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NOVO !
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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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ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У СРБИЈИ

У ДЕЦЕМБРУ
Локални избори у Србији, по информацији, коју смо
добили са високог места у државном врху, биће заказани за
децембар ове године.
Највероватније, с обзиром на
законске рокове, време објављивања ће бити на самом
крају лета, изборна кампања ће трајати два-три месеца, а на
изборе на локалном нивоу неће излазити грађани у оним
општинама у којима су одржани ванредни због распуштања
неких локалних парламената.
Рок за одржавање локалних избора у Србији је прва
половина идуће године, али Закон је предвидео могућност
да се редовни одрже пре истека мандата од четири године.

ВРЕЛО - ИМАЊЕ БАБИЋА

ХЛАДЊАЧА ЧЕКА
НА ОПРЕМАЊЕ
Тендер за другу фазу радова на изградњи
хладњаче биће расписан током маја
Изградња хладњаче мањег капацитета за скадиштење
поврћа са линијом за паковање, која је започета у мају
прошле године у Врелу, на имању Бабића, биће настављена
током предстојећих летњих месеци. Прва фаза радова
изведена је у предвиђеном року, те хала, која ће припасти
задрузи “Тамнава-поврће“ на управљање, чека на другу
фазу и коначно опремање.

У ишчекивачњу друге фазе радова
Како сазнајемо од председника општине Уб Дарка
Глишића, локална самоуправа, током маја месеца, расписаће скраћени тендер (45 дана) како би се коначно привели
радови и пустила у функцију хладњача за коју је предвиђено да поседује три коморе капацитета по 240 кубних
метара. По његовим речима, очекује се да почетком јесени
она почне са радом и буде предата повртарима на
управљање.
- Изградња хладњаче започета је одмах након поплава,
што је и главни разлог застоја у њеној изградњи. За ову
намену планирали смо одређени део финансија из
републичког буџета, али су због свеопште кризе и отклањања последица природних непогода, та средства испуштена у претходној години- каже Глишић, уз напомену да се
код овог пројекта доста времена изгубило и због административних препрека и понављања тендера код прве фазе
радова.
Милован М.

ИСКЉУЧИВОСТ

к

омунисти су инсистирали на
искључивости у сваком погледу.
Јесу голооточки сужњи ревидирали своје ставове, али остајали су
информбировци и после... Цео живот
су носили печат издаје ’Тита и Партије’.
Лако их је било препознати и пар деценија после
одслужења ’’заслужене’’ казне. Прво што би рекли на
помен Резолуције Информбироа било је њихово
кајање због ’’скретања са правог пута ...’’
Е, сад! Прошле су деценије, само још понеки стари
комуниста, са својим ’’сећањима и убеђењима’’
подсећа на она, како се то у народу говорило, вунена
времена. Та Партија, које више, практично, нема је
присутна, на разне начине, у свим странкама преко
остатака искључивих погледа на стварност - у неким
главама. Има и високих функционера странака који су
остали доследни давно превазиђеним идеологијама
и страначким циљевима. Некада је, заиста, било
важно симболично забијање глоговог коца... Било је
важно зато што је требало разбити у ’’ширим
народним масама’’ идеализовану слику о ’’највећем
сину наших народа и народности’’! Данас је то само
комична слика која је, као сећање на потребу да се
раскрсти са диктаторским режимом, остала у главама
старије или, рецимо, средње-старије генерације.
Млади, ’’на којима свет остаје’’ се, наравно, не сећају
’’историјског похода на Дедиње и Кућу цвећа’’...
Они који се сада позивају на некакве политичке
доследности чине исто оно што су комунисти чинили
деценијама. Намећу своје превазиђене погледе (и,
често, личне интересе) позивајући се на некадашње
изјаве и, да кажемо, измењене ставове политичара
који, сада, на једини могући начин, покушавају да
спасу оно што је од српства и Србије остало... Заиста,
оно што је остало после ‘’Братства и јединства’’,
равномерне изградње свих југословенских република и покрајина, растакања Југе, бомбардовања,
ДОС-ове демократуре (која је прво отерала поштене
из својих редова), страначке грабежи, буразерске
приватизације, сатанизације свега што није било за
стварност ’’подвучену жутим’’...
И у Убу је протутњало све то. Уништена индустрија,
разграбљено све што је имало вредности, потиснути
на маргину они који су способни, квалификовани и
вољни да повуку напред... Буразерска ’’екипа’’, која је
сама себе тако називала, на срећу, сишла је са власти .
Следећи избори су у децембру или почетком идуће
године. Спремају се, кажу, за кампању и поручују:
тешко онима који су их издали. Не признају могућност
да је неко схватио грешку и променио мишљење. Они
су доследни у ономе што су увек радили: једно
мислили, друго говорили, а треће чинили. Али, све,
некако, да се из левка власти максимум слије у
њихову корист...
Није све, баш, идеално, ни код ових сада. Има ту доста
што би требало да се мења, исправи, дода, одузме...
Ето, у томе и јесте ствар. Мењати се на боље, пратити
промене које доноси савремено збивање и реално
стање. Ништа нећемо добити од тога што ћемо
преслушавати изјаве бивших чланова Српске радикалне странке и тражити да буду доследни у ономе
што су некада говорили. Дали смо им власт на
изборима (не мала већина), подржали у ономе што су
започели, поздравили борбу против корупције,
криминала, тајкунизације... Па, пружимо им шансу да
доврше то - започето. Ако ништа нисмо научили из
искуства у време грабежи која је настала током
владавине ДОС-а - осудићемо сами себе на дефинивну пропаст.
Уосталом, шта нуди такозвана опозиција у Скупштини? Ваљда не оно што смо већ видели - од њих!?
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РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА
УЛАЗИ У ЗАВРШНУ ФАЗУ

АСФАЛТИРАЊЕ
ПОЧЕТКОМ МАЈА
Први лепи дани и повољне временске прилике
требало би да омогуће асфалтирање, које у највећој
мери зависи од температуре- најављује Дарко
Глишић, председник општине Уб
Коначан завршетак радова у улици Вука Караџића очекује се
почетком наредног месеца.Рокови који су постављени извођачу,
предузећу “Леон“ из Уба, због неповољних временских прилика
током зиме, померени су за средину маја. Улица полако добија
обрисе будућег изгледа, а први човек општине Уб не крије
задовољство због добро одрађеног посла.
- Као локална самоуправа дугујемо велику захавлност државном секретару Министарства привреде Драгану Стевановићу, који
нам је помогао да овај пројекат “прође“. Сада, када имамо прилику
да видимо њен нови изглед, функционалност и, пре свега, уређеност подземних инсталација, треба да будемо задовољни што смо
овај пројекат “догурали“ до самог краја. Први лепи дани и повољне
временске прилике требало би да омогуће асфалтирање, које у
највећој мери зависи од температуре. Када тај део завршимо, уз
помоћ наших пријатеља из државних институција, започећемо и са
припремним радњама и обезбеђивањем срестава за уређење
другог крака улице ка Цркви, чиме би улица Вука Караџића у
потпуности била реконструисана. Надам се да ћемо тај посао
започети до јесени- истиче Глишић.
Председник општине Уб, као једини недостатак овог пројекта,
навео је непопуларну меру сече стабала у улици Вука Караџића. По
његовим речима, општина Уб ће се потрудити да што више озелени
овај део града, али ће за то бити потребно стрпљење. Једноставно,
мораћемо да чекамо да дрвеће порасте, јер куповина одраслих
стабала није разматрана због изузетно високе цене.
Милован М.

УБ ПАМТИ

СЛАВА ХЕРОЈИМА!
Пилот и летачи Војске Србије,
који су погинули у паду хеликоптера код Сурчина, у својој каријери
спасили су животе преко 1.000
људи. Учествовали су у многим
акцијама, а најсвежије, којих се
сећамо, су оне у снегом и ледом
окованом Фекетићу и поплављеном Обреновцу.
И Уб је, током мајских поплава
прошле године, у неколико наврата,
био део њиховог хуманитарног
задатка. Прву помоћ у храни, води и
осталим намирницама, када су сви
путеви бити непроходни, на градски
стадион донела је посада на челу са
мајором Омером Мехићем.
Уб памти, слава ХЕРОЈИМА !

Улица Вука Караџића ових дана

САРАДЊА СА “ПУТЕВИМА СРБИЈЕ“

АСФАЛТИРАЊЕ
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
На помолу још једна
богата грађевинска сезона
Плодоносна сарадња са “Путевима Србије“
биће настављена и у овој години, каже за “Глас
Тамнаве“ Дарко Глишић, председник општине
Уб. За асфалтирање путева у нашој општини
током предстојеће грађевинске сезоне биће
издвојено око 200 милиона динара.
- Приоритет ће нам, и ове године, бити
асфалтирање локалних путева по селима наше
општине. У плану имамо изградњу неколико
путних праваца у Вукони, Старом Врелу, Трлићу,
Чучугама и, највероватније, у Тврдојевцу. То су
они правци које не покривамо уговором са
Рударским басеном “Колубара“. Неке од ових
путева започећемо да радимо у мају, неке у
септембру, те због тога молим грађане за
стрпљење. Ово, свакако, нису предизборна
обећања, јер смо се у овим пословима већ
доказали преходних година. За непуне три
године урадили смо велики број путних праваца,
па са том праксом настављамо и убудућенајавио је богату грађевинску сезону Глишић, уз
опаску да је у току тендер за наставак изградње
регионалног пута Памбуковица-Новаци, у
дужини од три километра, и да се почетак радова
на овом правцу може очекивати већ током лета.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА УБ

СТРАНАЧКИ ИЗБОРИ
Изборна конвенција заказана за 23.април,
кандидат за председника Општинског
одбора Александар Џајић Јовановић
Избори за нова страначка руководства у
Српској напредној странци у Убу одржани су у
свим месним одборима, а
радни део Изборне скупштине заказан је за 23.април
у 18 часова. Делегати ће
изабрати ново руководство Општинског одбора, а
за председника, до закљу- Александар
чења овог броја ‘’Гласа Јовановић Џајић
Тамнаве’’, кандидатуру је
пријавио само Александар Јовановић Џајић,
актуелни председник ОО СНС Уб и заменик
председника општине Уб.
У четвртак, 23. априла (18.30 часова), биће
одржана и Велика страначка конвенција у сали
Дома културе у Убу на којој ће учешће узети преко
300 учесника и гостију. Наши извори најављују
велики напредњачки страначки празник на Убу.
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УПРКОС ЛОШЕМ ВРЕМЕНУ УСПЕШНА 14.НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ПАСА НА УБУ

СИБИРСКИ ХАСКИ
НАЈЛЕПШИ
И ове године велики број излагача. За титулу
најлепшег такмичило се 230 паса.
Захваљујући доброј организацији Кинолошког друштва
Уб, киша и расквашен терен на СРЦ “Школарац“ нису
покварили утисак са четрнаесте изложбе паса свих раса на
Убу, која је одржана у суботу, 18.априла.

Киша утицала на мањи број публике,
али не и на мањи број паса такмичара

Подељене су награде у девет FCI група
Од раног јутра на Уб су пристизали заљубљеници паса са
својим љубимцима из различитих делова Србије. Добро
уређени рингови и квалитетан избор судија разлог су за
задовољство свих гостију који су се, у конкурецији изложбе у
Оџацима, одлучили да дођу на Уб. Многобројне излагаче нису
обесхрабриле неповољне времске прилике да своје псе
припреме да засијају у најбољем светлу и освоје неку од
награда у девет FCI група.
За титулу најлепшег такмичило се 230 паса. Победу је
однео сибирски хаски, иза кога су се нашли амерички стафорд
теријер и бела пудла. Већ по традицији, велику пажњу
присутних привукао је ревијални део програма “Дете и пас“ у
ком је учествовало око 30 малишана и њихових љубимаца.

Заклон од кише
Генерални секретар Кинолошког савеза Србије Махмуд
Ал Дагистани, након доделе пахара у најзначајнијој BISS
категорији, још једном је похвалио главне организаторе Зорана
Марковића и Милана Јаковљевића, истакавши да увек радо
долази међу пријатеље на Уб. Генерални покровитељ изложбе
и ове године била је локална самоуправа, а главни спонзор
шведска храна за кућне љубимце “Husse”.
Милован М.

Убски излагачи
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У ПОСЕТИ НАЈУСПЕШНИЈОЈ УБСКОЈ ФИРМИ

ДРУГИ У СРБИЈИ ПО ПРОИЗВОДЊИ МЕСА
Проширење производног погона за још 1.500 квадратних метара.
Дневна производња од око 30 тона. Потребни су вредни, физички спремни, радници.
Недавна посета ученика Основне школе “Милан Муњас“
Уб и њихових наставника Земљорадничкој задрузи „Трлић“,
уверила нас је зашто је ова фирма једна од најуспешнијих и
при врху међу конкурентима у Србији (Матијевић, Неопланта,
Јухор, Карнекс). Ред, рад, млада радна снага, која поштује
коректност послодавца, стручност главног технолога Саше
Митића, руководиоца производње, улагања у нову технологију и нове идеје, кључ су успешног пословања.
Земљорадничка задруга „Трлић“, чији је власник Живојин Јовановић (Жоја), почела је пословање на 300 квадратних
метара, а данас се њихов производни комплекс, простире на
више од 7.000 квадрата. По производњи месних прерађевина
заузима друго место у Србији, што захтева нова постројења,
па ће комплекс бити проширен за још 1.500 квадрата. То ће
младим и вредним Убљанима, уколико буду заинтересовани,
омогућити нова запослења.

Ученици и наставници ОШ “Милан Муњас“
испред производног погона ЗЗ “Трлић“
Слоган фирме „Увек више од очекиваног“ оправдан је
великом понудом производа од меса и сухомеснатих прерађевина. За успешно пословање фирме, осим великих амбиција руководства, велику заслугу има и око 300 запослених,
који врло често раде и прековремено, уз адекватну накнаду.

Саша Митић са ђацима током обиласка
производних погона ЗЗ “Трлић“
- За посао у нашој фирми потребна је добра воља и
физичка способност. Ово је приватно предузеће у којем
морате да покажете велико интересовање и марљивост. Када
нам је потребан један радник, јави се двадесет. Такав мора,
прво, да је добар човек, да је вредан, да има радну дисциплину, да не касни на посао. Трудимо се да људе који раде код
нас у складу са њиховим залагањем и наградимо, па има оних
који зараде плату и по – каже Саша Митић, дипломирани
ветеринар, иначе главни руководилац производње и технолог
у ЗЗ “Трлић“.
Производни комплекс ЗЗ „Трлић“ обухвата кланицу, у
којој се дневно „уреди“ око 500 свиња, 30 бикова, 200 прасади
и 150 јагањаца. Стока углавном стиже из Мачве и Срема, а по
потреби се увози из Мађарске и Хрватске. „Трлић“, углавном,
своје производе извози у Црну Гору, БИХ и Македонију. Роба
се пакује у две до три хиљаде кутија дневно, а у производном
погону, у којем температура не прелази 13 степени Целзијусових, дневно се обради 30 тона робе. Због великог обима
посла, ради се у три смене. У ноћној смени се врши утовар
робе за експедицију, а сопственим возним парком она се
дистрибуира широм Србије. „Трлић“ своју робу пласира као
робну марку за многе трговинске ланце као што су „ДИС“,
„Рода“, „Аман“, „Идеа“, „Метро“ и „Меркатор“.

Услужно бушење и
чишћење бунара
Квалитетно и брзо !

