургаш 2012
Докмир - Шарбане
Најава 13.кола (16-17.мај- 17.00 ч):
Докмир - Слога (В)
Шарбане - ОФК Паљуви
Мургаш 2012 - Звиздар
Памбуковица - Чучуге

1.Radnik (Ub) 14
10
2.Vrelo
3.Kolubara LP 8
4.Jedinstvo M 7
5.OFK Takovo 4
4
6.Sloga (L)
4
7.Vukona
4
8.Brgule
9.Strelac(K) 1

0
0
0
2
2
1
1
0
2

0
4
5
5
7
8
8
9
10

55 : 7
36 : 17
29 : 21
38 : 16
13 : 32
17 : 29
21 : 35
11 : 29
8 : 42
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Најава 16.кола (9-10.мај- 16.30 ч):
Слога (Л) - Врело
ОФК Таково - Бргуле
Колубара (ЛП) - Вукона
Радник - Стрелац (К)
Најава 17.кола (16-17.мај- 17.00 ч):
Стрелац (К) - Колубара (ЛП)
Вукона - ОФК Таково
Бргуле - Слога (Л)
Врело - Јединство (М)

Општинска лига Уба "Исток", 11.коло

ПАМБУКОВИЦА - ПАЉУВИ
1:5 (1:3)
Терен у Памбуковици. Гледалаца: 100.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: Ђукић у 32. за Памбуковицу, а
Радовановић у 18. и 43., Стојић у 30. и
Миловановић у 62. и 68. минуту за
Паљуве. Жути картони: Давидовић
(ПБ), Ђурић, Веселиновић, Ђорђевић
(ПЉ). Црвени картон: Срећковић
(Памбуковица) у 40. минуту.
ПАМБУКОВИЦА: Гаус 6, Јовановић 6,5
(Моловић -), Глишић 6 (Нинковић -),
Радовановић 6, Нешковић 6, Срећковић 5, Митровић 6, Давидовић 6
(Аксентић -), Ђукић 7, Ненадовић 6,5,
Балиновац 6 (Костић -)
ПАЉУВИ: Станојловић 7, Веселиновић
7, Пауновић 8, Вукићевић 7, Ђорђевић
7, Ђурић 7, Марковић 7, Радовановић 8,
Стојић 7,5, Миловановић 7,5, Јовић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ненад Радовановић (Паљуви)
Паљуви су потврдили да су у
одличној форми, после "седмице"
против Чучуга напунили су и мрежу
Памбуковице. Разлика у квалитету је
била очигледна, дозволили су гости
себи и луксуз да промаше пенал, а на
руку им је ишло и искључење домаћег
играча због увреда на рачун главног
судије.

МАРКЕТИНГ СЛУЖБА
064/2180-588

Општинска лига Уба "Исток", 11.коло

ЧУЧУГЕ - ЗВИЗДАР
3:1(2:0)
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 60.
Судија: Миломир Мирковић (Уб).
Стрелци: Станојевић у 8. из пенала,
Муњиза у 41. и Гавриловић у 75. за
Чучуге, а Милићевић у 86. минуту за
Звиздар. Жути картони: Ковачевић (Ч),
Милићевић, Перић (З)
ЧУЧУГЕ: И.Петровић 7, Богићевић 7
(В.Ковачевић -), Веселиновић 7,5, Милошевић 7, Јовић 7, Д.Ковачевић 7,5, Гавриловић 7,5, Муњиза 7,5, Крсмановић 7,
Станојевић 8, А.Петровић 7
ЗВИЗДАР: Лукић 7, Ћираковић 6,5,
Јовановић 6, Николић 6,5 (Игњатовић -),
Н.Тодоровић 6,5, Милићевић 7, Б.Тодоровић - (Урошевић -), Симић 6,5, Живковић 6,5 (Перић 6,5), Максимовић 7,5,
Давидовић 6,5 (Милић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: В. Станојевић (Ч)
Екипа Чучуга успела је да се опорави
од канонаде у Паљувима и релативно
лако стигне до тријумфа који им оставља
наду да могу у бараж.

Терен у Лисо Пољу. Гледалаца: 70.
Судија: Горан Симанић (Радљево).
Стрелци: Р.Милановић у 2. из пенала,
И.Перић у 7. и Д.Милановић у 32. и 88.
за Колубару, а Матић у 9., Јевтић у 59.
и Јокић у 72. из пенала у Врелу. Жути
картони: Марјановић, Петровић (К),
Арамбашић (В).
КОЛУБАРА: Н.Перић 7, Станковић 7
(П.Перић -), Дамјановић 7, Миладиновић 7, Милинковић 8, Петровић 7,
Р.Милановић 7,5 (М.Јанковић -),
Д.Јанковић 7, И.Перић 7, Марјановић
7 (В.Перић -), Д.Милановић 7,5
ВРЕЛО: Станчић 7, Грујић 7, Јевтић
7,5, Живановић 7, Новаковић 7,
Симић 6, Јокић 7, Арамбашић 7,
Матић 7, Мирковић 7 (Танасић -),
Бранковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Малиша Милинковић (Колубара)
Екипа из Лисо Поља сачувала је
какву-такву наду да може да се
избори за место у баражу. Искористили су смушеност одбране Врела и
врло рано имали два гола предности,
али ту није био крај. Упорни гости су
стигли до 3:3, ипак још једна лоша
реакција у дефанзиви коштала је
Врељане пораза у самом финишу
меча.
Општинска лига Уб "Запад", 15.коло