Тел. 064/160-71-60
Мија Ранковић, Брезовица
Кланица је опремљена по најсавременијим
европским стандардима
Осим прераде, обраде меса и дистрибуције, „Трлић“ има
и ланац својих продајних објекта: у Ваљеву, Лајковцу, Лазаревцу, Београду, Обреновцу и Убу.
– Фирма брзо напредује. Потребе тржишта су велике, па
недељно запошљавамо бар по једног радника. Проблем је што
нема обучене радне снаге. Недостају нам радници који имају
завршен курс или школу за месара. Пошто средња школа на
Убу нема такав смер (иако на Убу постоје две кланице), ми примамо и оне са основном школом, само да су вредни. Временом
они све науче. У склопу фирме велики број радника ради и на
пословима у администрацији, те као аутомеханичари, лимари,
филомајстори, бравари, електричари, молери, керамичари,
трговци, возачи – истакао је Саша Митић.
По овој фирми Трлић постаје све познатије село и ван
граница Србије. Довољно, па и превише, за све честитке.
Д.Капларевић
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РАЗГОВОР СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ МИОНИЦА БОБАНОМ ЈАНКОВИЋЕМ

ПОЉОПРИВРЕДА КАО ОСОВИНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
- Људи не траже ни мање ни више него што имају други у цивилизованом свету, а то је посао којим би
обезбедили егзистенцију и услове за стварање породице. Добар пут, канале, стабилно снабдевање водом
и квалитетну струју поједина села још немају и ми ћемо то да променимо.
Функцију председникa општине
Мионица преузели сте пре два и по
месеца. Који су први крупнији кораци које
сте направили ?
- Морам да нагласим да општина
Мионица спада у ред најнеразвијенијих
општина у земљи, да је минус у каси
огроман и, ако томе додамо да је стопа
незапослености изнад републичког просека, закључићемо да ситуација нимало
није добра. Први кораци били су анализа
биланса, евидентирање проблема, узрока и проналажење решења за санирање
последица. Задатак нам је да смањимо
трошкове и повећамо приходе како бисмо
грађанима обезбедили услове за нормалан живот.

Зграда општине Мионица
и споменик војводи Живојину Мишићу

ПЛАНИРАНЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ
У 2015.ГОДИНИ
- По угледу на нашег премијера
Александра Вучића, на локалу
спроводимо искрену политику и све
што је обећано мора бити урађено.
Урадићемо мост на реци Топлици и,
управо, очекујемо почетак радова,
ради се пут Мионица-Врачевић, ускоро почињемо асфалтирање пута у
селу Ћурћевац, неколико краћих деоница у селу Мионица и Вртиглаву су,
такође, у плану. Такође, планирсе и
трајно решење водоснабдевања свих
угрожених. Нећемо штедети у инвестицијама на замени азбестних цеви
којих има 150 километара у целој
општини. У плану је пренамена објекта „војни одсек“ у шалтерску салу, у
један добар сервис грађана. Затим,
покушаћемо да завршимо салу Културног центра, а радимо и на адаптацији „спортске зоне“ и њеном опремању- наглашава Јанковић.

Пре непуних месец дана усвојен
је буџет општине Мионица за
2015.годину. Колико ће се разликовати у односу на прошлогодишњи
буџет и које су његове главне карактеристике?
- Свака локална самоуправа је
део јавне управе па се тако и наше
ф и н а н с и р а њ е о д в и ј а от е ж а н о .
Претходне власти се нису мешале у
свој посао и нису имплентирале
законска решења за финансирање
општинских структура. Сходно томе,
потребно је обезбедити стабилно
финансирање локалне самоуправе
чиме би се обезбедило нормално
функционисање општинског система.
Наш овогодишњи буџет је инвестициони уз уважавање свих буџетских
корисника, а план је реализација
предизборних обећања.
Који су највећи потенцијали
општине, а какви су Ваши развојни
планови?
- Мионица је општина са великим
потенцијалом. Имамо воду и камен, то
су наши природни ресурси. Ипак,
осовина развоја општине је пољопривреда, а примат држи примарна
пољопривредна производња.
Највише су заступљени индивидуални произвођачи који су заокружили
процесе и постали независни на
тржишту. То су вредни и радни људи
који су прекаљени деценијским
ударима којекаквих проблема, који
нису никада били подржани од
ниједне власти и ми ћемо то да
мењамо. Пружићемо им пуну подршку. Велики потенцијал је у туризму у
Бањи Врујци, радимо на томе да бања
постане прави бренд.
К а к о б и с те о це н и л и с т а њ е
мионичке пољопривреде, као једног
од стубова равоја општине?
- Пољопривреда у Мионици је
хетерогена, а предњаче сточарство и
живинарство. Следе воћарство,
ратарство и повртартсво. Последњих
година доста људи се опредељује за
садњу шљиве, трешње и јагодичастог
воћа. Пољопривредници нису удружени, а замирањем задругарства
поскупео је процес производње па,
тако, ако се ускоро не крене са удруживањем највећи цех ће платити мали
произвођачи. Наш план је да у току

Мионица ових дана

Бобан Јанковић
У политику ушао као привредник.
Одрастао у патријахалној породици
где се зна шта је ред рад и дисциплина, отац занатлија власник аутосервиса и мајка домаћица. Бобан
Јанковић је дипломирни инжењер
информатике, ожењен, отац два
сина - Угљеше и Новака. Десет
година радио у области осигурања,
оснивач и власник предузећа за
посредовања у осигурању. Бавио се
каратеом, тако да је спортове са
лоптом занемарио. Али, каже да
никад није касно, цео живот се учи ...
ове године помогнемо произвођаче да се
удруже како би појефтинили производњу
и имали пласман своје робе на тржиште.
Ту р и з а м ј е ј е д а н о д з н ач а ј н и х
потенцијала ваше општине. Бања
Врујци је надалеко позната по свом
лековитом блату и води. Да ли ће, у
наредном периоду,бити неких значајнијих улагања на овом пољу?
- Врујци су добили сатус бање и
имају огроман потенцијал који није довољно искоришћен. Осовина развоја бање
је стари хотел Врујци који ради целе
године, а ту је и неколико хотелских и
апартманских смештаја који, по квалитету, не заостају за конкуренцијом. Иако је
запао у финансијски проблем од инвеститора очекујемо да заврши и комплекс
“Прве нове бање“, који, заиста, обећава.
Задатак локалне самоуправе је да обезбеди инфраструктуру, канализацију,
водовод, улице и да повећа садржај
понуде.
К а к о б и с т е о це н и л и с т а њ е у
привреди мионичког краја?
- Имамо два до три већа производна
предузећа (Крушик, Фима...), три фабрике
воде, неколико каменолома, доста занатлија у услужној делатности. Тренутно
усвајамо ГУП, правимо зону чиме ћемо
обезбедити бољи амбијент за инвеститоре. Нико неће доћи да нешто уложи, а
да нема интерес. Логично је да хоће да заради а наш бенефит су нова радна места.
(Наставак на наредној страни)

ОКО НАС- КРОЗ КОЦЕЉЕВУ
(Наставак интервјуа са Бобаном Јанковићем,
председником општине Мионица)
Током предизборне кампање,
крајем прошле године, велики део
времена провели сте на терену у
директном контакту са грађанима. На
које проблеме се највише жале и колико
сте у прилици да одговорите на
њихове захтеве?
- Људи не траже ни мање ни више
него што имају други у цивилизованом
свету, а то је посао којим биобезбедили
егзистенцију и услове за стварање
породице. Добар пут, канале, стабилно
снабдевање водом и квалитетну струју
поједина села још немају и ми ћемо то
да променимо.
Мање општине попут Мионице,
Љига, Осечине и Уба имају много тога
заједничког, пре свега, јер се налазе у
сенци великих градских центара. Какву
сарадњу имате са околним општинама и да ли би, евентуално, удруживање могло допринети бољем и бржем
развоју мањих средина?
- Наравно да постоји доста предности, а то могу да буду заједнички
пројекти у различитим областима
(друштвене, комуналне, инфраструктурне или спортске).Од набројаних
општина по свему предњачи Уб, а
сигурно огроман допринос томе је дао
председник општине господин Дарко
Глишић који и нама помаже у решавању
појединих проблема.
Ваша порука грађанима општине
Мионица?
- С ве ш то р а д и н а ш п р ем и ј е р
Александар Вучић ради за нашу будућност и нашу Србију, све што је обећано
биће урађено, а задатак свих нас је да
радимо, стварамо и да градимо за нашу
децу.
Разговор водио:
Милован Миловановић

КИНЕСКИ ТРГОВЦИ ОДЛАЗЕ?

ДРАСТИЧНО
ОПАО ПРОМЕТ
У неким киниским радњама
цене су снижене и до 50 одсто.
Разлог је, кажу продавци,
затварање и сеоба на подручја где
је промет већи. Шта би то могло да
значи? Да ли је међусобна
конкуренција велика, па опстају
они спремнији на чекање бољег
времена на овом подручју, или
традиционално пословни Кинези
имају неке информације до којих
ћемо ми доћи тек за неко време? У
сваком случају, потрошачи неће
бити на добитку (ако се не рачунају
тренутне распродаје), а ни домаћи
бутикаши којима све озбиљније
конкуришу радње са половном
робом. Очигледно је да су сви
губитници јер, ако нема пара ни за
оно што смо до скоро сматрали
јефтиноћом (кинеска роба), ако
многи немају довољно ни за
најосновније намирнице, ако
стандард стрмоглаво јури наниже питање је колико се још може
п а д а т и ? И з гле д а д а к и н ес к и
трговци немају намеру да у Србији
проверавају где је ’’дно дна’’.
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СВЕЧАНО ОТВОРЕН МОСТ У КОЦЕЉЕВИ

ПОСЕТА ПРЕМИЈЕРА
Премијер Србије Александар Вучић отворио је новоизграђени
мост код Коцељеве на државном путу Шабац–Ваљево, који се
урушио у прошлогодишњим поплавама. Вучић посетио и
фабрику сокова "Раух" у Коцељеви.
У р а з го во ру с а о к у п љ е н и м
грађанима, Александар Вучић је захвалио на стрпљењу, разумевању и подршци, преноси Танјуг.
Премијер Александар Вучић је,
обраћајући се грађанима у Коцељеви,
приликом отварања новоизграђеног
моста на Тамнави, рекао да ће бити
подигнуто још много објеката попут тог
у Коцељеви. Он је истакао да је он
оптимиста у вези привредног опоравка
Србије, с обзиром да су економски
показатељи бољи него што се надао.
Искористио је прилику и да се лично
захвали грађанима на стрпљењу,
разумевању и подршци.

Разговор са окупљеним
грађанима на мосту

Отварање моста у Коцељеви
Мост на путу Ваљево - Шабац је
дужине близу 60, а широк је око 13
метара. Коштао више од 76 милиона
динара. Његовим отварањем поново је
успостављен саобраћај на деоници
пута којом је раније пролазило више од
2.000 возила дневно.
У мајским поплавама у општини
Коцељева уништено је десет мостова и

пропуста, а Вучић је навео да је је то
једно од места која су била највише
погођена прошлогодишњом катастрофом. Међутим, додао је, ниједна афера
поводом трошења новца у обнови није
постојала, због чега је уверен да ће у
наредном периоду обнова бити успешно окончана и да ће бити завршени
сви други порушени мостови.

СВЕТСКИ БРЕНД У ОБЛАСТИ ВОЋНИХ СОКОВА
Александар Вучић је, приликом
посете фабрици сокова "Раух" у
Коцељеви, рекао да је задовољан
резултатима инвестиција те компаније у
Србији, а нарочито повећањем броја
радних места у протекле две године.У
саопштењу ’’Рауха’’ наводи се да је
Вучић оценио да су доказ да аустријске
компаније препознају Србију као
повољну пословну средину њихови
планови за нове инвестиције на овом
подручју.
- Више фирми у Србији попут
коцељевачког произвођача сокова, за
Владу Србије, је посебан економски
приоритет, нагласио је премијер.
Директор компаније "Раух –
Србија" Перица Алексић изјавио је да је

та фабрика од великог значаја за
Коцељеву, али и за домаће тржиште, јер
јача привредни потенцијал региона и
пружа велику подршку локалном
развоју и домаћим произвођачима.
Aустријски "Раух" је 2006. године
купио из стечаја некадашњу фабрику
"Воћар" у Коцељеви и 2010. отворио
нову производну линију воћних сокова
"Раух – Србија" за пуњење паковања од
две литре.
Прошле године, у Коцељеви је
запослено 36 радника, а од локалних
предузетника откупљено је више од
50.000 тона домаћег воћа које се
користи у производњи висококвалитетних сокова, напитака и концентрата.

VELIKI IZBOR SET- TOP

BOKSOVA ZA
DIGITALIZUJ SE
NA VREME Od 3.290 do 4.390 dinara

XWAVE
STRONG
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НАШИ АУТОРИ
Пише: Радован Пулетић

НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ИНДОКТРИНАЦИЈА
Пролећно распремање летње кујне је одлика
полуруралних домаћинстава. Да су скроз рурална
летња кујна би функционисала целе године. О
парадокса! Овако, од априла до октобра кујна, од
октобра до априла шпајз, магацин широке намене,
привремена библиотека. У једној таквој предускршњој интервенцији натрчао сам на кутију мојих
раних радова: дневници са летовања преко
социјалног, свеске у линије тврдих корица у којима
сам под будним оком родитеља препричавао све
прочитане књиге, аматерски албуми одабраних
новинских чланака о авионима, војсци и наоружању.
Сва срећа те децу данас не занима превише
прашњави папир и мемљив картон те нисам морао
да неком образлажем своју вишедеценијску
залуђеност тзв. „милитаријама“. Предрасуде и
идеализовани поглед на ту тему смо давно погубили,
тек у понеком сандуку кријемо доказе да смо били
поносни ратници.
Растао сам у дубоком уверењу да нема лепшег,
часнијег, сигурнијег и боље плаћеног посла од
официрског. Мислио сам тих осамдесетих година да
свака фамилија има неког свог на служби „код
војске“, неког о коме се прича с' поштовањем и не
скривеним симпатијама на породичним весељима.
Приче у којима те отац јури од стола јер.“ ... слушаш
оно што одрасли причају“, а истовремено те
оставља на довољном одстојању да чујеш све о
куповини „Тристаћа“ за две плате, решавању
стамбеног питања у трећој години службе,
сигурности платног промета и неуобичајеним
хобијима које себи могу да приуште војна лица. До
душе, има и даље ТВ емисија у преподневном
недељном термину архаичног назива: „Дозволите
...(да се обратим)“, но мало кога то више занима.
Теоретичари образовања би све ово назвали
класичном индоктринацијом.
Смисао индоктринације и није бог зна како
похвалан јер полази од насилног усађивања идеја и
ставова. Моје симпатије према војсци нису биле
плод таквог дрвета, а позитивне емоције према
државним јаслама и плаћеном оделу развијао је
несвесно буразер из Ниша, један од јунака мог
детињства, пилот војног хеликоптера. Прво су од
њега стизале разгледнице из Мостара, после писма и
слике са обуке из Задра, логоровања на Тјентишту,
све до једне летње најаве свечане промоције нових
пилота Ратног ваздухопловства. У хладу његове
замрачене момачке собе у коју је Србу и мене тог
врелог јулског дана са строгим страхопоштовањем
увела покојна тетка Зора, доминирала је опружена на
регалу са златно-жутим дугмићима, ешарпом и
еполетама свечана униформа. На ужас савремених
педагога на сточићу крај униформе на изволте се
цаклио глац нови никловани „тетејац“. Друштво му је
правила гомила од тридесет „вигмам“ чоколада. „То
све добијају пилоти!“ рекла је тетка показујући (бар
се мени тада тако чинило) на „наоружани“ сточић.
Чоколаде је покупила, на равне части поделила и
гурнула нам у руке уз речи:“ Ово вам је буразер
донео, одвајао је сваки дан од маренде“. Нисам знао
шта је маренда, али од тог дана Србу и мене нико није
могао разуверити да је бити пилот најбоља ствар на
свету, јер ко би други могао да сваки дан добија
чоколаду и уз то да има пиштољ?!
Времена су се променила, све је мање пилота.
Они, небески, без попуста и гунђања деле терет
живота нас обичних, земаљских. Чак је и Ђоле,
вечити оптимиста и лисопољски зет, авио фарбар на
служби у 204. ваздухопловној бригади стационираној у Батајници, почео да губи наду да ће његова
хеликоптерска јединица добити наше симболично,
заслужено признање за прошлогодишње ангажовање у допреми помоћи током поплаве. Само један
мали знак пажње који више говори о нама него о
пилотима.

ОЧИНСКО
ВАСПИТАЊЕ
Децу је најбоље васпитавати недељом ујутро: школе не раде,
кафићи се баве личном хигијеном после урнебесних суботњих вечери,
балетски студио викендом паузира, а све омладинске фудбалске
утакмице почињу у 15,30. Тако да, недељом ујутро деца једноставно
немају куд, сем да озбиљних лица ослоњених на дланове, седе, ћуте и
слушају најофицијелнија издања својих очева. С друге стране, очинска
официјелност најбоље успева баш недељом ујутро, када су очеви
уполовачени од синоћног касног доласка, а и викенд му дође уполовачен,
јер је на 24 часа од понедељка који ће се сурвати свом снагом, мерећи
пролазно време и радни учинак. Уопште, уполоваченост, као стање
свести или стицај околности, као тренутак у ком би да побегнеш од својих
мана и у ком би да стигнеш своје врлине – најбоље је место за крајње
озбиљан поглед на живот, свет и околину. А, на кога прелити сву ту
забринутост ако не на сопствену децу која, како год окренеш, недељом
ујутро, морају да слушају?
Све у свему, отприлике овако изгледа та стројева обука малолетних
лица у власништву насекираних очева, другог дана викенда, у рано пре
подне.
Став 1: Не сме се бити неуредан. Очеви обично почињу одатле,
загледани у нераспремљене кревете дечијих соба и разбацану гардеробу
од синоћ, када се у кревет улазило у бришућем полусну. Инсистира се на
томе да је ред у соби – ред у глави, и да нас историја учи да су сви велики
људи били уредни, с` тим да они од њих који нису били уредни – нису
били ни велики. Само су имали више среће него памети.
Став 2: Учити, учити и само учити, што је скопчано са муком јер,
као што је познато – без муке нема науке. Као што без науке нема
просперитета. Као што без просперитета нема вишка вредности. Као што
без вишка вредности нема могућности избора. Као што без могућности
избора нема слободе... А шта је онај који није слободан него роб
заробљени, кукала му мајка од сад па довека...
Став 3: Здрава исхрана је основ здравог живота. Човек је оно што
једе. И зато, чак ни у условима крсних слава, свадби у ближој родбини
или шведског стола на семинару у Врњачкој Бањи – треба јести углавном
воће и поврће, а месо (нарочито свињско) углавном избегавати. Јасно је,
ако си на црвљивим јабукама и спанаћу са белим луком – онда си јелен
капиталац чија рика у праскозорје одваја дан од ноћи... А ако се
натрпаваш засољеним крменадлама, љутим куленима и шварглама
направљеним од репова, ушију и чукљева животиња које се ваљају по
блату, онда види шта си... И, оболећеш од артериосклерозе... И, никад
нећеш ући у Европу...
Став 4: Од алкохола - може једна чаша вина дневно, после ручка.
Ако баш мора. Много је боља лимунада без шећера. Или микс сокова од
грејпфрута и шаргарепе. Ракија – никако, зато што ракија сувише
coneсting people, а прекомерно фамилијаризовање компликује и онако
компликовану ситуацију. Пиво, такође – никако! Јер пиво од човека прави
полуживотињу, као што вино прави полубога. Та једна чаша дневно,
разуме се.
Став 5: Пушење убија. Дувански дим штети не само вама, него и
људима у вашој околини. Шта је, у ствари, пушење? „Задовољство“
увлачења дима у сопствена плућа??? У оне лепљиве плућне алвеоле за
чије се зидове вишеслојно отровни дувански дим лепи само тако? Јел`
задовољство кад знаш да свесрдно радиш на пројекту скраћења ово
мало живота? Ма `ајте молим вас... Знате ко пуши? Само инертни,
непродуктивни типови, уплашени и укочени пред свакодневним
обавезама, они којима је лакше да седну, пурњају, и верују да ће њихове
проблеме решити неко други. Ето, то су пушачи.
И, на крају тог двоипосатног осврта на будућност за време ког
клинци нису имали право ни на мали одмор, чак ни на малу нужду, очеви,
загледани кроз прозор у неке недокучиве даљине, обично помену и
наркоманију, и секташке организације, и трговину људима, али и
опрезност код кредитног задуживања и избора брачног партнера, то
посебно... Човек је човеку вук, преко трња до звезда, пут до пакла
поплочан је најбољим намерама, ко другоме јаму копа...
Онда се мало ћути док њихова мајка, а његова жена, износи на сто
пуњене паприке чији мирис, некако, подцртава важност једног озбиљног
породичног скупа. Мајка ће, после свега, поновити очево излагање,
додуше у кратким цртама, деца ће се, бар до краја дана, преслишавати
чега све треба да се чувају... А отац? Отац ће изаћи да прошета недељно
поподне, пошто је кући оставио најбољи део себе. Проћи ће поред свог
аутомобила на чијој је хауби неко написао оперi ме (мешајући ћирилицу и
латиницу) и сетити се приручника за полагање државног испита на
задњем седишту, приручника који није ни погледао. Ход ће прекратити
наглим седањем у кафаницу на периферији коју држи његов школски
друг „друга клупа до врата“. Поздравиће се погледима пре него за његов
сто стигне вињак који није наручио. У тањирићу нешто већем од тацне –
мезе: бела сланина и слани пуномасни сир. У џепу бела правоугаона
кутија на којој пише:
XL ADVANCE Marlboro, производи: Philip Morris Operations, а.d. Niš,
по лиценци: Philip Morris, Brands SARL, Швајцарска, САМО ЗА ПУШАЧЕ.

ОКО НАС
ЗАВРШЕН ПРВИ ЦИКЛУС ЕУ ПРОГРАМА ПОМОЋИ
ПОПЛАВЉЕНИМ ГАЗДИНСТВИМА

ИСПОРУЧЕНО СЕМЕ ЛУЦЕРКЕ
Семенску робу добила 63 тамнавска ратара, којима је у претходној
расподели подељено и минерално ђубриво. – Започео и други циклус
програма подршке за опоравак пољопривредне производње
У оквиру програма помоћи Европске уније за поплављена подручја у
Србији, који спроводи Организација за
пољопривреду и храну Уједињених нација
ФАО, за 63 оштећена тамнавска домаћинства обезбеђене су 25,2 тоне семена
луцерке за пролећну сетву. Сваки ратар
добио је по 400 килограма луцерке, што је
довољно за један хектар сетвених површина. Истим газдинсвима је у претходној
расподели допремљено и по 400 килограма минералног НПК ђубрива.
Како сазнајемо од Жељка Илића,
помоћника директора Фонда за рурални
развој, испоруком луцерке завршен је
први циклус ЕУ програма подршке намењен опоравку пољопривредне производње. Захвљујући овом програму, укупно
272 пољопривредника из убске општине
потпомогнута са репроматеријалом за
пролећну сетву (семена јечма, сточног
грашка, детелине и луцерке са припадајућим количинама ђубрива).
Недавно је започео и други циклус
програма Европске уније, којим су обухваћени сточари и баштовани. Тамнавским
пољопривредним произвођачима већ је
донирано шест музилица, док ће у наредних месец дана бити дистрибуирано и 70
пластеника, као помоћ повртарима који су
претрпели велику штету током прошлогодишњих мајских поплава. Такође, очекује се и испорука десет пумпи за воду и
ситне пољопривредне механизације:
фреза, ротационих косачица и плугова.
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Драгоцена помоћ
за пољопривреднике
- До сада је помоћ добило око 600
тамнавских газдинстава, од укупно 950
пријављених и анкетираних од стране
Европске уније и организације ФАО.
Остали се на јесен могу надати другом
циклусу помоћи, за када је планирано да
се за још стотинак пољопривредника
обезбеде одговарајуће донације, у
зависности од финансијских средства
која ће остати после свих ових испорука,
а која су предвиђена за територију убске
општине. Због свих оних који се тешко
мире са тиме што нису добили помоћ,
морам поново да нагласим да је ФАО, на
основу својих критеријума и бодовања,
направио листе и одабрао породице
којима ће помоћ бити додељена. Фонд за
рурални развој само пружа техничку
подршку при подели помоћи – рекао је
Жељко Илић, помоћник директора Фонда
за рурални развој Општине Уб.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере
- Парадајз
- Краставац
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Целер
- Цвекла
- Купус нови
- Купус- лист
- Блитва
- Зеље
- Зеље
- Кромпир
- Ротква
- Печурке
- Празилук
- Јаја
- Рен
- Тиквице
- Млади кромпир
- Спанаћ
- Салата млада
- Ротквице
- Лук млади- црни
- Лук плади- бели
- Суве шљиве
- Мандарине
- Поморанџе
- Јабуке домаће
- Ораси очишћени
- Банане

цене

кг
200
кг
200
кг
40, 50
кг
350, 400
кг
60,70,80
веза
20
кг
200
ком.
40, 50
кг
50, 60
кг
130
веза
30
веза
20
кг
100
веза
25, 30
кг
40
кг
50, 80
кг
200
кг
100, 120
ком.
10
кг
400
кг
150
кг
200
кг
120
веза
20,40,50
веза
30, 35
веза 20,25,30,35
веза
20,30,40
кг
300
кг
150
кг
100
кг
35,40,50,60
кг
1300
кг
130, 150

Приредила: Љ.Симановић, 17.априла 2015.г.

Д.Недељковић

ДВОДНЕВНИ СЕМИНАР У УБСКОМ ВРТИЋУ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РАД СА ТАЛЕНТОВАНОМ ДЕЦОМ
Талентовани ученици представљају најугроженију популацију у нашем образовању,
упозорила је мр Бранка Граховац, аутор и реализатор семинара
У Предшколској установи на Убу
организован је дводневни семинар
„Идентификација и рад са даровитом
децом“, који је похађало 30 васпитача.
Циљ семинара је препознавање особина
надарене деце, стимулисање различитих начина испољавања даровитости и
унапређивање рада са младим талентима кроз израду посебних планова. У
питању је изузетно значајна тема, јер
даровита деца представљају најугроженију популацију у нашем образовању,
упозорила је магистар психологије
Бранка Граховац, аутор и реализатор
семинара.
- Семинар се базира на теоријској
основи која каже да је свако дете
даровито, као што смо и ми одрасли,
али да смо даровити на различите
начине. Због тога, треба препознати у
којој области је дете даровито већ на
овом узрасту и подстицати та његова
понашања, да би се оно што представља потенцијалну једнога дана претворило у продуктивну даровитост, рекла је
Граховац.
У склопу семинара, разговарано је
о осам различитих даровитости. То су
логичко-математичка, лингвистичка
(вербална), телесно-кинестетичка, музичка, природњачка, просторна, лична и
друштвена даровитост. Таленат се код

Васпитачи на племенитом
задатку

деце испољава кроз игру, причу и
различите ситуације, а обично га примећују родитељи и васпитачи.
- Оно што истичемо јесте која су то
понашања која представљају одређене
врсте даровитости и како у складу са
тим понашањима направити један план
подршке за дете. Родитељ је први који
може да примети о каквим понашањима
се ради, а онда у доброј сарадњи са
васпитачем унапређује се развој тих
врста даровотости. Можда је овде
најбитније помоћи детету да буде оно
што јесте и саветовати родитељима да
га прихвате онакво какво јесте, јер само
у таквој ситуацији дете ће бити најбоље.
Значи, суштина је подстицати дете на
такмичење са самим собом, што је, у
ствари, најбоља врста такмичења предочила је ауторка семинара.

Сваки степен у школовању требало
би да допринесе да се потенцијална
даровитост претвори у продуктивни
таленат. На жалост, код нас није тако. У
првом разреду основне школе, на 1000
ученика њих 20 је надарено, док их на
крају осмог разреда остане свега троје. То
значи да током редовног образовања, на
сваких хиљад у ђака „изгубимо“ 17
даровитих, што је забрињавајући податак
и го во р и о ве л и ком н ема ру п р ема
најбољима у нашем друштву.
„Идентификација и рад са даровитом децом“ је трећи по реду акредитован
семинар који је Вртићу организован у овој
години. Пре њега, убски васпитачи имали
су прилику да похађају радионице „Позитивно васпитање – позитивна дисциплина“ и „Родитељи као партнери у
васпитно-образовном раду“.
Д.Н.
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ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ
И ВОДОПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА

ПРЕДСТАВНИЦИ УБСКЕ ОПШТИНЕ
ПОСЕТИЛИ ОПШТИНУ ЛОПАРЕ

УНАПРЕЂЕЊА СТЕПЕНА
ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕШЋЕ
У ИПА ПРОГРАМУ

По хитном поступку изведени радови на Грачици, а на листи
приоритета су и мере за смањење штета од поплава у сливу
реке Тамнаве. – Чишћење запушених одводних канала једна
од ургентних мера

Заједнички ћемо конкурисати за
средства Европске уније, која
имају за циљ отклањање не само
последица поплава и клизишта,
већ и превенцију свега онога што
доводи до тога- каже Дарко
Глишић, председник општине Уб.

Анализа критичних тачака на
водотоковима првог и другог реда и
усаглашавање заједничких активности
на унапређењу степена заштите од
поплава биле су главне теме недавног
састанка представника убске општине и
водопривредних предузећа „Србијаводе“, „Сава“ и „Ерозија“.

каналима који се периодично чисте,
грађани би требало да поведу рачуна и
не бацају отпад у њих, јер ће их на крају
то сачекати као проблем, навео је
Маринковић.
Он, такође, подсећа, да целовит
систем заштите одбране од поплава
општине Уб није завршен регулацијом

Детаљ са састанка
Након поплава у марту месецу,
локална самоуправа је предузела све да
би ублажила последице великих киша,
нагласио је председник Општине Уб
Дарко Глишић. По хитном поступку
изведени су радови на Грачици, која је
проузроковала и највише проблема, а на
листи приоритета су и мере за смањење штета од поплава у сливу реке
Тамнаве.
- Циљ нам је да мештанима села у
сливу Тамнаве ублажимо муке које
настају услед падавина. Поред интервентних радова, покушаћемо да трајно и
на стратешки начин решимо овај проблем током текуће или најкасније почетком наредне године, како бисмо у
потпуности елиминисали опасност од
поплава. То се односи на реку Кленовицу, која константно угрожава неколико домаћинстава у Такову, као и на
Грачицу, где су планирани озбиљнији
радови, који ће довести трајног решења
проблема. Јер, постало је беспредметно
да улажете или урадите било шта у овој
општини, ако ћете сваких месец дана да
санирате последице поплава – истакао
је Дарко Глишић.
Према речима Миодрага Маринковића, главног инжењера за маркетинг и
инвестиције у Јавном предузећу „Србијаводе“, поједине мере заштите од
поплава могу да се предузму одмах,
међу којима је чишћење запушеног
система одбарне од поплава.
- Некадашња мрежа канала, која је
била у функцији контролисаног одводњавања, углавном је свуда по Србији
запуштена. Канали су затрпани, негде
чак не могу ни да се виде и неопходно је
да локална с амоуправа, која није
направила тај проблем, већ га је наследила, сада проба да га реши. Друга
врста проблема је смеће у каналима и то
је нешто што је већ култура грађана, због
чега нам је потребна и њихова помоћ. Да
не бисмо имали додатних проблема са

дела Тамнаве и реке Уб. У истом систему
је и Грчица, као и ретензиони простор на
Убачи и Тамнави, које треба изградити.
Тек окончањем ових послова, проблеми
због изливања река трајно ће бити
решени.
Д.Н.