ЈЕДИНСТВО (Милорци)СЛОГА (Лончаник)
4:0 (1:0)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца: 100. Судија: Горан Симанић
(Радљево). Стрелци: Покрајац у 23.,
69. и 83. и Сушић у 58. минуту. Жути
картон: Косијер (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Младеновић 7, Нешић
7, М.Станковић 7, Косијер 7, Петровић 7,5, С.Станковић 7 (Г.Јаковљевић -), Пипер 7, В.Станковић 7,5,
Сушић 7 (Н.Јаковљевић -), Алеков 7,
Покрајац 8
СЛОГА: Г.Вујић 7, Лалић 5, Николић
6, Давидовић 5, Јовановић 5,
Митровић 5, Голубовић 5, Кузмановић 5, Стојанов 5, М.Вујић 5,
Станаревић 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Данијел Покрајац (Јединство)
Добар терен у Црвеној Јабуци
пријао је Милорчанима, допадљивом игром убедљиво су савладали комшијског ривала, а да није
било Горана Вујића на голу Слоге,
могао је то бити рекордан резултат у
историји локалног дербија...

Комшијски дерби припао Милорцима:
Јединство (Милорци) - Слога (Лончаник) 4:0
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15.коло

16.коло

Резултати 15.колa (25-26.април):
Црвена Јабука - Гуњевац
1:4
Полет (ДЛ) - Д.Туцовић
3:0
Пролетер (Б) - Тврдојевац 1:1
ОФК Стубленица - Рудар (Р) 0:2
Полет (Т) - Каленић
5:0
Омладинац (К) - Степање
0:0
Резултати 16.колa (2-3.мај):
Гуњевац - Омладинац (К)
Степање - Полет (Т)
Каленић - ОФК Стубленица
Рудар (Р) - Пролетер (Б)
Тврдојевац - Полет (ДЛ)
Д.Туцовић - Црвена Јабука

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

13 1 2 61 : 24 40
1.Polet (T)
2.Tvrdojevac 12 2 2 49 : 16 38
8 4 4 37 : 27 28
3.Guwevac
9 1 6 35 : 29 28
4.C.Jabuka
5.Polet (DL) 7 4 5 29 : 27 25
7 1 8 28 : 36 22
6.Rudar (R)
6 3 7 22 : 25 21
7.D.Tucovi}
5 5 6 17 : 20 20
8.Proleter
9.Omladinac 4 4 8 19 : 22 16
10.Stublenica 5 0 11 27 : 41 15
3 2 11 14 : 44 11
11.Stepawe
3 1 12 15 : 42 10
12.Kaleni}
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
18.коло (16-17.мај- 16.30 ч):
Гуњевац - Полет (Т)
Омладинац (К) - ОФК Стубленица
Степање - Пролетер (Б)
Каленић - Полет (ДЛ)
Рудар (Р) - Црвена Јабука
Тврдојевац - Димитрије Туцовић
15.коло

ПРОЛЕТЕР - ТВРДОЈЕВАЦ
1:1 (0:0)
Терен у Бајевцу. Гледалаца: 150. Судија:
Марко Ивковић (Лајковац). Стрелци:
Лесић у 67. за Пролетер, а Тешић у 88.
минуту за Тврдојевац. Жути картони:
Симић (П), Тешић, Новаковић (Т)
ТВРДОЈЕВАЦ: Теодосић 6,5, Васић 6
(Тешић 7), Јовановић 6, Ракић 6 (Новаковић 6), М.Поповић 6, Благојевић 6,
Марковић 6, Мирковић 6, М.Поповић 6
(Живковић 6), Танасијевић 6,5, Младеновић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Чедомир Мартић (П)
Слабо издање Тврдојевца коме су се
највише обрадовали навијачи таковачког Полета. Искусна екипа Пролетера
предвођена Мартићем, Ристовским,
Лесићем...била је тврд орах за лидера, а
"бомба" Лесића најавила је да домаћин
може и до побде. Ипак, искусни Тешић је
лепим поготком донео бод гостима који
су жестоко протестовали због недосуђеног пенала над Младеновићем средином другог дела. Управа Тврдојевца се
након овог меча захвалика тренеру
Горану Миливојевићу, против Полета из
Доњег Лајковца екипу је предводио
Драган Ранковић.

ГУЊЕВАЦ - ОМЛАДИНАЦ
(Калиновац) 1:1 (1:1)

СТУБЛЕНИЦА - РУДАР
(Радљево) 0:2 (0:0)

Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Жељко Ђурић (Уб). Стрелци:
Драча у 14. за Гуњевац, а Чобић у 22.
минуту за Омладинац. Жути картони:
Вујковић, П.Марковић, Ивковић (Г),
Ивановић, Лазаревић, И.Савић (О).
Црвени картон: Симић (Гуњевац) у
паузи после првог дела због физичког
сукоба са навијачем гостију.
ГУЊЕВАЦ: Јокић 6, Митровић 7, Симић
5, В.Марковић 7, Вујић 7, Д.Марковић
6,5, Илић 6,5, Ивковић 7, Јечменица 6,
П.Марковић 6 (С.Милошевић 7), Драча
7,5
ОМЛАДИНАЦ: Радовановић 7, И.Тимотић 6,5 (М.Тимотић -), Стефановић 6,5,
Д.Савић 7, Лазаревић 7,5, И.Савић 6,5,
Милојевић 6,5 (Адамовић -), Трумбеташ
6,5, Ковачевић 7, Ивановић 6,5, Чобић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Саша Драча (Гуњевац)
Домаћин је повео преко Драче након
центаршута Владе Марковића, али је
Чобић који минут касније ухватио на
спавању Јокића из велике даљине.
Велику глупост у паузи направио је
Душко Симић, ушао је у физички
обрачун са особом из публике, па га је
Ђурић оправдано искључио. У наставку је одбрана домаћих положила
испит, а Душан Марковић је на другој
страни пропустио најбољу прилику.

Терен у Стубленици. Гледалаца: 50.
Судија: Жељко Ђурић (Уб). Стрелац:
Симић у 78. и 88. минуту. Жути картони: Станковић, Лукић, Мирковић (С),
Пантелић, Давидовић, Аћимовић (Р).
СТУБЛЕНИЦА: Н.Јовановић 6, Мирковић 6, Лазић 6,5, Спасојевић 6, Леонтијевић 6, Продановић 6,5, Д.Јовановић
6,5, Лукић 6, Неговановић 6 (Радовановић 6), Станковић 6, Поповић 6
РУДАР: Јовановић 7, Радић - (Максимовић 6,5, Б.Ивковић -), Лазарић 6,5,
Теодосијевић 6,5, Давидовић 6,5,
З.Ивковић 6,5, Пантелић 6,5, Симић
7,5, Теодосић 6,5, Аћимовић 6,5,
Поповић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Симић (Рудар)
Слаба утакмица без пуно ритма,
бљесак нападача Симића донео је
вредне бодове Радљевцима. Најпре је
искористио добар корнер Пантелића,
а потом соло-продором решио све
дилеме на мечу који се неће дуго
памтити.

16.коло

СТЕПАЊЕ - ПОЛЕТ (Таково)
3:6 (2:3)
Терен у Степању. Гледалаца: 80.
Судија: Александар Радојичић (Лајковац). Стрелци: Милутиновић у 27. и 34.
и Драгићевић у 51. за Степање, а Васић
у 5. из пенала, Маринковић у 23.,
М.Стефановић у 32., С.Илић у 65.,
В.Стефановић у 69. и Лујиновић у 71.
минуту за Полет. Није било картона.
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, С.Илић 7,
Радовановић 6,5 (Павловић 7), Маринковић 7,5, Гојаковић 6,5, М.Стефановић 7, Јанковић 7, М.Илић 7,
В.Стефановић 8, Лујиновић 7,5 (Петровић -), Васић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Стефановић (Полет)
Нови лидер се коцкао у Степању,
иако је у раној фази дошао до два гола
предности против недораслог ривала.
Ипак, опуштеност гостујуће одбране
довела је до поравнања 3:3 на почетку
другог дела, али су Таковчани схватили да је враг однео шалу и додали
гас за нову првенствену победу.

15.коло

ЦРВЕНА ЈАБУКА - ГУЊЕВАЦ
1:4 (0:1)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
70. Судија: Слободан Вулетић (Лајковац). Стрелци: Симеуновић у 46. за
Црвену Јабуку, а В.Милошевић у 28.,
С.Милошевић у 54., Симић у 68. и
Стојановић у 83. минуту за Гуњевац.
Није било картона.
ЦРВЕНА ЈАБУКА: М арковић 6,
М.Тешмановић 6,5, Мратинковић 6
(Мирковић 6), Јефтенић 6 (Петровић -),
Тођераш 6, Стевановић 6,5, Дамњановић 6, Стеванов 6,5, Н.Тешмановић 6,
Симеуновић 7, Јовићевић 6
ГУЊЕВАЦ: Јокић 7, Вујић 7, Симић 8,
В.Марковић 7, Митровић 7 (Илић 7),
Д.Марковић 7 (С.Милошевић 7,5),
Кузмановић 7, В.Милошевић 7,5, Ивковић 7, П.Марковић 7, Стојановић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Душан Симић (Г)
Гости су дошли до предности после
неуспеле офсајд-замке, након мале
конфузије тројице играча Гуњевца,
Вукашин Милошевић је некако матирао
Марковића. Изгледало је да ће гол
Николе Симеуновића у првом минуту
наставка бити најава преокрета, али је
Срба Милошевић лукавим слободним
ударцем вратио предност гостима.
Гуњевац се након тога оријентисао на
контре, а брзоноги Симић и Стојановић
вешто су кажњавали разређеност
одбране домаћих.

Трка са Тврдојевцем за виши ранг: ФК Полет (Таково)

ФУДБАЛ

7.мај 2015.г.
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Окружна лига Колубаре, 23. коло

21.коло (25-26.април 2015):
Колубара (Ј) - Младост (Д)
ОФК Дивци - Рубрибреза
Тешњар - Јуниор НН
ОФК Јабучје - Трлић
Бањани - Качер
Пепељевац - Тулари
Јошева - ЗСК
Спартак 1924 - Совљак

БАЊАНИ- ЗСК
2:1 (0:0)
1:2
0:0
0:0
1:0
1:0
1:1
0:1
4:1

Ванредно 22.коло (22.април 2015):
Младост (Д) - Спартак 1924 0:4
Совљак - Јошева
0:1
ЗСК - Пепељевац
1:0
Тулари - Бањани
1:2
Качер - ОФК Јабучје
2:1
Трлић - Тешњар
2:1
Јуниор НН - ОФК Дивци
4:2
Рубрибреза - Колубара (Ј) 2:0
23.коло (2-3.мај 2015):
Рубрибреза - Младост (Д)
Колубара (Ј) - Јуниор НН
ОФК Дивци - Трлић
Тешњар - Качер
ОФК Јабучје - Тулари
Бањани - ЗСК
Пепељевац - Совљак
Јошева - Спартак 1924
1.Spartak(Q)
2.OFK Jabu~je
3.Pepeqevac
4.Bawani
5.Jo{eva
6.Te{war
7.Sovqak
8.OFK Divci
9.Trli}
10.Junior NN
11.ZSK
12.Tulari
13.Mladost(D)
14.Kolubara(J)
15.Rubribreza
16.Ka~er