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
ОПШТИНЕ УБ

ЖИВА
АКТИВНОСТ
Бесплатно у бање 21
пензионер. У суботу, у
„Школарцу“, дружење са
осталим удружењима.
У првом тромесечју ове године,
организоване су разне активности:
дочек Нове 2015. у ресторану „Школарац“, дочек Српске нове године у
просторијама Удружења, прослава
Осмог марта у ресторану на стадиону,
бесплатне улазнице за позоришну
представу за 15 пензионера у убском
Дому културе, излет у Београд. У
јануару ове године, испоручено је
31,280 тона сушеног угља, осигурана
имовина Удружења за 2015. годину
преко Дунав осигурања, а почетком
марта одржан је састанак председника
удру жења Колубарског округа у
Ваљеву и изабран је нови Актив жена
од седам чланова.
Од укупно 5.100 пензионера
Општине Уб, Удружењу се прикључило 628 пензионера. Без обзира да ли
је неко члан Удружења пензионера
или не, пензионери чија примања нису
премашила износ од 23.159 динара и
који право на одлазак у бању нису
користили у последњих пет година,
могли су, до 17. априла, да се преко

Делегација општине Уб, на челу са
председником Дарком Глишићем,
боравила је у радној посети општини
Лопаре у Републици Српској, током које
су договорени детаљи заједничког
учешћа у најновијем ИПА Програму
прекограничне сарадње Србија – БиХ.
За пројекте из трећег прекограничног
програма, Европска унија је издвојила
3,6 милиона евра и то, пре свега, за
санирање последица поплава, али и
њихову превенцију, имајући у виду
штете које су обе земље поретрпеле у
прошлогодишњим мајским непогодама.
Од обостраног значаја и интереса за
општине Уб и Лопаре је решавање
проблема у области заштите од поплава
и с а тим пројектом заједнички ће
конкурисати за средства из предприступних, ИПА фондова ЕУ. Охрабрује
чињеница да ће ови пројекти имати
предност, истиче председник општине
Уб Дарко Глишић.
- Ми имамо исту муку, која нас је и
зближила, с обзиром да су услед великих падавина код нас реке правиле
проблем, а у општини Лопаре и реке и
клизишта. Заједнички ћемо конкурисати
за средства Европске уније, која имају
за циљ отклањање не само последица
поплава и клизишта, већ и превенцију
свега онога што доводи до тога. Лагано
смо почели да се припремамо за јавни
позив, који ће бити објављен у мају или
јуну, до када очекујем да направимо
конкретан пројекат и са њим покушамо
да добијемо средства за решавање
горућег проблема наше општине, а то су
нерегулисани речни токови. Уколико се
буду нудили и неки други грантови за
санацију последица поплава и њихову
превенцију, и за њих ћемо конкурисати.
Међутим, желим да истакнем да уколико
не успемо да обезбедимо новац кроз
прекогранични или неки други програм
ЕУ, ми ћемо предузети све што је до нас
да се тај проблем реши. Имамо резервне
варијанте како ћемо сопственим снагама кренути да уређујемо нерегулисане
речне токове, јер постало је више
дегутантно да стрепимо од сваке падавине, рекао је Глишић.
У саставу делегације која је посетила општину Лопаре били су и Александар Јовановић Џајић, заменик председника Општине Уб, помоћник Маријана
Марјановић и директор Дирекције за
изградњу Звонко Минић.
Д.Н.
Удружења пријаве за одлазак на бесплатно бањско лечење, у трајању од 10 дана.
Ово право моћи ће да искористи 21
пензионер општине Уб.
У суботу 25. априла, с почетком у 18
часова, Удружење пензионера организује
дружење са осталим удружењима, у
ресторану „Школарац“. Цена је 700
динара, а у цену је урачуната вечера и
Д.К.
музика.

ОБРАЗОВАЊЕ
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У БАЊАНСКОЈ ШКОЛИ

ТАКМИЧЕЊЕ
У ШАРАЊУ ЈАЈА
Највештији и најмаштовитији ученици
на поклон добили књиге
Поводом великог хришћанског празника Ускрса,
Основна школа „Рајко Михаиловић” из Бањана по
једанаести пут је организовала ђачко такмичење у шарању
и осликавању ускршњих јаја. Традиционална манифестација се одржава у оквиру предмета веронауке и ове
године је окупила преко 200 основаца из матичне школе и
издвојених одељења Тулари, Вукона, Калиновац и Суво
Село, које су поздравили Бошко Сарић, директор ОШ „Рајко
Михаиловић“ и убски прота Митар Миловановић. Ученици
су још једном показала велику креативност и умеће у
осликавању ускршњих јаја, а осим тради-ционалне технике,
уз помоћ пера и воска, која је била и најзаступљенија, за
шарање су користили и водене и воштане боје, фломастере, налепнице, лакове за нокте, перлице, декоративне
мрвице, колаж папир, цвеће,... Током такмичења, насликано
је више од 500 јаја и додељено 15 награда у виду књига.
За најлепше васкршње јаје у категорији ученика од
првог до четвртог разреда школе из Бањана, прва награда
припала је Марку Новаковићу, друга Милици Рикановић, а
трећа Јовани Димитријевић. Међу старијим ученицима
бањанске школе, најбољи су били Тијана Павловић,
Димитрије Петковић и Данијела Младеновић.

Награђени ученици ОШ “Рајко Михаиловић“
Из четвороразредног Издвојеног одељења у Туларима, три
прве награде понели су Јелена Пуцаревић, Сара Тимотић и
Марко Милићевић.
Прва места освојили су и Александар Милићевић из
Калиновца, Катарина Велимировић из Вуконе, као и Огњен
Пантелић из Сувог Села за „најкреативније ускршње јаје“.
Жири је доделио и две колективне награде за „изузетно
ускршње јаје“ Предшколској групи из Бањана и ученицима из
Сувог Села.
Ове године, први пут је организовано и такмичење у
припремању традиционалног руског ускршњег колача кулич од
сувог воћа и орашастих плодова. Десетак ученица седмог и
осмог разреда школе у Бањанима умесиле су посну верзију
празничног кулича, али и ситне колаче ванилице, па су за свој
труд и вештину такође освојиле колективну награду.
Д.Н.

ТЕМАТСКА ЕКСКУРЗИЈА - СТАЗАМА
У КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ УБ ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА

ДРУЖЕЊЕ СА
ДЕЦОМ ИЗ РАДЉЕВА
Делегација ОШ “Душан Даниловић“ Радљево,
сачињена од ученика, учитеља и наставника из матичне
школе и издвојених одељења из Бргула и Каленића,
посетила је, 8.априла, локалну самоуправу Уб са
поклонима, који су настали поводом ускршње изложбе
радова, која је организована претходног дана. Леп гест ђака
са радошћу су примили председник општине Уб Дарко
Глишић и заменик председника Александар Јовановић
Џајић.
Поред дружења са децом, овај својеврсни састанак
имао је и своју конструктивну страну. Наиме, договорено је
озбиљно разматрање проблема продуженог боравка деце у
издвојеном одељењу у Каленићу, за којим се указала
потреба.
- Преко педесет ученика од првог до четвртог разреда
у Каленићу има потребу за продуженим боравком у школи.
Како бисмо побољшали њихов напредак у учењу и раду,
обратили смо се председнику са молбом да нас посети и
учини оно што је у његовој моћи да то реализујемо. Он нам
је то и обећао. Надамо се да ћемо од септембра моћи да
рачунамо на боље услове у раду са ученицима- рекла је,
том приликом, Љиљана Петровић, учитељица из Каленића.

Ускршњи поклони за руководство општине Уб

РАДЉЕВСКИ СЕДМАЦИ
У ТАКОВУ

Радљевци испред споменика у Такову
Поводом 200 година од почетка Другог српског устанка, у
недељу, на Цвети, 5. априла, ученици седмог разреда ОШ
„Душан Даниловић“ Радљево, са наставником историје
Ненадом Игњатовићем, обишли су знаменита места Шумадије у
којима се исписивала историја Другог српског устанка и
династије Обреновића. Посетили су Музеј рудничко-таковског
краја у Горњем Милановцу, у коме се чувају личне ствари
династије Обреновића и знамените породице Настасијевића,
манастир Враћевшница, који потиче из средњег века и у чијој
ризници се чува крст на ком су се заклели устаници Устанка, на
Цвети 1815. године.
Радљевци су посетили и село Таково, где се налази музеј
који чува вредне експонате који сведоче о српској револуцији,
остатак Таковског грма под којим је Милош Обреновић позвао
народ на устанак и чувена слика Паје Јовановића „Таковски
устанак“, чија се вредност процењује на 20 милиона динара.
Недалеко од музеја је црква брвнара, која је једна од најстаријих
у Србији и одакле је Милош кренуо да подиже устанак. У истом
селу налазе се „Кнежеве ливаде“, где је знаменито место
„Таковски грмови“, које је претворено у спомен-комплекс у
оквиру којег се налази грм кнеза Михаила и грм наследник
засађен 1995. године, као и два споменика посвећена Другом
српском устанку. На крају путовања била је црква Светог Николе
у Брусници, родном месту Обреновића, где се налазе гробови
најстаријих чланова династије и манастир Савинац, прва
задужбина кнеза Милоша у којем је сахрањена ћерка Вука
Караџића, Мина Вукомановић Караџић.
Реализацију екскурзије су помогли општина Уб, пекара
„Нинис“, директорка ОШ „Душан Даниловић“ Радљево,
Светланa Максимовић и кустос музеја у Горњем Милановцу,
Александар Марушић.
Коришћен текст Ненада Игњатовића
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У ГАЛЕРИЈИ „СВЕТИ ЛУКА“

ИЗЛОЖБА “СВЕТЛОСТ
КУЋНОГ ПРАГА“
На сликама под овим називом, Драган
Јеротијевић Јеротије овековечио је
аутентичне српске куће, старе и напуштене
У Галерији „Свети Лука“ протеклог петка отворена је
самостална изложба слика „Светлост кућног прага“
признатог уметника Драгана В. Јеротијевића Јеротија. На
сликама под овим називом, Јеротијевић је овековечио
аутентичне српске куће, старе и напуштене, видрице за сир и
кајмак, карлице, тепсије и ћупове, изаткане шаренице и
ћилиме, опанке окачене на тарабу - као сведочанство о
пређашњем начину живљења, али и изумирању села у
Србији, „земљи сељака на брдовитом Балкану.“ Уметник би
све то да сачува од заборава, истакао је на отварању
књижевник Милијан Деспотовић. Пред његовим сликама,
наш усхит је доведен у запитаност: „Куда идемо и шта
оствљамо иза нас? Колика је наша снага отргнућа свега од
заборава?“ Његовим ликовним опсервацијама, претходила
је припрема: путовање Србијом, анализа стања живота, са
ослонцем на сеоску средину у покушају да се, пре свега,
сачува кључ од српске куће, тамо где више ни кућа нема.

ПРЕМИЈЕРА АМАТЕРСКОГ ПОЗОРИШТА
“РАША ПЛАОВИЋ“

УРНЕБЕСНА
ТРАГЕДИЈА
Четвртак, 30.април 2015 - 20 часова

Детаљ са пробе
Аматерско позориште “Раша Плаовић“ одржаће
премијерно представу “Урнебесна трагедија“ Душана
Ковачевића, у сали убског Дома културе, 30.априла у 20
часова. Ово је, наиме, прича о комунизму и посткомунизму, о
лудацима и паметним људима, то јест онима који су такви
постали под утицајем комунистичке идеологије.
Представу је режирао Александар Тадић, а наступају
глумци: Мирјана Симић, Владимир Тадић, Никола Миливојевић, Славица Малетић, Воја Раонић, Зоран Савковић,
Снежана Јовановић, Зоран Аврамовић и Зоран Марковић.

ГОСТОВАЊЕ ХОРА „VIVA VOX“ 24.АПРИЛА

Драган В. Јеротијевић Јеротије
на отварању изложбе
На отварању изложбе, којој су, поред Убљана, присуствовали и бројни уметникови пријатељи, приказан је и
документарни филм о Јеротијевићу „Слике из карлице“.
Драган Јеротијевић Јеротије (1957, Ивањица) студије
ликовних уметности завршио је на ВШЛИПУ у Београду, у
класи професорке мр Вишње Постић. До сада је имао преко
20 самосталних изложби, а бројна његова дела налазе се у
приватним колекцијама у земљи и иностранству. Живи и
ствара у Београду.
Д.Н.

РАСПРОДАТЕ
УЛАЗНИЦЕ
Други концерт исте вечери извешће “Група 3“
која је тренутно једна од најпознатијих cover
bendova у Србији, а у њеном саставу је и Иван
Продановић, соло певач хора “Вива Вокс“

VIVAX
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Акапела хор „Viva Vox“ из Београда, наступаће у петак
24. априла, с почетком у 20,30 часова, у сали Дома културе
„Уб“. Већ првог дана по најави интересовање за концерт било
је велико, па су скоро све улазнице, по цени од 500 динара,
распродате. Хор је, иначе, гостовао недавно у емисији „Три
боје звука“ и у Јутарњем програму РТС-а, а на убском
концерту ће бити промовисан њихов први албум.
Први наступи су им били у оквиру хора Земунске
гимназије 1993. године, предвођени енергичном диригенткињом Јасмином Ловрен. Под именом „Viva Vox“ наступају од
2005. Године, а прочули су се по „a cappella“ певању и обради
хитова домаће и стране поп-рок музике. Од 2009. године у
своје наступе уводе вокалну технику „битбокс“ којом се имитирају звуци бубњева и перкусија. Као врхунац своје каријере, истичу наступ у сали Уједињених нација, на прослави
Српске нове 2013. године и гостовање у Парламенту Народне
Републике Кине, у новембру исте године. Неке од њихових
нумера, као што је песма „Du hast” групе „Rammstain” на „You
Tube“ каналу има преко милион прегледа. Било би их и више,
да их група хакера није избрисала пре четири године, па је
бројање прегледа кренуло од нуле.
Убска публика биће део „загревања“ атмосфере пред
велики београдски концерт у Комбанк Арени, 9. маја ове
године, којим обележавају десет година постојања.
Д.К.

НАШЕ ТЕМЕ
У ОРГАНИЗАЦИЈИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

ТРИНАЕСТО
ИЗДАЊЕ
ФЕСТИВАЛА
Традиционално међународно
такмичење младих окупило преко 300
такмичара из Србије, Македоније и
Републике Српске
У периоду од 20. до 25. априла, на Убу се
одржава 13. Интернационални фестивал Школе за
основно музичко образовање „Петар Стојановић”,
који је окупио преко 300 такмичара из Србије,
Македоније и Републике Српске. Учесници из око
40 основних и средњих музичких школа такмиче
се у шест категорија: хармоника, дувачи, гудачи,
клавир, гитара и соло певање.
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КАКО ЋЕТЕ И ГДЕ ПРОВЕСТИ
ПРВОМАЈСКЕ ПРАЗНИКЕ ?
Бисерка Исаиловић, Трлић:
- Планирам са друштвом и ове године окупљање и
провод у природи. Биће то неки излет, нисмо још
одредили локацију, али важно је да буде доста младих
и провод је загарантован. Спремаћемо роштиљ, пећи
ћемо прасе, а биће још неких ђаконија. Музика је
обавезна, биће на отвореном а ако падне киша спремићемо шатор. Сви се радујемо томе.

Милан Новаковић, Врело:
- У нашем селу уранак је традиција. У тој ноћи
обичај је да се у двориштима где живе девојке скидају
капије и односе на друге локације, најчешће непознате,
па њихови власници имају проблем да их пронађу, што
даје неку чар комплетном ритуалу. И ове године све се
понавља. Скупићемо се, највероватније, у школском
дворишту у Врелу. Уз ротиљ, пиће и музку, дружићемо
се до раних јутарњих сати. Битно је да је опуштено и
весело и већ се радујем том дану.

Слађана Лазић, Уб:
- До сада сам практиковала сваке године одлазак у
провод за првомајске празнике, али ове године нећу
моћи због пословних обавеза. Морам на пут, па самим
тим не могу на уранак. Можда се и са годинама неке
ствари мењају, па тако и жеља за проводом. Док сам
била млађа, сваки дан је био неки повод за излазак.
Сада је другачије јер имам више обавеза него пре. Да не
путујем, свакако бих ишла у провод.

Срна Јеленић, Уб:
ШОМО “Петар Стојановић“
Музичка школа је и ове године обезбедила
праву фестивалску атмосферу, организацијом
неколико пратећих уметничких садржаја, који
доприносе општем нивоу и квалитет у ове
традиционалне манифестације. Тринаесто издање
Фестивала у понедељак је свечано отворено
мултимедијалним пројектом за групу музичара,
глумца, аудио и видео запис „Chronos“, чији је
аутор композитор, пијаниста и педагог Владимир
Ђенадер, директор ШОМО „Петар Стојановић“.
Синоћ је у свечаној сали школе наступио гудачки
квартет „Аниме“, док је вечерас, са почетком у
19,30 сати, заказан концерт музике за хармонику
професора Миодрага Крстића. У четвртак, на
истом месту и у исто време, Едит Македонска и
Горана Чургус одржаће концерт за виолину и харфу, док је петак резервисан за наступ победника
овогодишњег фестивала убске Музичке школе. У
оквиру пратећег програма, организоване су и две
изложбе, и то радова у теракоти у дворишту школе, као и изложба мозаика из легата земунског
Удружења „Широка стаза“ у свечаној сали ШОМО
„Петар Стојановић“. Изложбе су отворене до 25.
априла.
Д.Недељковић

- Свакако, за тај дан планирам одлазак са дечком и
нашим друштвом, највероватније на Рибницу и Градац,
где ћемо, уз роштиљ, пиће и неизоставну музику дочекати јутро и, на младима својствен начин, прославити
првомајски уранак. Углавном идемо рано ујутро, а враћамо се касно увече. Јако се радујем дружењу у природи, јер мислим да је тај вид опуштања најлепши и
гарантује најбољи провод, а и реално, изискује најмање финансијске издатке, што и није тако занемарљиво.
Томислав Павловић, Уб:
- Годинама уназад првомајски уранак прослављам
са супругом и друштвом. Највероватније ћемо се окупити на језеру у Паљувима уз обавезни роштиљ и пиће,
дружићемо се до раних јутарњих сати, уосталом, као и
сваке године. Криза јесте, али традиција се не сме прекидати. Знате, ми Срби увек нађемо начина да себи
удовољимо и одвојимо новац за оно што волимо.