18
13
12
12
11
9
9
8
8
7
8
8
5
6
6
6

5
4
4
2
2
6
5
7
5
8
5
5
10
3
3
2

24.коло (9-10.мај- 16.00 ч):
Младост (Д) - Јошева
Спартак 1924 - Пепељевац
Совљак - Бањани
ЗСК - ОФК Јабучје
Тулари - Тешњар
Качер - ОФК Дивци
Трлић - Колубара (ЛП)
Јуниор НН - Рубрибреза

Окружна лига Колубаре, 22.коло

1:1
1:2
0:0
2:5
4:2
2:1
6:2
3:3

0 79 : 10
6 55 : 27
7 41 : 33
9 44 : 38
10 31 : 35
8 45 : 43
9 41 : 33
8 37 : 37
10 30 : 29
8 33 : 41
10 27 : 39
10 32 : 47
8 21 : 30
14 23 : 49
14 24 : 44
15 20 : 48

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 50.
Судија: Немања Сајић (Уб). Стрелци:
Аничић у 46. и Петковић у 70. за Бањане,
а Ћосић у 85. минуту за ЗСК. Није било
картона.
БАЊАНИ: Лештарић 7,5, Петковић 7,5,
Миловановић 7, Леонтијевић 7 (Костадиновић 7), Аничић 7, Милановић 7,
Милојевић 7, Марковић 7, Илић 7,
Јовановић 7, Доцић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Петковић (Бањани)
Наставља се пролећна жетва
Бањанаца, тим Милана Лештарића је
забележио седми тријумф у осам
мечева и најбоља је екипа округа у
наставку сезоне. Иако у "шареном"
саставу домаћин је био бољи ривал, а
значајан допринос победи дао је и
млади голман Лештарић.

ТРЛИЋ - ТЕШЊАР
2:1 (0:1)

59
43
40
38
35
33
32
31
29
29
29
29
25
21
20
19

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 50.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелци: Савић у 51. и Поповић у 74. за
Трлић, а Манојловић у 24. минуту за
Тешњар. Жути картони: Антонић,
П.Иконић (ТЋ), Милосављевић (ТШ)
ТРЛИЋ. Ракић 7, Крњаић 7, Керлета 7,
Јолачић 7,5, Антонић 7, Кандић 7, Савић
7,5, Новаковић 7, Јовић 6,5 (П.Иконић -),
Н.Иконић 7, Поповић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Поповић (Трлић)
Окончана је агонија Трлића! После
шест узастопних пораза, изгледало је да
се смеши нови после смушене реакције
одбране у првом делу. Ипак, у наставку
право лице Трлића, Новаковић је
изборио пенал, а Савић покупио
"отпадак" након што је голман Тешњара
одбранио шут Керлете са "беле тачке".
Меч је решио "бомбом" са 30 метара
Дејан Поповић, "левицом" је послао
лопту у рогаљ гола Ваљеваца.

25.коло (16-17.мај- 16.30 ч):
Јуниор НН - Младост (Д)
Рубрибреза - Трлић
Колубара (ЛП) - Качер
ОФК Дивци - Тулари
Тешњар - ЗСК
ОФК Јабучје - Совљак
Бањани - Спартак 1924
Пепељевац - Јошева

САОПШТЕЊЕ ФК ТУЛАРИ

НЕ ПОНОВИЛО СЕ...
Након меча 22. кола Окружне лиге Колубаре Тулари - Бањани
(1:2), фудбалски клуб из Тулара огласио се кратким саопштењем
које преносимо:
"Свашта смо доживели у дугој историји нашег клуба, али
суђење непознатог ваљевског арбитра Давидовића су понижење
и шамар какав фудбал у нашем селу никад није доживео. Не боли
нас што смо изгубили утакмицу, нити што смо практично остали
без тима за наредне мечеве, колико иживљавање једног момка
коме је пиштаљка у устима дала моћ да обезвреди сав наш труд да
у Туларима функционише стабилан и организован клуб. Набрајати
грешке Давидовића чини се као узалудан посао, бар у десетини
ситуација показао нам је колико судија може да буде монструозан
према једном тиму, а наша је кривица што смо подлегли
провокацији и пропустили да у првом полувремену добијемо
утакмицу. Огласили смо се знајући да ништа нећемо променити,
али са жељом да се овако нешто више не догоди ни једном клубу.

Пролеће прија Бањанцима:
Седма победа у последњих
осам мечева
Окружна лига Колубаре, 22.коло

СОВЉАК - ЈОШЕВА
0:1 (0:0)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 150.
С уд и ј а : В л а д и м и р С то ј а н о в и ћ
(Ваљево). Стрелац: Лесић у 90. минуту.
Жути картони: Ђурић, Нинић, Крстић
(С), Величковић, Ђорђевић, Шаиновић
(Ј)
СОВЉАК: Апостоловић 7, Миливојевић
6,5, Луковић 6, Ђурић 6,5, Нинић 6,5,
Мехинагић 6, Крстић 6,5, Матић 6,5,
Пантић 6,5, Маринковић 7, Обрадовић 7
(Цицовић -)
ЈОШЕВА: Поповић 7, Димитријевић 7
(Томић -), Тешић 7, Шаиновић 7,
Танасијевић 7, Илић 7, Г.Вукић 7,5,
Симић 7, С.Вукић 7 (Лесић 7,5),
Величковић 7,5, Ђорђевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Душан Ђорђевић (Јошева)
Јошевљани су до тријумфа стигли у
финишу, Лесић је казнио грешку
Мехинагића и са седам метара матирао
Апостоловића. Било је доста шанси на
обе стране, а домаћи сматрају да их је
ваљевски арбитар оштетио за казнени
ударац у првом делу игре.