Томислав Радаковић, Уб:
- Сваке године са друштвом славимо првомајски
уранак негде у природи, најчешће на језеру у Паљувима
или код неког од другара кући. Углавном је то у селу, јер
природа је незамењива кад је у питању опуштање и
добар провод. Зна то да потраје и по два дана. Све
организујемо унапред, јело и пиће, тако да трошкове
сведемо на минимум, а провод је незабораван. За то
треба само позитивна енергија и добро расположење.

Војко Ђаковић, Уб:
- До сада сам сваке године ишао са друштвом у
провод за првомајске празнике. Размишљам и сада о
томе, али још нисам ништа договорио, има времена.
Нама младима тај празник и не значи много јер нисмо
нешто пуно запослени, па да нам је потребан одмор.
Ипак, сви смо жељни дружења и доброг провода. Овај
повод добро дође да се организујемо и окупимо. Биће
то у природи, уз неизоставни роштиљ и пиће. Музика је
обавезна, а лепо расположење загарантовано.

Зоран Миливојевић, Уб:

POLOVNI
DELOVI ZA
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- Одлазак на првомајски уранак је обавезан за мене
и моју породицу. Сваке године идемо на Златибор на
један дан, наравно, са преноћиштем. Сам дан “Први
мај“ некада се славио као празник рада, док данас
ништа више није као пре, бар не онако како су нам
старији причали. За мене, док сам био доста млађи, то
је био добар разлог за што дуже остајање у граду. Сада,
то је још један повод за добро дружење и обилазак
прелепих делова Златибора.
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47. ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА

РЕЦИТОВАЊЕ ВОЛИМ
Учествовало 15 убских рецитатора. Жири састављен
од глумица, драматурга и продуценткиње имао је
високе критеријуме
Десет ученика основних школа („Милан Муњас“ Уб, „Рајко
Михаиловић“ Бањани и „Душан Даниловић“ Радљево) и пет ученика
убске Гимназије „Бранислав Петронијевић“, пласирали су се на 47.
Окружну смотру рецитатора Србије, која је, 17. априла, одржана у Центру
за културу Ваљево. Такмичење названо „Песниче народа мог“,
обухватало је најбоље рецитаторе шест општина Колубарског округа.
Ученици су се такмичили у три узрасне категорије: млађи узраст (од I –
IV разреда), средњи узраст (од V – VIII разреда), и старији узраст
(средњошколци).
У млађем узрасту, рецитовали су: Јована Адамовић, Анастасија
Леповић, Стефан Капларевић, Игор Петровић и Огњен Шипчић. У
средњем узрасту, наступали су: Луна Ковачевић, Филип Којић, Јована
Лазић, Нађа Милићевић и Невена Михаиловић.
У старијем узрасту, представили су се: Стефан Бабић, Светлана
Живановић, Никола Јокић, Јована Симић и Катарина Хаџић.
Припремали су их: Биљана Стојковић, Љиљана Живановић,
Марина Петровић, Душица Симеуновић, Зорица Сарић, Сандра Трбовић, Јелена Павловић, Александра Петровић, Јадранка Дамјановић,
Игор Чихорић, Сања Лалић и Милица Милошевић Манојловић.
Д.К.

НАШЕ ТЕМЕ
ТАКМИЧЕЊЕ „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“

БИЛИ СМО ДРУГИ
НА СВЕТУ
Велики успех убских такмичара - пре тридесет година
Општинско такмичење „Шта знаш о саобра-ћају“, које ће
бити одржано 27. априла, у ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани, биће
посвећено великом успеху убских такмичара, који су, пре
тридесет година, осветлали образ, не само Убљана већ и државе
СФРЈ, чији смо део били.
Двадесетак ученика основних школа општине Уб, такмичиће се у три категорије (А, Б и Ц), покушавајући да освоје што
више бодова на тесту и покажу знање из саобраћајне културе и
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БАЛЕТСКИ СТУДИО “АТЕНА“

ЛЕПОТА ПОКРЕТА
Балетски студио “Атена“ одржао је, почетком априла,
редован полугодишњи концерт пред убском публиком која
је до последњег места испунила салу убског Дома културе.
Лепоту балетског покрета представиле су све полазнице
балета на Убу, узраста од три до двадесет година.
Због такмичења у Бечу, које је одржано крајем
фебруара, први овогодишњи концерт је каснио у односу на
досадашње термине. Укупно седам група извело је старе,
али нове кореографије постављене уз класичну, инструменталну и дечију музику. Најстарија група извела је две
кореографије: “Валцер“ и “Радиоактив“, са којом су у Бечу
освојили прво место.

Једна од нових кореографија
балетског студија “Атена“

Детаљ са прошлогодишњег такмичења у Бањанима

Рецитатори са својим педагозима

ДРУГА РЕДОВНА АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА КРВИ

УБЉАНИ НАЈБОЉИ
У ОКРУГУ
Мобилне екипе Института за трансфузију крви Србије, у сарадњи
са убским Црвеним крстом, у априлу су спровеле још једну успешну
акцију добровољног давања крви. Друга редовна акција у овој години
наишла је на изузетан одзив, као уосталом и све досадашње реализоване
на територији убске општине. Кампања је одржана у просторијама
средњих школа, где се пријавило 89 добровољних давалаца, од којих је
њих десет одбијено због здравствених разлога, тако да је крв дало 79
Тамнаваца. У акцију су били укључени и ученици Техничке школе „Уб“ и
Гимназије „Бранислав Петронијевић“, који су се, овога пута, посебно
истакли у племенитости, јер је њих 28 добровољно дало крв.
Како истиче Слободан Моловић, секретар ОО Црвеног крста,
одзив за ову акцију премашио је сва очекивања и још једном, по
резултатима, сврстао Уб међу најбоље општине у Колубарском округу.
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познавања саобраћајних прописа, као и практичне вештине на полигону, који
мора да буде урађен по одређеном концепту. Као и сваке године, организатори
овог традиционалног такмичења су Ауто-мото савез Србије, у сарадњи са Друштвом наставника техничког образовања Србије, Министарством просвете РС,
надлежним школама, правним лицем из система АМСС, саобраћајном полицијом
и спонзорима.
Мишел Капларевић иницијатор је овогодишњег подсећања на велики успех
Убљанина Саше Николића, који је 1982. године, на Светском првенству у Амстердаму освојио друго место у конкуренцији најбољих такмичара из 17 земаља света.
– Желели смо да млађе такмичаре упознамо са Убљанима који су давних 80их година постигли невероватне успехе на такмичењима у познавању саобраћајних прописа и вожњи бицикла и мопеда. Саша Николић је, у конкуренцији 34
такмичара, вожњом мопеда, освојио друго место на свету. Припремао га је недавно преминули наставник ОТО-а Милијан Миловановић. Сјајне успехе, забележили су још и Љубиша Хаџић Кмет (бицикл), Дарко Николић и Дејан Цветковић
(мопед), који су 1985. године остварили пласман на Републичко такмичење у бившој СФРЈ и само стицајем несрећних околности, нису успели да оду на Савезно
такмичење (одлука донета жребом) – подсећа Мишел Капларевић.
Д.К.
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УСКРШЊИ КОНЦЕРТ КУД “ТАМНАВА“

ЗАПАЖЕН НАСТУП ДЕЧИЈЕГ АНСАМБЛА

ПРОЈЕКАТ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА ОСНОВЦЕ

У ПОСЕТИ УБСКИМ ФИРМАМА
Ученици седмог и осмог разреда, у оквиру пројекта
ГИЗ-а, обишли установе и фирме општине Уб
У оквиру пројекта „Професионална оријентација у Србији“, коју
подрж ава Немачка организација за међународну с арадњу ГИЗ и
Министарство просвете, 155 ученика седмог и 144 ученика осмог разреда ОШ
„Милан Муњас“ Уб, обишли су већину установа и успешнијих фирми на
територији општине Уб. Ученици су имали прилику да изаберу једну од
понуђених могућности да посете фирме, које је предложио школски локални
тим за професионалну оријентацију и, пре уписа у неку од средњих школа,
упознају се и размисле о томе којим занимањем би волели да се баве. У
пратњи својих разредних старешина, наставника и дефектолога школе
Љиљане Поповић, обишли су десетак установа које су буџетски корисници:
Предшколска установа „Уб“, Дом здравља, Полицијска станица, Гимназија
„Бранислав Петронијевић“, Техничка школа, Културно спртски центар,
Апотеку „Ваљево“, Општину Уб, Ветеринарску станицу, пољопривредно
газдинство. Ученици су имали прилику да се упознају и са приватним убским
фирмама, као што је једна од водећих фирми за прераду меса ЗЗ „Трлић“,
Машинским предузећем „Еурометал“, Фабриком конфекције ''М Килт'' и
убском пословном јединицом Ауто-мото савеза Србије.
Основни циљ програма професионалне оријентације је развијање
способности младих, да донесу и спроведу одлуку о избору школе и
занимања. Пројектом се успоставља одржив и функционалнан систем
професионалне оријентације у свим основним школама и канцеларијама за
младе у Србији од 2011. до 2015. године.
Д.Капларевић

Старији дечији ансамбл
Културно-уметничко друштво “Тамнава“,
по традицији, и ове године је одржало Ускршњи
концерт пред пуном салом Дома културе на Убу.
Убској публици, 15.априла, представили су се
млађи и старији дечији ансамбл са преко
стотину учесника, који су извели по три
кореографије. Концерт су обележиле и тачке
млађе групе Народног оркестра КУД “Тамнава“на челу са Војиславом Живићем и соло
певање Татјане Брековић из старијег дечијег

ансамбла, који је на крају концерта премијерно
извео игре из Беле Паланке.
Током лета старији дечији ансамбл, под
“диригентском палицом“ Немање Јовановића,
очекује учешће на Међународном дечијем
фестивалу у Пољској, од 27.јуна до 6.јула.
Млађа група, коју води Данијела Павловић, по
плану и програму требало би да учествује на
турнеји у Бугарској, крајем јула.
Милован М.

Млађи дечији ансамбл
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ОГЛАСИ

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
Пише: Слободан Грковић

КАД БИ УБ БИО ГРАД...

ЛИК
Шта су и ко су ликови и има ли их Уб?
Сам израз постоји миленијумима, а хришћани у
последња два верују да је човек створен по лику божијем.
Временом му се значење сузило: то су, пре свега, они
који мозаику неког друштва, села или града, обезбеђују
посебност. Ликови могу, али не морају, да буду из врха било
које струке, власти, спорта или забаве. Увек их је мало и
свуда их има. Не остављају нас равнодушнима и кроз живот
не пролазе непримећени. По чему се разликују? По било
чему: изгледу, причама, пркосном животу, благој ишчашености, господској боемији... Низ је то без краја. Зато замислите јежа. Тело, ноге и глава су му основа. Али на шта би
личио да је без бодљи? Ликови су оно што штрчи.
(На најновијем језику, твитерашком или новоклиначком, лик је неко ко није стрејт, него је екстра, кул и хај.
Штета што га нисам учио. Можда причамо о истом. Слутим да
ово хај значи „врх брате“. Шта Ви кажете?)
Бавећи се социологијом малих група научио сам да
свака има или, ако нема, временом испили носиоце свих
улога потребних за позориште живота. Зато је излишно
питање има ли Уб ликове. Наравно да има. Чак је по томе
град већи од самог себе. Ево једног.
Запазио сам га у
времену хиперинфлације, кад су бесомучно
штампане новчанице од
пет хиљада милијарди.
Плате и пензије, претворене у прави новац, су
биле неколико немачких
ма р а к а . М о ј а п о ко ј н а
мајка је последњу пензију
у том периоду примила са
малим закашњењем, а
вредност динара је толико падала да за њу није
могла да купи ни кило
кромпира. Зато су те паре
остале за успомену и дуго
сећање. Што и није лоше.
Вредност код нумизмаЈедан је Туља
тичара им расте.
У том и таквом гладном и вучјем времену, бленуо сам у
човека који по убским улицама и локалима продаје цвеће.
Само по себи, цвеће је украс, луксуз, остатак витешких
врлина, нешто што и у сретна времена занима само
преживеле романтичаре. Признајем, питао сам се: шта је бре
ово? Јел овај пао са Марса? Јел нормалан? Али ме је
обрадовао. Остао је оно што јесте и представљао траг наде.
Упознао сам га на дан кад сам отварао радњу. Тачније
ноћ. Пала је силна киша и дувао олујни ветар. Нестало је
струје. (Тек касније сам схватио да је то у вези: док је у
Њујорку у XX - ом веку струје нестало једанпут, на Убу се то
дешава кад год падне киша). И тад упада он. Покисао као и
руже у рукама. Све смо их пазарили. Набасао да се спасе
невремена, постао је део весеља уз свеће. Још увек прича о
томе.
Од тада је прошло двадесет и кусур година у којима се
свашта нешто издогађало. Он је онај стари. Ради то што ради
и како ради и вуче судбину свих који се разликују: дели нас.
Пред некима не успевам да га одбраним.
- Шта бре причаш, баксуз, никад ником није платио
пиће.
- Можда, али се бори за себе, два сина и три ћерке:
једна му била мис ромске забаве у хотелу на Убу.
- Јесте, а алкохол, а покер-апарати...?
- Ма немојте, домаћин човек, крава му победила на
пољопривредном сајму Тамнавца.
- Крави свака част, али смо чули да ју је прихрањивао
кукурузом из комшилука.
- Лаж! Вредан и поштен.
- Ма дај! Наметљив и галамџија.
- Добро, нека Вам буде. Као и сваки живи створ има и
врлине и мане.Али признајте да Уб без њега не би био исти и
да би сви који га знају осетили празнину кад га не би било.
- Е, то јесте. Један је Туља.

22.април 2015.г.
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НА УБУ ОДРЖАНО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
ПОСВЕЋЕНО ЗНАМЕНИТОМ ТАМНАВЦУ

ПРОФЕСОР ДОКТОР
МИЛЕНКО ТЕШИЋ
(1924-2011)
Градска библиотека “Божидар
Кнежевић“ Уб организовала је, 16.априла,
књижено вече посвећено једном успешном, али недовољно познатом Тамнавцу.
Постдипломац географије на Природноматематичком факултету Универзитета у
Новом Саду Драгана Лукић Дацић говорила је о проф. др Миленку Тешићу, високом морнаричком официру и познатом
научнику. Међу присутним слушаоцима
Проф.Др
овог предавања, у Музичкој школи на Убу,
било је и више његових потомака, срод- Миленко Тешић
ника и личних пријатеља.
Проф. др Миленко Тешић, рођен је 12. новембра 1924.
године у Звиздару, у сеоској породици, од оца Милана и мајке
Персе, рођ. Јосиповић. Пошто је рано остао без оца са мајком,
сестром и братом пресељава се у Ваљево, где похађа основну
школу. Гимназију је учио и завршио у Београду. У лето 1944.
године добровољно је супио у јединице НОВ и ПОЈ и активно
учествовао у завршним борбама за коначно ослобођење
домовине.
По ослобођењу, најпре, завршава Војно-поморску
академију у Дубровнику и Дивуљама код Сплита, а потом и Вишу
војно-поморску академију у Сплиту. У међувремену завршио је
студије географије на Природно-математичком факултету
Универзитета у Београду и свуда бивао ако не најбољи оно међу
најбољима у својој генерацији. Докторску дисертацију Утицај
хидрографско-морфолошких чинилаца на простирање
ултразвучних таласа у северном Јадрану одбранио је 1965.
године на матичном факултету. Мада је завршио највише школе
стално је радио на свом образовању, а стручно се усавршавао у
Грчкој, Италији и Холандији.
Цео радни век провео је на служби у Југословенској ратној
морнарици. До 1957. године превасходно се бавио океанографских истраживањима Јадрана у Хидрографском институту
у Сплиту. Наредне године провео је на бродовима као начелник
штаба дивизиона ескортних разарача. Од 1962. године био је
наставник Војно-поморске географије у Војно-поморском
центру у Дивуљама и у Морнарчком школском центру у Лори у
Сплиту. Први је официр ЈНА који је 1972. године изабран за
редовног универзитетског професора од стране југословенске
комисије за високо школство. Од 1976. до пензионисања, у чину
капетана бојног брода, 1979. године предавао је Методологију
научног рада у Центру високих војних школа у Београду и
обављао више значајних дужности. Школске 1982/83. године
радио је као професор Војно-поморске академије у Триполију у
Либији.
Од студентских дана бавио се научно-истраживачким
радом. Написао је и објавио преко 500 стручних и научних
радова, међу којима је и двотомни уџбеник Војно-поморска
географија, који је и сада у употреби. Захваљујући оствареним
резултатима још 1978. године постао је члан Научног друштва
Србије у коме је обављао више значајних дужности. За свој рад
добио је више награда, одликовања и других јавних признања.
Преминуо је 5. новембра 2011. године у Београду.

Драгана Лукић Дацић најављује књигу
-монографију посвећену Проф.Др Миленку Тешићу
Говорећи о овом успешном а још увек недовољно
познатом Тамнавцу г-ђа Драгана Лукић Дацић нагласила је да је у
много чему био далеко испред времена и да има више области
у којима је био први и једини. Потом је открила да је већ написала
и објавила Ин мемориам и библиографију радова проф. др
Миленка Тешића у Гласнику Српског географског друштва,
свеска XCIII бр.1 и да спрема књигу – монографију о њему за коју
верује да ће бити готова за две године.

(Коришћен текст Милорада Радојчића)
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Прошло је годину дана од смрти нашег оца и 40 дана од смрти наше мајке

ТАДИЋ
ВЕЛИБОРА

НАДЕЖДЕ НАДЕ

(1923 - 2014)

(1924 - 2015)

С љубављу и поштовањем
Њихова деца: Цица и Раде са породицама
На градском гробљу, у оквиру зграде
капеле, постоји продавница погребне
опреме КЈП „Ђунис“ Уб са комплетном
услугом као и сала за одржавање обреда.

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА

8.04.2015.г. прерано нас је напустио
наш Анђео

НИНА
НИКОЛИЋ
(6.01.2015 - 9.04.2015)
ОСТАЋЕШ ЗАУВЕК
У НАШИМ СРЦИМА
Отац Бојан, мајка Биљана,
брат Јован, породице
Николић и Јанковић

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 064/81-563 И 014/ 411-022

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

С Е Ћ А Њ Е

22.април 2015.г.
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16. априла 2015.г. навршило се 25 година од смрти

26.04.1995 - 26.04.2015.

ДРАГОЉУБА
ЏАЈИЋА
(1940 - 1990)

Никада те нећемо
заборавити

БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ
БРАНКО
Живи у нашим срцима
успомена на твој
драги лик

22.04.2015.г. навршило се четири
године од смрти

ХРИСТОЉУБА
МИЛОШЕВИЋА

Породица
Џајић
18.априла 2015.године
навршило се четири
године од смрти

ЗОРИСЛАВЕ
ЂУРЂЕВИЋ

РОСА МИЛИНКОВИЋ

(1949-2011)

Поносни смо што смо твоји и
што си била наша.
Нека те Анђели чувају.

из Бањана
Успомену не тебе носићемо
у срцима док смо живи
супруга Споменка,
син Жикица, снаха Милица,
унуци Марко и Марина
22.04.2015.г. навршило се четири
године од смрти

ХРИСТОЉУБА
МИЛОШЕВИЋА
из Бањана
Сећање на твој драги лик
чуваће вечно у срцу
ћерка Снежана и
унук Душан

18.априла 2015.г. навршило се
40 дана од како није са нама

(1954 - 2015)

Захвални: Љубинко, Жељко,
Миломир, Жељка, Оливера,
Милош, Добрица, Миљан и
Милица
Дана 14.04.2015.г. навршило се
четири године од како смо
изгубили нашу драгу

МАРГИТУ МАРИЈУ
САРИЋ
(1938 - 2011)
Неизмерна је празнина и туга
у нашим срцима. Вечно смо
захвални за све што си нам
пружила

13.априла 2015.г. навршиле су
се две године од смрти

РАДОМИРА
БЛАГОЈЕВИЋА
ОЛУЈЕ
(1933 - 2013)
Увек ћеш живети
у нашим срцима
Породица
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СПОРТ
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КОШАРКАШИ УБА НА МЕЧ ОД КРАЈА СЕЗОНЕ

ПОЖЕГА ПРЕД
ЗАСЛУЖЕНИ ОДМОР
- Убљани пружили јак отпор у Прибоју, тендециозно суђење
у Новој Вароши. - Последњи меч против Слоге на домаћем
паркету, победа за потврду 6. места.
Примакао се крај српсколигашке
сезоне, десеткована убска чета извлачи
последње атоме снаге како би одбранила 6. позицију испред Новог Пазара. У
претходна два меча, Убљани нису
повећали број победа, али су играли
прилично квалитетно:
- Морам да будем задовољан игром
и залагањем ових момака, иако у
ротацији углавном имамо 7-8 исцеђених играча- не мањка жеље и борбености. Меч против Прибоја је заличио на
дуел са Чајетином, гости су се рано
одлепили, али су момци показали висок
морал и увели утакмицу у драматичан
финиш- присећа се тренер Душко
Ружичић утакмица са две најбоље екипе
лиге.
Још бољу партију, његови пулени
пружили су у Новој Вароши, овога пута
играли сујош неки фактори:
- Отишли смо без повређеног
Срећка Ракића да што скупље продамо

кожу, а да није било домаћинског суђењасигурно бисмо се вратили у победничком
расположењу. Одлично смо отворили
меч, али смо били притиснути бројним
фауловима, махом непосто-јећим. Марко
Јаковљевић је због пет "пенала" био ван
игре већ на старту последње четвртине,
Јадранин и Дани-ловић су се одлично
борили под кошем, али нисмо могли
више од часног пораза.
Опроштај од публике је против Слоге
из Пожеге, победа је потребна да се
остане на 6. месту:
- Гости су нас замолили да због
свадбе једног играча играмо у понедељак, видећемо да ли ћемо моћи да им
изађемо у сусрет. Кад год да се игра- циљ
је победа и да се у лепом расположењу
опростимо од наше публике. Слога нас је
непланирано победила јесенас, имаћемо
пуно мотива да заблистамо на крају
сезоне- закључује Ваљевац на клупи КК
Уба.
Б.Матић

Прва српска лига "Запад", 24.коло

УБ - ПРИБОЈ 85:89 (16:24,
18:27, 28:20, 23:18)
Спортска хала на Убу. Гледалаца:
150. Судије: Арсић, Николић
(Чачак).
УБ: Љубас 22, Ракић 4, Јадранин 10,
Пешић 5, Милуровић, Драксимовић, Веселиновић 24, Јаковљевић 12, Даниловић 8, Ковачевић
Прва српска лига "Запад", 25.коло

ЗЛАТАР (НВ) - УБ 82:77
(16:19, 26:13, 20:22, 18:23)
Хала у Новој Вароши. Гледалаца:
200. Судије: Лакетић (Ужице),
Ћировић (Чачак).
УБ: Љубас 11, Јаковљевић 5,
М и л у р о в и ћ , Д а н и л о в и ћ 11 ,
Веселиновић 22, Пешић 7, Јагодић,
Јадранин 21.

“ШКОЛИЦА ЏУДОА“ РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

ПОЧЕТНИ КОРАЦИ КОЈИ ОБЕЋАВАЈУ
Свих петнаест полазника најмлађе групе џудо
клуба “13.мај“ прошло тестирање за жути појас
Најмлађа група убских џудиста
узраста од четири до седам година, која
је формирана почетком ове сезоне,
имала је средином априла први озбиљан испит- полагање за жути појас. По
речима Драгана Јелића, председника
џудо клуба “13.мај“ и тренера, за свих
петнаест девојчица и дечака, који су
тога дана приказали шта су научили,
ово је био велики догађај. Колико су се
трудили и вежбали сведочи податак да
су сви положили.
- Данашња свечаност је велики
подстрек за ову дечицу у њиховом
даљем раду и напредовању у џудо
спорту. Углавном су то деца које нису
кренула у школу, која су почетници и за
сада раде само вежбе гимнастике и

најосновније елементе џудоа. Рад са
њима је велико задовољство за све нас
који се трудимо да њихову енергију
усмеримо на прави пут. Надамо се да ће
неки од њих у будућности бити прави
шампиони у овом спорту, али и постати
добри и успешни људи, као и велики
број полазника наше школе у задње три
деценије- истакао је Јелић, коме у раду
са најмлађима помажу и тренери
Миливоје Марковић и Зоран Павловић.
Сви родитељи који су заинтересовани да се њихова деца баве џудоом,
своје малишане могу прикуључити
тренинзима који се одржавају уторком и
четвртком (18 часова) у малој сали
Спортске хале на Убу.
Милован М.

Лепота дечијег спорта

Најмлађи полазници Џудо клуба “13.мај“ са тренерима

ФУДБАЛ
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Општинска лига Уб "Запад", 13.коло

СЛОГА (Лончаник)ОФК ТАКОВО 2:1 (1:1)
Најава 8.кола (12-13.април):
Слога (В) - ОФК Паљуви
Докмир - Звиздар
Шарбане - Чучуге
Мургаш 2012 - Памбуковица
Најава 9.кола (18-19.април):
Мургаш 2012 - Слога (В)
Памбуковица - Шарбане
Чучуге - Докмир
Звиздар - ОФК Паљуви

0:2
1:2
1:0
1:1

Резултати 11.кола (4-5.април):
Врело - Вукона
5:1
Јединство (М) - Стрелац (К) 9:0
Слога (Л) - Радник
0:2
ОФК Таково - Колубара (Ј) 1:5

6:1
1:0
3:1
0:3

Резултати 12.кола (11-12.април):
Колубара (Ј) - Слога (Л)
2:1
Радник - Јединство (М)
2:1
Стрелац 001 - Врело
0:2
Вукона - Бргуле
2:0
Резултати 13.кола (18-19.април):
Бргуле - Стрелац (К)
2:0
Врело - Радник
0:1
Јединство(М)-Колубара(ЛП) 0:2
Слога (Л) - ОФК Таково
2:1

Најава 10.кола (25-26.април):
Слога (В) - Звиздар
ОФК Паљуви - Чучуге
Докмир - Памбуковица
Шарбане - Мургаш 2012
Најава 11.кола (2-3.мај):
Шарбане - Слога (В)
Мургаш 2012 - Докмир
Памбуковица - ОФК Паљуви
Чучуге - Звиздар
Општинска лига Уб "Исток", 8.коло

ШАРБАНЕ - ЧУЧУГЕ
1:0 (0:0)
Стадион у Шарбанама. Гледалаца: 200.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелац: Гајић у 48. минуту. Жути
картони: Гајић, Шишовић (Ш), Станојевић, Јовановић, Радовановић (Ч)
ШАРБАНЕ: Стеванчевић 7, Шишовић 7,
С.Миловановић 7,5, Н.Рашић 7,5,
Павловић 8, Мирковић 7,5, Н.Миловановић 7,5, Илић 7,5, С.Рашић 7,5, Гајић
8, Марјановић 7 (Ранковић 7)
ЧУЧУГЕ: Јовичић 6,5, Васиљевић 7,
Веселиновић 7, Јовић 7, Новаковић 7,5,
Милошевић 6,5 (Д.Ковачевић -), Гавриловић 7,5, М.Ковачевић 8, Јовановић 7,
Станојевић 7,5, Крсмановић 7 (Радовановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Мирослав Гајић (Ш)
Шарбанци су зацементирали прво
место, највише захваљујући одлично
изведеном слободном ударцу Гајића са
18 метара. Меч је био тврд, без много
прилика, а гости су жестоко протестовали када је поништен гол Јовића због
офсајд-позиције.

Стадион у Лончанику. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Лазаревић (Звиздар).
Стрелци: Богуновић у 38. и Давидовић у 70. за Слогу, а Милићевић у
35. минуту за Таково. Жути картони:
Нинковић, Давидовић (С)
СЛОГА: Г.Вујић 7,5, Лалић 7,
Голубовић 7, Давидовић 8, Николић
7,5, Јовановић 7 (Богићевић 7),
Стојанов 7, Богуновић 7,5, Нинковић 7
(Аћимовић 7), М.Вујић 7,5, Станаревић 7,5
ТАКОВО: З.Максимовић 7, Живановић 6,5 (Јовановић -), Павловић 6,5,
М.Илић 7 (Јовић -), Н.Илић 7
(Ивановић -), С.Илић 7,5, Ненадовић 7,
Павловић 7, Глишић 7, Н.Максимовић
7, Милићевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Гроздан Давидовић (Слога)
Добар меч у Лончанику, гости су
први стигли до гола после лепог
ударца Милићевића искоса са десне
стране. Брзо је узвратио домаћин, а
до победе Слога је дошла после
сјајног дуплог паса Марка Вујића и
Давидовића, а штопер домаћих се
практично ушетао у мрежу.

Најава 14.кола (25-29.април):
ОФК Таково - Јединство (М)
Колубара (ЛП) - Врело
Радник - Бргуле
Стрелац (К) - Вукона
Најава 15.кола (2-3.април):
Вукона - Радник
Бргуле - Колубара
Врело - ОФК Таково
Јединство (М) - Слога (Л)
Општинска лига Уб"Запад", 13.коло

ВРЕЛО - РАДНИК (Уб)
0:1 (0:0)
Стадион у Врелу. Гледалаца: 100.
Судија: Горан Симанић (Радљево).
Стрелац: Новаковић у 89. минуту. Жути
картони: Ђурђевић, Јаџић (Р)
ВРЕЛО: Станчић 7, Грујић 7, Јевтић 7,
Анђелић 7,5, Јовичић 7,5, Симић 7,
Јокић 7,5, Арамбашић 7, Матић 8,
Мирковић 8, Бранковић 7
РАДНИК: Михајловић 9, Јаџић 6, Вујић 6
(Гајић -), Луковић 7, Петровић 7,
Ранковић 8, Новаковић 7, Ђурђевић 6,
Хаџић 6, Митровић 7, Давидовић 6
(Кандић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срђан Михајловић
(Радник)

Голман Михаиловић (Радник)
и Анђелић (Врело) у једном
од многобројних дуела
Врељани су одиграли најбољи
меч сезоне и надиграли лидера, али
их је на путу ка победи зауставио
голман Убљана Михајловић! Бранио
је могуће и немогуће, доводио до
очаја Анђелића, Матића и саиграче, а
како то обично бива у фудбалудобра реакција Новаковића у
последњим секундама меча покрила
је слабости у игри Убљана, додуше
ослабљених неиграњем штоперског
тандема Дубљевић-Маринковић...
Општинска лига Уба "Исток", 9.коло

ЗВИЗДАР - ПАЉУВИ
0:3 (0:1)

ФК Шарбане

СЦ "Рудник" у Звиздару. Гледалаца: 50.
Судија: Милан Балиновац (Уб). Стрелци:
Радовановић у 1., Миловановић у 69. и 75.
из пенала. Жути картони:Максимовић,
Н.Тодоровић (З)
ЗВИЗДАР: Јевтић 6, Перић 6 (Милић -),
Јовановић 6 (Игњатовић -), Николић 6,5,
Н.Тодоровић 7,5, Лукић 6, Б.Тодоровић 7,
Урошевић 6, Ћираковић 6 (Живковић -),
Максимовић 8, Давидовић 6,5
ПАЉУВИ: Станојловић 7, Пауновић 7
(Милутиновић -), Лекић 7, Вучићевић 7,
Илић 7, Ђурић 7 (Шипчић 7), Марковић 7,5,
Радовановић 7,5 (Ђорђевић -), Стојић 7,
Миловановић 8, Јовић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Јовић (Паљуви)
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ФУДБАЛ