22.коло

ТУЛАРИ - БАЊАНИ
1:2 (0:0)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 100. Судија: Вељко
Давидовић (Ваљево). Стрелци: Пантелић у 90. за
Туларе, а Ранитовић у 60. и Софранић у 68. минуту за
Бањане. Жути картони: Пантелић, Брдаревић,
Марјановић (Т), Софранић, Даниловић, Миловановић, Ђорђевић (Б). Црвени картони: Брдаревић у
56. и Ракић у 70. минуту (обојица Тулари).
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимшић 6,5 (Петровић -), Зујаловић
7,5, Марјановић 7, Брдаревић 6,5, Васиљевић 6,5
(Софронић -), Дробњак 7, Ракић 7, Николић 6,5,
Вићентић 7, Пантелић 7,5
БАЊАНИ: Даниловић 7, Костадиновић 7, Миловановић 7, Ђорђевић 7, Софранић 8, Лештарић 7,
Марковић 7, Ранитовић 7,5 (Доцић -), Илић 7,
Леонтијевић 7, Јовановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Софранић (Бањани)
Иако у ослабљеном саставу, Бањанци су однели
плен у комшијском дербију. У првом делу, домаћи су
стварали шансе, Пантелић је погодио оквир гола и
деловало је да гол виси у ваздуху.
У наставку су домаћи, изиритирани арбитражом
Давидовића, изгубили ритам игре и бурно реаговали
на његове одлуке. Гости су умели то да казне, најпре
је Ранитовић реализовао добру контру у три потеза, а
затим је и Софранић уз мало среће послао лопту
испод пречке Лазића. Иако са три играча мање у
финишу (Дробњак напустио терен због поврде и два
искључена играча), Тулари су успели у финишу да
дођу до почасног поготка.

24

ФУДБАЛ

22.април 2015.г.

СА НОВИМ ТРЕНЕРОМ НА ПУТУ КА ОПСТАНКУ

ПРОПУШТЕНА
ПРВА МЕЧ-ЛОПТА
- После два везана тријумфа, Рибница однела бодове
из Брезовице. - Лукић у финишу срушио ФАП, сјајна
представа у Клупцима. - Следи пут у Крупањ.
Под командом новог тренера Бранка Зујаловића, Брезовчани су
направили крупан корак ка опстанку. Меч против лидера из Прибоја
обележила је чврста игра на обе стране, а кључни детаљ десио се у
последњим секундама сусрета. Леонтијевић је послао лопту у
шеснаестерац ФАП-а, а Лукић у букету играча највише скочио и донео
незапамћену радост домаћим навијачима.
На крилима тог тријумфа, Брезовица је одиграла меч сезоне у
Клупцима. Добар терен и ривал који жели да се надиграва били су мотив
за госте да покажу сво своје умеће, сијасет лепих акција и три гола у
мрежи домаћих потврдиле су да овој екипи није место у угроженој зони.
Ипак, прва меч-лопта за опстанак
није искоришћена. Тренер Рибнице
Жарко Јовановић који екипу Брезовице
познаје колико и своју, одлучио се за
тактику која се показала добитномчврста дефанзива која је уз нераван
терен отупела оштрицу напада домаћих,
а затим вребање шансе за победу.
Десило се то у првом делу, стари лисац
Симовић знао је где треба да стане и да
центаршут Старчевића претвори у кључни детаљ дербија зачеља. У наставку
домаћин још безопаснији, Текић и
Симанић су лако решавали ситуације
пред својим шеснаестерцем.
Не умањујући тријумф гостију, мора
се рећи и да је судија Вићентић скројио
исход меча. Ако први сумњив старт над
Љубичићем нема интензитет за пенал, Александар Радовановић
онда се то не може рећи за прекршај
(Брезовица)
Живковића над Чавићем, као и за чисту
руку Симанића у свом казненом простору. Тако су домаћи још једном
осетили немилост "људи у црном", али са шест бодова предности над
Севојном и даље држе судбину у својим рукама пред пут у Крупањ. Б.М.