22.април 2015.г.
14.коло

13.коло

Резултати 12.кола (4-5.април):
Гуњевац - Каленић
3:0
Рудар (Р) - Степање
3:1
Тврдојевац - Омладинац (К) 0:1
Д.Туцовић - Полет (Т)
2:3
Ц.Јабука - Стубленица
5:2
Полет (ДЛ) - Пролетер (Б)
0:0
Резултати 13.кола (11-12.април):
Полет (ДЛ) - Гуњевац
4:3
Пролетер - Црвена Јабука
3:0
Стубленица - Д.Туцовић
1:3
Полет (Т) - Тврдојевац
1:3
Омладинац (К) - Рудар (Р)
3:0
Степање - Каленић
1:0
Резултати 14.кола (18-19.април):
Гуњевац - Степање
2:2
Каленић - Омладинац (К)
3:1
Рудар (Р) - Полет (Т)
1:2
Тврдојевац - Стубленица
5:0
Д.Туцовић - Пролетер (Б)
1:1
Црвена Јабука - Полет (ДЛ) 3:3

ОМЛАДИНАЦ (Калиновац) РУДАР (Радљево) 3:0 (1:0)

ТВРДОЈЕВАЦ СТУБЛЕНИЦА 5:0 (3:0)

Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 150.
Судије: Жељко Ђурић (Уб) . Стрелци:
Стефановић у 30. и Ивановић у 35. и 76.
минуту. Жути картони: Адамовић,
Д.Савић (О), Пантелић, Лазић, Теодосић
(Р).
ОМЛАДИНАЦ: Радовановић 7, Тимотић
7, Стефановић 7,5, Трумбеташ 7,
Д.Савић 7, И.Савић 7, Миливојевић 7,
Ивановић 8 (Милићевић -), Н.Ковачевић
7,5 (Николић -), Адамовић 7 (Чолић -),
Чобић 7
РУДАР: Јовановић 6, Радић 6, Лазарић 6
(Поповић -), Пантелић 7, Давидовић 6,
Теодосијевић 6, Б.Ивковић 6, Симић 6,
Радовић 5, Аћимовић 6, Теодосић 6,5
(Г.Ивковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Ивановић (О)
Рудар је пробао да се отвореном
игром супротстави домаћину, али није
успео озбиљније да угрози Радовановића. Омладинац је кажњавао рупе
по боковима Радљеваца, након лепих
центаршутева истакао се реализацијом
Ивановић.

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 70.
Судија: Немања Ћећез (Лајковац).
Стрелци: Младеновић у 35., 47. и 83.,
Тешић у 42. и Васић у 59. минуту. Жути
картон: Д.Ранисављевић (С)
ТВРДОЈЕВАЦ: Ђурђевић 7 (Теодосић
7), Васић 7,5, Јовановић 7,5, Мирковић
7,5, М.Поповић 7,5, Благојевић 8
(Милић -), Марковић 8,5, Тешић 8
(Радојичић -), Новаковић 7,5, Н.Поповић 7,5, Младеновић 9
СТУБЛЕНИЦА: Илић 6, Мирковић 6,
Лазић 7, Д.Ранисављевић 6, Лукић 6,
Продановић 6 (Радовановић -),
Б.Ранисављевић 6 (Леонтијевић -),
Пауновић 6, Ненадовић 6, Станковић
6, Поповић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стеван Младеновић (Тврдојевац)
Игра "мачке и миша" у Тврдојевцу,
лидер је са пола гаса стигао до нове
"петарде", највише захваљујући
расположеном голгетеру Стевану
Младеновићу. Млади тим Стубленице, без неколико носилаца игре из
претходних сезона, очекује грчевита
борба за опстанак.

13.коло

ПОЛЕТ (Таково) - Тврдојевац
1:3 (1:0)

15.коло (25-26.април- 16.00ч):
Црвена Јабука - Гуњевац
Полет (ДЛ) - Д.Туцовић
Пролетер (Б) - Тврдојевац
ОФК Стубленица - Рудар (Р)
Полет (Т) - Каленић
Омладинац (К) - Степање
16.коло (2-3.мај- 16.00ч):
Гуњевац - Омладинац (К)
Степање - Полет (Т)
Каленић - ОФК Стубленица
Рудар (Р) - Пролетер (Б)
Тврдојевац - Полет (ДЛ)
Д.Туцовић - Црвена Јабука

www.glastamnave.com

Стадион у Такову. Гледалаца: 500.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево).
Стрелци: Живановић у 38. за Полет, а
Јовановић у 47. из пенала, Младеновић
у 49. и Тешић у 82. минуту за Тврдојевац.
Жути картони: Брајовић, Живановић,
Володер, В.Стефановић (П), Тешић (Т).
Црвени картон: Живковић (Тврдојевац)
у 84. минуту.
ПОЛЕТ: Володер 6, С.Илић 6, Павловић
6 (Радовановић -), Гојаковић 6,
Маринковић 6, М.Стефановић 7, Васић 6
(В.Стефановић 6), М.Илић 6, Брајовић 6,
Јеремић 6 (Лујиновић 6), Живановић 7
ТВРДОЈЕВАЦ: Ђурђевић 7, Јовановић
7,5 (Васић -), Живковић 7, Ракић 7,5
(Новаковић -), М.Поповић 7,5, Благојевић 8, Марковић 7,5, Мирковић 7
(Тешић 8), Н.Поповић 7,5, Танасијевић
7,5, Младеновић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марјан Тешић (Т)
Први део меча није наговестио
победу гостију, али је неопрезна интервенција Володера на старту другог дела
вратила Тврдојевчане у игру. Није се
стишала радост гостујућих навијача, а
већ је Младеновић донео потпун преокрет. Тренер Миливојевић је направио
прави потез увођењем Тешића, плавокоси Ваљевац је унео пометњу у одбрану Полета и решио питање победника.

ФК Рудар (Радљево)

14.коло

РУДАР (Радљево) - ПОЛЕТ
(Таково) 1:2 (1:1)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 100.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац). Стрелци: Радовић у 45+4. за
Рудар, а Лујиновић у 13. и В.Стефановић у 66. минуту за Полет. Жути
картони: Радовић, Симић (Р), М.Илић,
В.Стефановић (П). Црвени картони:
С.Максимовић (Рудар, на клупи) у 30.
минуту и Јеремић (Полет) у 47.
минуту.

Важан тријумф Таковчана:
Наставља се трка са Тврдојевцем
РУДАР: Јовановић 7, Радић 6
(З.Ивковић 7), Давидовић 6,5,
Поповић 6,5 (Б.Ивковић -), Симанић 7,
И.Максимовић 6,5 (Ђаловић -),
Пантелић 7, Симић 7,5, Радовић 7,
Аћимовић 7, Теодосић 7
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, С.Илић 7,
Радовановић 7, Гојаковић 7,
Лујиновић 7,5, М.Стефановић 7,
В.Стефановић 7,5, М.Илић 7,5,
Брајовић 7 (Јанковић -), Јеремић 7,
Живановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Мирко Илић (П)
Трагови пораза у дербију су били и
те како приметни на Таковчанима,
мада је бивши нападач Полимља
донео предност гостима. Брајовића је
у мат-позицији осујетио саиграч
Јеремић који је по процени арбитара
био у офсајду, а нападач Полета
морао је у свлачионицу због друге
јавне опомене. Ипак, Влада Стефановић је погодио за наставак трке са
Тврдојевцем, а статива и голман
Миливојевић дали су допринос у
важној победи.

ФУДБАЛ

22.април 2015.г.
19.коло

19.коло

СОВЉАК - ЗСК 3:1 (2:0)
Резултати 18.кола (4-5.април):
Младост (Д) - ЗСК
2:2
Тулари - Совљак
2:1
Качер - Спартак 1924
0:0
Трлић - Јошева
1:2
Јуниор НН - Пепељевац
1:1
Рубрибреза - Бањани
4:2
Колубара (Ј) - ОФК Јабучје 1:6
ОФК Дивци - Тешњар
1:1
Резултати 19.кола (11-12.април):
ОФК Дивци - Младост (Д)
3:1
Тешњар - Колубара (Ј)
5:1
ОФК Јабучје - Рубрибреза 4:0
Бањани - Јуниор НН
6:1
Пепељевац - Трлић
1:0
Јошева - Качер
1:0
Спартак 1924 - Тулари
6:0
Совљак - ЗСК
3:1
Резултати 20.кола (19-20.април):
Младост (Д) - Совљак
1:2
ЗСК - Спартак 1924
0:0
Тулари - Јошева
1:1
Качер - Пепељевац
2:1
Трлић - Бањани
0:2
Јуниор НН - ОФК Јабучје
1:1
Рубрибреза - Тешњар
1:3
Колубара (Ј) ОФК Дивци
2:0

21.коло (25-26.април 2015, 16.00ч):
Колубара (Ј) - Младост (Д)
ОФК Дивци - Рубрибреза
Тешњар - Јуниор Ново Насеље
ОФК Јабучје - Трлић
Бањани - Качер
Пепељевац - Тулари
Јошева - ЗСК
Спартак 1924 - Совљак
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Стадион у Совљаку. Гледалаца: 100.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелци: Пантић у 3., Маринковић у 40.
и Савић у 83. за Совљак, а Вукојевић у
86. минуту за ЗСК. Жути картони:
Обрадовић (С), Вујић (З). Црвени
картон: Сорак (Совљак) у 86. минуту.
СОВЉАК: Апостоловић 7, Мехинагић
7, Рафаиловић 7, Поповић 7,5, Нинић
7, Сорак 7,5, Матић 7,5 (Којић -),
Стојковић 8, Пантић 8, Маринковић 7,5,
Обрадовић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Пантић (Совљак)
Совљак је рано откључао браву
"злокућанаца" и потом рутински
стигао до победе без великог трошења енергије. Најбољи потез на мечу
дело је Николе Маринковића, вешто је
искористио дубинску лопту, обишао
голмана и погодио небрањену мрежу.
20.коло

ТУЛАРИ - ЈОШЕВА
1:1 (0:0)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Пантелић у 56. из пенала за
Туларе, а Ђорђевић у 66.минуту за
Јошеву.
Жути картони: Николић, Зујаловић,
Пантелић (Т), Величковић, Васиљевић, Илић (Ј). Црвени картон:
Томић (Ј) у 83. минуту.
ТУЛАРИ: Лазић 6, Шимшић 6,5, Зујаловић 6,5, Петровић 6,5, Брдаревић 6,
Васиљевић 6,5, Дробњак 6, Ракић 6,5,
Николић 6,5, Вићентић 6, Пантелић 6.
ЈОШЕВА:Поповић 7, Димитријевић
(Томић -), Тешић 6,5 (Лесић -), Шаиновић 7, Танасијевић 6,5, Илић 6,5,
Г.Вукић 6,5, Васиљевић 6,5, С.Вукић
6,5, Величковић 7, Ђорђевић 7.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Душан Ђорђевић (Јошева)
У комшијском дербију праведна
подела бодова. Тулари су током целе
утакмице имали иницијативу, али без
пуно зрелих прилика за гол, док се
Јошева организовано бранила и
контранападима покушавала да
угрози домаћина. У 56.минуту Томић
руши Николића у свом шеснаестерцу,
а Пантелић из пенала доноси предност Туларима. Јошева узвраћа преко
Ђорђевића који у 66.минуту, после
контранапада, користи смушено истрчавање Лазића и поравнава резултат.
Када је Брдаревић у финишу промашио зицер, било је јасно да слађи део
плена одлази у Јошеву.

БАЊАНИ - ЈУНИОР
Ново Насеље 6:1 (4:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 200.
Судија: Иван Мијаиловић (Љиг).
Стрелци: Гајић у 5., 22. и 67., Илић у 17. и
55. и Леонтијевић у 45. за Бањане, а
Плећић у 60. минуту за Јуниор Ново
Насеље. Жути картони: Илић, Марковић,
Костадиновић (Б), Весић (Ј)
БАЊАНИ: Даниловић-, Костадиновић 7
(Миловановић 7), Ненадовић 7,5,
Милановић 8, Ђорђевић 8, Лештарић 8
(Петковић 7), Милојевић 8, Марковић 9,
Илић 9,Леонтијевић 9,Гајић 10(Доцић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Гајић (Б)
Иако су Ваљевци стигли у успону
форме и бодрени од скоро стотинак
навијача, у Бањанима су доживели
бродолом. Највећи "кривац" за то је
незаустављиви нападач домаћих Гајићпостигао је три, наместио два гола и до
лудила доводио немоћну одбрану
Ваљеваца. Звучи парадо-ксално, али
резултатом задовољнији могу бити
гости, домаћи су у најбољој игри сезони
пропустили да двоци-френом победом
испрате Јуниор...
20.коло

ТРЛИЋ - БАЊАНИ
0:2 (0:1)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100.
С уд и ј а : В л а д и м и р С то ј а н о в и ћ
(Ваљево). Стрелац: Гајић у 44. и 86.
минуту. Жути картони: Милосављевић,
К андић, Крњаић, Јолачић (Т),
Лештарић, Петковић, Софронић,
Миловановић, Илић (Б).
ТРЛИЋ: Милосављевић 6, Крњаић 6,
Керлета 6, Јолачић 6, П.Иконић 6,
Кандић 6, Савић 6, Новаковић 6,
Ивановић 6 (Н.Иконић 6), Поповић 6,
Антонић 6 (Јовић 6)
БАЊАНИ: Даниловић 7, Петковић 7,
Јовановић 7, Ђорђевић 7, Милановић
7,5, Лештарић 7, Милојевић 7,5, Ранитовић 7, Илић 7,5, Софронић 8, Гајић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Бањани су стигли са 11 играча, од
чега два реконвалесцента, да што
скупље продају кожу, а однели су кући
три велика бода захваљујући разиграном тандему Гајић- Софронић!
Трлић је у великој кризи, доживео је
пети узастопни пролећни неуспех, а да
екипи ни срећа није наклоњена потврђује и пречка Јолачића и промашај
Керлете са 3 метра...

22.коло (22.април 2015, 16.00ч):
Младост (Д) - Спартак 1924
Совљак - Јошева
ЗСК - Пепељевац
Тулари - Бањани
Качер - ОФК Јабучје
Трлић - Тешњар
Јуниор НН - ОФК Дивци
Рубрибреза - Колубара (Ј)
23.коло (2-3.мај 2015, 16.00ч):
Рубрибреза - Младост (Д)
Колубара (Ј) - Јуниор НН
ОФК Дивци - Трлић
Тешњар - Качер
ОФК Јабучје - Тулари
Бањани - ЗСК
Пепељевац - Совљак
Јошева - Спартак 1924

ФК Бањани: Одлични резултати овог пролећа
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ФУДБАЛ

22.април 2015.г.

БРЕЗОВЧАНИ СЕ ОДЛУЧИЛИ ЗА СМЕНУ НА КЛУПИ

ЗУЈАЛОВИЋ ВОДИ
КА ОПСТАНКУ
- Зоран Пантелић поднео оставку после четири кола
без победе. - Брезовица сама себе победила у
Чајетини, бледа игра против Лајковчана без голова.
- ФАП и Раднички Стобекс наредни ривали.
Искусни ваљевски стручњак Зоран Пантелић није више тренер
Брезовице! То је епилог неуспешног пролећног старта у тамнавском
зонашу (два бода из четири утакмице), а Пантелић је овако образложио
ову одлуку:
- Одлазима са прелепим успоменама, била ми је част да сарађујем са спортским радницима, а
пре свега људима, као што су
председник Вишњић и секретар
Марјановић, а захвалио бих се и
брезовачкој публици са којом сам
увек имао коректан однос. На
жалост, обистиниле су се моје
слутње из припремног периода да, и
поред добрих резултата, немамо
јесењу хемију у екипи и да су играчи
олако пришли ђаволски тешком
послу. Омеле су нас и повреде,
имали смо и недопустиво неборбена издања као против Севојна, у
Бранко Зујаловић
таквој ситуацији тренер је први на
у дресу Тулара,
удару. Свом наследнику желим све
најбоље, дубоко сам уверен да
али и на клупи Брезовице
Брезовица има квалитет да буде
испред Златара и Севојна- рекао је Пантелић на крају своје мисије у
Брезовици.
У последња два меча под његовим вођством, Брезовица је
невероватним грешкама већ у раној фази меча имала два гола заостатка
у Чајетини, а и поред жеље и борбе- није било умећа да се пробије
одбрана Задругара. Након слободног викенда због иступања Борца из
Шапца, Брезовчане чека најтежи могући испит- водећи ФАП из Прибоја
биће гост у дерби-мечу 21. кола. Управа Брезовчана није много
оклевала- на "ужарену" клупу ће млади убски стручњак Бранко
Зујаловић, некада тренер Јединства у српсколигашкој конкуренцији.
Зујаловић је сарађивао са великим бројем садашњих играча Тамнаваца, тако да неће трошити много времена на упознавање екипе.
Б.М.