МЛАДИ УБСКИ ВЕЗИСТА СВЕ ВАЖНИЈИ АДУТ
У ИГРИ ДОЊЕГ СРЕМА

СУПЕРЛИГАШКИ ШМЕК
ЛУКЕ СИНЂИЋА
- Бивши играч Јединства изборио се за велику минутажу у
редовима тима са Суваче. - Синђић укрстио копља са "вечитим"
ривалима. - Две асистенције на конту, чека се првенац.
Убска колонија играча на суперлигашкој
позорници од овог пролећа јача је за младог
везног фудбалера Луку Синђића (21).
Некадашњи играч Јединства, Колубаре,
Земуна, Срема и италијанске Франкавиле
привукао је пажњу тима са Суваче и врло
брзо показао да је Доњи Срем направио
добар посао. Везиста префињене технике и
разорне "левице" је забележио већ осам
наступа у Јелен Суперлиги Србије, а против
Црвене звезде и нишког Радничког нашао се
на терену од првог судијског звиждука.
Дебитантске минуте забележио је на крову
душановачког стадиона, а умало на дебију
да дође и до првенца:
- Голман Вождовца Супић је успео да Лука Синђић
одбрани шут са дистанце, али надам се да
нећу дуго чекати на први гол, с обзиром да играм на позицији предњег
везног и ближе сам завршници напада. За сада у статистици стоје две
асистенције, по једна против ОФК Београда и Црвене звезде, али
битније ми је да сам пуно напредовао у раду са тренерима, најпре
Загорчићем, а сада и Говедарицом. Презадовољан сам избором нове
средине, живим са сестром на Новом Београду и за 20 минута сам у
Пећинцима, а од саиграча највише времена проводим са Ивановим,
Лакићевићем, Мирковићем и Црномарковићем- каже стасити Убљанин
(185 цм., 76 кг.)

Зона "Дрина", 22.коло

РАДНИЧКИ СТОБЕКС - БРЕЗОВИЦА
1:3 (0:1)
Стадион у Клупцима. Гледалаца: 200. Судија:
Никола Павловић (Шабац). Стрелци: Субић у 81. за
Раднички Стобекс, а Радовановић у 12., Чавић у
83. и Анђић у 89. минуту за Брезовицу. Жути картони: Симић, Мирчета (Б)
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 7,5, Мијатовић 7,5, Мирчета 7,
Леонтијевић 7, Младеновић 8, Симић 7, Радовановић 8 (Радојичић -), Лукић 8, Чавић 8 (Блажић
7,5), Анђић 7,5, Љубичић 7,5 (Штулић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Радовановић (Брезовица)
Зона "Дрина", 23.коло

БРЕЗОВИЦА - РИБНИЦА 0:1 (0:1)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 600. Судија:
Филип Вићентић (Шабац). Стрелац: Симовић у 31.
минуту. Жути картони: Чавић, Ћургуз, Лукић,
Младеновић (Б), Симовић (Р)
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 7, Мијатовић 6,5 (Јоцић -),
Мирчета 7, Леонтијевић 6,5, Младеновић 7, Симић
6 (Блажић -), Радовановић 7, Лукић 7, Чавић 6,
Анђић 6, Љубичић - (Радојичић 6,5)
РИБНИЦА. Петровић 7, Живковић 7, Максимовић
7, Ђурђевић 7, Текић 7, Симанић 7, Шумарчевић 7,
Миљковић 7 (Радовановић -), Ковачевић 7, Симовић 7,5 (Марковић -), Старчевић 7 (Драгићевић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Вићентије Симовић (Рибница)

ZONA"DRINA"
10 6 6 29 : 17
1.FAP (Priboj)
8 10 3 25 : 17
2.Sloga 1940
9 7 5 20 : 16
3.Zadrugar (L)
8 9 4 22 : 16
4.Zlatibor (^)
9 6 7 20 : 18
5.Radni~ki (V)
8 8 5 28 : 28
6.OFK Ose~ina
8 6 8 24 : 24
7.Sloga (S)
8 5 8 29 : 25
8.Polimqe (P)
7 8 6 25 : 22
9.Jedinstvo (V)
10.Radni~ki Stob. 8 3 11 30 : 29
8 3 10 25 : 26
11.Ra|evac
5 9 8 18 : 27
12.Ribnica (M)
6 5 10 20 : 24
13.Brezovica
6 5 10 11 : 26
14.Zlatar (NV)
3 8 10 14 : 25
15.Sevojno
16.Borac ([abac) иступио из лиге

36
34
34
33
33
32
30
29
29
27
27
24
23
23
17

Синђић каже да суперлигашка сцена није баук и
да се брзо адаптирао на захтеве елитног такмичења:
- Делује ми да је лакше игрти Суперлигу него
Српску, окружен си добрим саиграчима, игра се
брже и јаче што мени одговара. Имао сам прилике
да видим како делује када су ти ривали Бабовић и
Дринчић, такође и најталентованији ђаци са
Маракане Ристић и Грујић, па сам уверен да имам
квалитет да оставим траг у српском фудбалу.
Наравно да ми највише фали искуства, али из сваке
утакмице излазим као бољи играч. Потписао сам
уговор на 6 месеци, не бих имао ништа против да
останем још на Сувачи, наравно ако сачувамо
суперлигашки статус- подесћа Синђић да Сремце
чека жестока борба за опстанак.
Није пропустио талентовани фудбалер да
спомене људе који су пресудно обликовали његов
фудбалски профил:
- Највећу захвалност дугујем Жарку Јовановићу, научио ме је првим фудбалским лекцијама и
усадио радне навике. Наравно да ми је пуно значила подршка оца, као голобрадог јуниора гурнуо
ме је у српсколигашку ватру, а из тог периода памтим гол ФАП-у који нас је оставио у лиги. Истакао
бих и Ненада Лалатовића с којим сам одлично
сарађивао у Сремској Митровици, свој дар за младе
играче потврдио је и на Маракани- закључује везни
фудбалер Доњег Срема Лука Синђић.
Б.Матић

ФУДБАЛ

7.мај 2015.г.
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ФУДБАЛЕРИ ЈЕДИНСТВА НАСТАВИЛИ СА ПРОМЕНЉИВИМ ПАРТИЈАМА

У СЕРИЈИ “РЕМИЈА“

Српска лига "Запад", 23.коло

- Црвено-бели три пута делили плен са ривалима, само
Ранковић погодио у претходних 270 минута. - Фестивал
промашаја у С.Паланци, Стојановић није искористио
пенал. - Долази "дављеник" Карађорђе из Тополе.

Стадион у Смедеревској Паланци. Гледалаца: 400. Судија: Далибор Трифуновић
(Краљево). Жути картони: Јокић (ЈС), Сајић,
Солдатовић (ЈД).
ЈЕДИНСТВО: Ракић 6,5, Поповић 6,5
(Арсеновић 6,5), Стојановић 6, Марјановић 7,
Тадић 7, Сајић 7, Рашић 6,5 (Ковачевић 6,5),
Петровић 7, Ситарица 6, Солдатовић 7,
Ранковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Ђорђе Вукашиновић (Јас)

Убљани полако губе дах у борби за друго место, залиху су увећали за
три бода, али нису се радовали победи у претходном периоду. Искористио
је то Железничар да се осами на другој позицији, али оно што је битно јесте
да статус српсколигаша није угрожен. Дешавања у рангу више
наговештавају да ће ове сезоне са "Запада" испасти бар пет тимова, у
таквој ситуацији више од пола лиге страхује за опстанак, срећом не и тим
са Шепковца.
Меч ванредног кола у Пожеги није добро почео за Убљане. Велики
ривал из зонских дана искористио је бледо прво полувреме гостију и са
"беле тачке" стигао до предности. Ипак, у наставку је уследила реакција
екипе Срђана Јовановића, у одличној игри Ранковић је искористио пас
Ситарице да поравна, а неколико минута пре тога је погодио и стативу.
Нерешен резултат, по општим оценама- реалан исход.
Полет из Љубића је показао да
му прија терен под Шепковцем
(2012. победом од 3:1 испратио
Јединство у нижи ранг), а милиметри и голман Ракић спречили су
Михајловића да у 81. минуту не
однесе цео плен у предграђе Чачка.
Промашај нападача Полета могао је
да казни Сајић у 87. минуту, али је
непрецизан шут кумовао да се меч
оконча најнепопуларнијим резултатом.
А како су мреже мировале у
Смедеревској Паланци- тешко је
Стојановић и Ранковић
објаснити. Црвено-бели су у
у дуелу са штопером из Љубића најбољој пролећној игри створили
десетак изгледних прилика за гол,
Стојановићев пенал је укротио Вукашиновић, а утисак је да је који минут
пре тога неоправдано поништен гол најискуснијег нападача Јединства.
Имао је Поповић на другој страни шансу да казни промашаје гостију, али то
не мења утисак да су црвено-бели пропустили колосалну прилику да
забележе прву пролећну победу на страни:
- Играли смо течно и брзо, али смо траљавом завршницом омогућили
домаћем голману да израсте у јунака меча. Нема се шта много замерити
играчима, изузев реализације остали елементи су били на јесењем нивоу.
Против Слоге и Полета су били очекивано тешки мечеви, нема сумње да
нам много недостају Петрашевић, Јовановић и Андрић, а њима се после
Љубића придружио и Влада Илић. У суботу нам долазе Тополци који су
директно угрожени, али нас у овом тренутку занима само победа и
очување места у врху табеле- каже тренер Јединства Срђан Јовановић.
У мечу полуфинала Купа на територији ФС КО, Ваљевци су
елиминисали цврено-беле након пенала, резултат је био 1:1, а једини гол
постигао је Ранковић у 90. минуту.
Б.Матић

ЈАСЕНИЦА 1911- ЈЕДИНСТВО
(Уб) 0:0

Српска лига "Запад", 22.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - ПОЛЕТ
(Љубић) 0:0
Стадион Јединства. Гледалаца: 100. Судија:
Марко Мајсторовић (Смедеревска Паланка).
Жути картони: Илић, Ранковић, Марјановић
(Ј), Вељовић, Петровић (П).
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7, Илић 7 (од 65. Сајић -),
Стојановић 6,5, Марјановић 7, Тадић 7,5,
Поповић 7 (од 46. Арсеновић 6,5), Рашић 6,5
(од 46. Ковачевић 7), Петровић 6,5, Ситарица
6,5, Солдатовић 6, Ранковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Иван Стојић (Полет)

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

15
13
10
10
9
10
9
9
8
8
6
6
6
6
5
2

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

1
6
5
5
5
7
6
9
9
10
7
8
12
13
13
16

32 : 5
33 : 19
37 : 22
24 : 15
33 : 18
29 : 22
36 : 20
26 : 24
32 : 31
18 : 30
20 : 26
23 : 30
22 : 43
16 : 32
21 : 33
19 : 51

52
43
38
38
36
36
35
32
30
29
28
27
23
22
20
11

Наредне утакмице ФК Јединство:
24.коло (9.мај 2015, у 16.30 ч):
Јединство (Уб) - Карађорђе (Топола)
25.коло (17.мај 2015, у 16.30 ч):
Звижд (Кучево) - Јединство (Уб)

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

Izrada nameštaja po meri i želji
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ЏУДО

7.мај 2015.г.