Зона "Дрина", 18.коло

ЗЛАТИБОР (Чајетина) - БРЕЗОВИЦА
3:1 (2:1)
Стадион "Швајцарија" на Златибору. Гледалаца:
30. Судија: Зоран Матић (Крупањ). Стрелци:
Топаловић у 2., Јоцић (аг.) у 11. и Хамзић у 58. за
Златибор, а Бранковић у 22. минуту за Брезовицу.
Жути картони: Лазовић, Ристановић, Хамзић,
Виларет, Удовичић (З), Блажић, Мијатовић (Б)
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 6, Мијатовић 7, Радојичић 7,
Блажић 6, Младеновић 6, Јоцић 6 (Мирчета 6,5),
Чавић 6, Бранковић 8, Милановић 6 (Радовановић
-, Штулић -), Анђић 6, Љубичић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Лука Топаловић (Златибор)
Зона "Дрина", 19.коло

БРЕЗОВИЦА - ЗАДРУГАР (Лајковац)
0:0
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 600. Судија:
Ђорђе Мирковић (Ваљево). Жути картони:
Ивановић, Спасић, Симеуновић (З). Црвени
картон: Николић (Задругар) у 90+2. минуту (две
јавне опомене)
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз -, Симић 6,5 (Б.Младеновић ), Радојичић 7, Мирчета 7, Д.Младеновић 7,5,
Блажић 7, Анђић 6,5, Бранковић 6,5, Чавић 6,5
(Радовановић 7), Лукић 6,5, Љубичић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Младеновић (Брезовица)

ПИОНИРИ ЈЕДИНСТВА (УБ) УЧЕСТВОВАЛИ
НА ТУРНИРУ У БУДИМПЕШТИ

УБЉАНИ ТРЕЋИ
У МАЂАРСКОЈ
- Црвено-бели оставили сјајан утисак, уз несрећан пораз
у полуфиналу. - Блистао Синиша Јолачић са четири
поготка, на старту побеђен каснији освајач турнира.
После екскурзије у холандску Бреду, пионири Јединства имали су
још једну европску туру- овога пута били су гости на великом
интернационалном турниру (учествовало преко 100 екипа) у
Будимпешти који организује Ујпешт дожа. Млади Убљани су се
такмичили у категорији 2001/02. која је окупила 8 екипа, а црвено-бели су
оставили одличан утисак и окитили се бронзаном медаљом.

Убљани у Будимпешти

Наредне утакмице ФК Брезовица:
21.коло (22.април 2015, у 16.00 ч):
Брезовица - ФАП (Прибој)
22.коло (26.април 2015, у 15.30 ч):
Раднички Стобекс - Брезовица
23.коло (3.мај 2015, у 16.30 ч):
Брезовица - Рибница (Мионица)
Момци које са клупе предводе тренери
Мирослав Билић и Александар Аћимовић, били су
немилосрдни у групи- савладали су домаћина,
каснијег победника турнира са 1:0, потом бугарску
школу фудбала Месоли (4:0) и Арсенал из Украјине
(2:0). Ипак, у полуфиналу Сент Пал академија се
голом у последњим секундама пласирала у
финале, а у борби за треће место савладана је
локална школа фудбала Паштој са 1:0. Играло се на
природној и вештачкој подлози (2 полувремена по
20 минута), а у убској екипи истакли су се Синиша
Јолачић са 4 поготка, одлични Ваљевац Петровић
који је бранио гол Јединства, као и непрелазни
штопери Александар Петровић и Ђорђе Митровић.
Голове за црвено-беле постигли су још Радибратовић, Ивковић, Рафаиловић и Ђурић.
Млади Убљани били су од 2-6. априла
смештени у Хотелу "Хунор", а велику помоћ у
организацији овог пута, осим родитеља младих
фудбалера, пружили су убска предузећа- Вучијак
(незаобилазан у оваквим ситуацијама), Бест тест,
Ветеринарска амбуланта Кусуровић и Декор Лукс.

ФУДБАЛ

22.април 2015.г.

ФУДБАЛЕРИ ЈЕДИНСТВА ПОНОВО ИЗА ЛИДЕРА

ПЕТРАШЕВИЋ ВРАТИО
ДРУГО МЕСТО
- Млади нападач Јединства прецизан на четири узастопна
меча, повреда задње ложе спречава наставак серије. - Две
победе кући, најслабије издање сезоне у Рашкој. -Ванредно
коло играно у Пожеги, у суботу стиже Полет Љубић.
И поред пуно осцилација, Јединство поново предводи остатак лиге
не рачунајући неприкосновену Лозницу. Српсколигашки "Запад" је на
старту пролећа лига без фаворита, остали ривали у борби за врх такође не
блистају, па су две узастопне минималне победе на домаћем терену биле
довољне да се Убљани попну за један степеник у односу на крај јесени.
Иако су пут Рашке кренули без Стојановића, Ранковића, Рашића и
Арсеновића, црвено-бели су се прописно обрукали против "дављеника"
Банета. У једној од најслабијих партија сезоне, против ривала кога само
чудо оставаља у српсколигашком рангу, Убљани су у последњих 20 минута
прокоцкали вођство и дозволили домаћима да се ни криви ни дужни
радују победи која им даје "вештачко дисање" у борби за опстанак. Поново
је светла тачка био млади Петрашевић- и на трећем мечу нашао се у
рубрици стрелаца, његов гол ипак није наплаћен барем бодом...
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Српска лига "Запад", 19.коло

БАНЕ (Рашка) - ЈЕДИНСТВО (Уб)
2:1 (0:1)
Стадион у Рашкој. Гледалаца: 800. Судија:
Марко Рацић (Петровац). Стрелци: Симић у
72. и Павловић у 87. за Банета, а Петрашевић
у 31. минуту за Јединство. Жути картони:
Томашевић, Бошковић (Б), Тадић, Поповић,
Јовановић (Ј). Црвени картон: Вукићевић
(Бане) у 90+2. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Ракић 5,5, Поповић 6,5 (Сајић -),
Андрић 5,5, Марјановић 7, Тадић 6, Каличанин
6, Солдатовић 6,5 (Петровић 6,5), Ковачевић
6, Ситарица 7, Јовановић 6, Петрашевић 8
(Милановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Филип Симић (Бане)
Српска лига "Запад", 20.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - ШУМАДИЈА
1903 (Крагујевац) 1:0 (1:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 100. Судија:
М а р к о Ђ о к о в и ћ ( Ч ач а к ) . С т р е л а ц :
Петрашевић у 28. минуту. Жути картони:
Арсеновић, Илић, Марјановић (Ј), Алексић,
Марић, Ђорђевић (Ш)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 8, Арсеновић 7,
Стојановић 7, Марјановић 7, Илић 7, Поповић
7 (од 46. Петровић 7), Ранковић 7 (од 87.
Ковачевић -), Солдатовић 7,5, Ситарица 7,5,
Јовановић 7, Петрашевић 7,5 (од 46. Сајић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Љубиша Ракић (Јединст)

Јединство(Уб) - Шумадија(К) 1:0
Меч против Шумадије 1903 показао је да је тренер домаћих имао
добар осећај да на голу остави Ракића који је имао два некарактеристична
кикса у претходним мечевима. Феноменалан дегажман био је асистенција
за једини гол на мечу (стрелац поново Петрашевић), а убска "јединица" је у
45. минуту сјајном одбраном спречио Симића да поравна резултат. У
наставку је Ранковић пропустио да покисле навијаче спаси неизвесности,
али је одбрана Убљана у којој је дебитовао Владимир Илић (13 месеци ван
терена) без већих напора сачувала мрежу. Распуцани Петрашевић ипак
није могао да буде потпуно срећан, повреда задње ложе у финишу првог
дела одвојиће га од терена на неко време:
- Бол се лакше подноси уз победе, а ова је много битна јер нас враћа
на друго место. Овај тим има квалитет да ту и остане, да смо играли како
умемо од старта пролећа- дисали бисмо Лозници за вратом. Пауза стиже у
најгоре време, када сам повратио самопоуздање које ми је фалило јесенас,
али Јединство има превише квалитетних фудбалера да би било чије
одсуство било ненадокнадиво. Драго ми је да сам Ракића убацио у
асистенте, не намештају голмани голове баш сваки дан- нашалио се на
крају стрелац 6 голова за Јединство ове сезоне.
Б.Матић

Наредне утакмице ФК Јединство:
21.коло (22.април 2015, у 16.00 ч):
Слога (Пожега) - Јединство (Уб)
22.коло (25.април 2015, у 16.00 ч):
Јединство (Уб) - Полет (Љубић)
23.коло (2.мај 2015, у 16.30 ч):
ГФК Јасеница 1911 - 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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РУКОМЕТ

22.април 2015.г.

РУКОМЕТАШИ УБА НАСТАВЉАЈУ БОРБУ ЗА ВРХ

ПАЛА И МЕТАЛОПЛАСТИКА
- Две победе на домаћем паркету, Мачва боља у дербију.
- Милекић блистао против Шапчана. - Следи гостовање у Умчарима.

Друга лига "Центар", 13.коло

УБ- ДОРЋОЛ 40:28 (20:14)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 250. Судије:
Сајић, Милекић (Београд). Искључења: Уб 16,
Дорћол 16 минута. Седмерци: Уб 4(2), Дорћол 7(4)
УБ: Стокић 2, Матовић 1, Зарин 8, Марковић 4,
Андрић 3, Драгишић, Антић 3, Текић 9, Симић 1,
Јовановић, Рогић 4, Стојановић 1, Шкорић 2,
Милекић, Ранковић 2, Јовичић
Друга лига "Центар", 14.коло

МАЧВА (Богатић)- УБ 30:25 (16:11)
Хала "Зорка" у Шапцу. Гледалаца: 150. Судија:
Драгомировић, Вукићевић (Београд). Искључења:
Мачва 18, Уб 8 минута. Седмерци: Мачва 1(0), Уб 2(0)
УБ: Љ.Марковић, Стокић 3, Матовић, Зарин 3,
Н.Марковић 7, Андрић 3, Драгишић, Антић 3, Текић
2, Симић, Јовановић, Рогић 1, Стојановић, Шкорић
2, Ранковић, Јовичић 1
Друга лига "Центар", 15.коло

УБ - МЕТАЛОПЛАСТИКА 2
23:22 (14:8)
Милош Текић, РК Уб:
Сигурни као домаћини
Убски рукометаши настављају потеру за водећим двојцем! После
егзибиционе игре и убедљивог тријумфа против Дорћола, водећа Мачва
је била превелик залогај у шабачкој хали. Вероватно би судбина дербија
била другачија да болест није одвојила са паркета ове сезоне одличног
голмана Александра Милекића, али се 25-огодишњи голман вратио у
прави час. У дуелу против младог тима Металопластике, популарни
"Кома" је нанизао 17 одбрана и један седмерац и водио екипу ка тријумфу
који оставља Убљане у игри за виши ранг:
- Чини ми се да смо требали пре да осигурамо победу, Шапчани су
чак имали шут који је завршио на пречки у последњим секундама. Знали
смо да и поред предности од шест голова не смемо да се опустимо у
наставку, али нисмо били довољно опрезни. Ипак, победа је најбитнија, а
верујем да ћемо два бода донети и из Умчара за викенд. Хемија у екипи је
сјајна, играчи са стране су се одлично уклопили, остаје да тријумфалним
финишом сустигнемо Земун или Мачву- каже један од главних адута
екипе Томе Марковића.
Милекић има праву комуникацију са убском публиком
која овацијама поздравља његове одбране:
- Имамо сјајне навијаче, волим да подигнем температуру на трибинама одбрањеним зицером или седмерцем,
али трудим се да останем сконцентрисан свих 60 минута. За
мој напредак велике заслуге иду на рачун Љубе Марковића,
млади Јовановић је из дана у дан све бољи, па убски рукомет
не мора да брине за голмане- поручује Милекић.
Б.Матић

Хала спортова на Убу. Гледалаца: 200. Судије:
Пендић, Вељковић (Београд). Искључења: Уб 10,
Металопластика 12 минута. Седмерци: Уб 4 (1),
Металопластика 1(0)
УБ: Стокић 2, Матовић 1, Зарин 8, Марковић,
Андрић 4, Драгишић, Антић, Текић 3, Петровић,
Јовановић, Рогић 4, Стојановић, Шкорић, Милекић,
Ранковић, Јовичић 1

POLARIZOVANE
NAOČARE
VELIKI
IZBOR
MUŠKIH
I
ŽENSKIH
NAOČARA
POVOLJNO !

5807801.7802.4802.980-

СПОРТ
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ У ВЕЛИКОМ СТИЛУ ЗАВРШИЛЕ ПРВЕНСТВО

БЕЗ ПРЕМЦА
У ДРУГОМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ
- Убљанке узеле "скалп" и Имлеку, другом кандидату за
виши ранг. - Осам победа у наставку, само пораз од
Стерије. - Марина Петровић поново на паркету.
Да није било дугачког низа пехова- сада би се на Убу славио улазак у
виши ранг, другу сезону за редом. Наставак првенства је показао да екипа
Марине Петровић има огроман квалитет, спутан бројним повредама у првом
делу, а у последњем мечу сезоне осетио је то и Имлек. Београђанке су до
последњег кола водиле битку за виши ранг, Убљанке су им угасиле и трачак
наде да је такав епилог могућ, па остаје само да се жали што убске
одбојкашице биле овако разигране и у првом делу:
- Последњи меч сезоне био је за одбојкашко уживање, иако без Соње
Пузовић, која је имала смртни случај, потврдиле смо да смо се коначно
уиграле и достигле праву форму. У финишу првог сета, када је домаћин био у
предности, одлучила сам се да уђем на паркет и психолошки размрдам
екипу. Упалило је, направили смо преокрет, уз нешто слабији други сет биле
смо концентрисане до краја и заслужено победиле- каже тренер Марина
Петровић која се после дуге паузе вратила на терен и била веома успешна у
трећем и четвртом сету.

Ана Лазић против двојног блока
Друга лига "Центар", 17.коло

УБ - ЛАЗАРЕВАЦ
3:0 (25:23, 25:14, 25:22)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Милетић, Јанковић (Београд)
УБ: Јеличић, Лазић, Марковић, Петровић,
Цветковић, Пузовић, Киселчић, Филиповић,
Вуловић, Глишић, Николић, Цвијовић
Друга лига "Центар", 18.коло

ИМЛЕК (Београд) - Уб
1:3 (25:27, 25:20, 22:25, 20:25)
Сала ОШ "Јован Добријевић" у Борчи.
Гледалаца: 50. Судије: Гајић, Медојевић (Бг)
УБ: Јеличић, Лазић, Радовановић, Петровић, Цветковић, Милијановић, Киселчић,
Филиповић, Вуловић, Глишић, Николић,
Цвијовић

ЖОК Уб: Осам од могућих девет победа у другом делу првенства
Меч против Лазаревца је био много лакши, рутински је забележена
максимална победа, па је тако само Стерија екипа која је победила Уб у
наставку. Било је то довољно да се стигне до трећег места, сада следи
заслужени одмор, па нови поход на врх:
- Све играчице остају, вероватно ће се током наредне сезоне
прикључити и техничар Ивана Иванковић, а у плану је да доведемо примача
који би Ану Лазић вратио на позицију "либера". Девојкама честитке за
одличну сезону, надам се да ћемо следеће године у ово време поново
окусити победнички шампањац- не крије Марина Петровић амбиције у
наредном првенству.

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.