МЛАДИ ЏУДИСТА ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ
УЗДАНИЦА КЛУБА “13.МАЈ"

НАЈВЕЋА ПРОДАВНИЦА ИГРАЧАКА У ГРАДУ

UB

КОЛЕКЦИОНАР МЕДАЉА
- 17-огодишњи Убљанин недавно
тријумфовао на "Трофеју Београда".
- Преко 80 медаља у досадашњој каријери.
- Жеља- освајање црног појаса.
Вељко Петровић (183 цм, 105 кг.) својим талентом и
мукотрпним радом изборио се за статус прве перјанице
убског џудоа. Овај скромни и фино васпитани дечак почео је
још 2005. да учи лекције на татамију, а у формирању сада већ
респектабилног борца учествовали су тренери Драган
Јелић, Горан Јанковић, Зоран Павловић и Мића Марковић.
Убски џудо-клуб "13. мај" могао је доскора да се похвали
изузетном генерацијом кадетског узраста, на жалост од њих
је остао само Вељко да попуњава клупску ризницу трофеја.
За сада је донео више од 80 медаља са разних такмичења (по
чему је, вероватно, и најтрофејнији убски спортиста), имао је
одличне наступе и у Лиону (као репрезентативац Србије) и
Бечу, а недавно је у Шумицама освојио "Трофеј Београда" у
апсолутној категорији за кадете (90+ килограма):
- Имао сам јако добар наступ у марту у Нишу на
првенству Централне Србије, освојио прво место и изборио
се за пласман на државно такмичење. На жалост, у
Степановићеву је због повреде и болести изостао бољи
пласман, па и даље, као највећи успех, имам две вицешампионске титуле као пионир- каже млади Убљанин, ученик треће
године Техничке школе, смер трговачки техничар.

Ul. Kraqa Petra I 34
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ВЕЛИКА АКЦИЈА
ИГРАЧАКА НА АКУМУЛАТОРЕ !

Децо, слушајте ваше маме и тате!
У “Круни“ имају играчке на рате !!!

“Трофеј Београда“:
Вељко Петровић на највишем постољу
Стручњаци за Петровића кажу да и поред импозантне
грађе, има изузетну технику и покретљивост, а тренутно је
носилац браон појаса (мајсторски кандидат). У јануару
наредне године имаће први услов за стицање црног појаса
(постаће пунолетан), а након тога пробаће да донесе и
медаљу са државног првенства. Највећу подршку у каријери
има од родитеља Верице и Аце, наравно и од свог клуба и
председника Јелића коме припадају огромне заслуге што је
Вељков таленат прерастао локалне оквире. За њега нема
одмора, свакодневно унапређује своју вештину жестоким
тренингом, па је реално очекивати још пуно успеха овог
снажног дечака великог срца...
Б.Матић

РУКОМЕТ
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ ПОДБАЦИЛИ У ПРЕТХОДНА ДВА МЕЧА

ПОДЛЕГЛИ ПОД ПРИТИСКОМ
- Пораз на умчарском бетону, потом и слабо издање на
домаћем паркету против Јединства. - Борба за
позицију 3, после паузе долази другопласирани Земун.
У кључном делу сезоне, убски
рукометаши су доживели два везана
пораза. Најпре је "фењераш" из Умчара
изненадио Убљане на свом бетону, а
потом је уследио и пораз од појачаног
Јединства из Крњева на домаћем паркету.
Тренер Томислав Марковић узроке пада
нашао је у психи играча, екипа није
издржала притисак борбе за врх и
подлегла у најгорем могућем тренутку:
- Нисмо испољили победнички
менталитет, пружили смо партије далеко
испод свог нивоа, као да нас је сломио
значај утакмица у борби за висок
пласман. Обе утакмице имале су сличан
образац- изостала је наша борба и жеља у
одбрани, праћено лошом реализацијом и
бројним техничким грешкама- исход није
ни могао бити другачији. Иако смо
оштећени против Јединства, не желим да
узроке пораза тражим у судијама, већ
само у лошој концентрацији и мањку
Недељко Стокић
срчаности који је недопустив- оштар је
тренер убских рукометаша.
Убљани ће пробати да у наредна три меча стигну
макар до треће позиције:
- Чека нас пауза наредног викенда, па дерби против
Земуна. Поред Металопластике, у борбу за 3. место
укључило се и Јединство, па је обавеза да у наредна три
меча до краја сезоне освојимо свих шест бодова- јасан је
план Томе Марковића.

Друга лига "Центар", 16.коло

УМЧАРИ -УБ 26:24 (11:12)
Терен ОШ "Милан Стојановић" у Умчарима.
Гледалаца: 60. Искључења: Умчари 10, Уб 6
минута. Седмерци: Умчари 3(3), Уб 3(1)
УБ: Јовановић, Стокић 3, Матовић, Зарин 5,
Н.Марковић, Андрић 6, Драгишић, Антић 4,
Симић, Љ.Марковић, Рогић 3, Стојановић,
Шкорић 1, Милекић, Ранковић, Јовичић 2
Друга лига "Центар", 17.коло

УБ - ЈЕДИНСТВО 1974 (Крњево)
28:31 (14:18)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100.
Искључења: Уб 4, Јединство 6. Седмерци: Уб
3(3), Крњево 4(2)
УБ: Стокић 3, Зарин 5, Н.Марковић 2, Драгишић,
Андрић 6, Текић, Љ.Марковић, Рогић 8, Стојановић, Шкорић 3, Милекић, Ранковић, Јовичић 1

1. ORK Ma~va
2. Zemun 1957
3. Metalopl.2
4. Ub
5. Jedinstvo(K)
6. Dor}ol
7. Prva Iskra
8. ORK Um~ari
9. Radni~ki (O)
10. Mladost(SP)
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DIGITALIZACIJA JE POČELA !
nabavite na vreme SET TOP BOX uređaj
DIGITAL TV

BELA TEHNIKA - RAČUNARI
Vuka Karadžića br.28, Ub (preko puta Osnovne škole)
Tesla
BOX 601

TV

3.990-

3.100-

* garancija
24 meseca
TERRESTRIAL

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.

