ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УБ ДАРКО ГЛИШИЋ
О РЕГИОНАЛНОЈ ДЕПОНИЈИ У КАЛЕНИЋУ

ИЗВЕСНА
РЕАЛИЗАЦИЈА

КЛЕТВА

И

ма разних клетви. Али једне се
посебно прибојавају осигураници
Фонда за здравствено осигурање
Осам година након покретања иницијативе о изградњи Филијала у Ваљеву. Та клетва гласи:
Регионалне депоније са рециклажним центром у “Дабогда те упутили на Првостепену,
Каленићу, на видику је почетак реализације овог а онда и на Другостепену, комисију ради потврђивања
капиталног пројекта, сазнајемо од председника Општине да ти је потребно боловање дуже од месец дана.” Зашто
Уб Дарка Глишића. Важан корак напред направљен је на се осигураници Колубарског региона, а чини се, посебно
недавном састанку Скупштине Регионалног центра за убске општине, прибојавају? На Првостепеној комисији
управљање отпадом „Еко-Тамнава” у Лазаревцу, где су
председници и градоначелници 11 општина и градова које (у убском “Социјалном”) ризикујете да вас докторка
учествују у изградњи депоније постигли договор око изгрди, да се постави према вама као према
будућег начина управљања отпадом и функционисања преступнику, или да вам, једноставно, каже, без обзира
депоније. На ист у тему ра зговарало се и с а на стање вашег здравља, да вас ОНА оспособљава за
представницима Министарства екологије и пројектантима рад (?). На другостепеној ће бити уздржанији, али неће
Идејног решења и Студије изводљивости будуће имати ништа више разумевања. Добићете ОЦЕНУ да сте
комуналне депоније.
- Општина Уб се определила способни, чак и када се визуелно увере у ваш проблем, а
за прву варијанту Студије, неће уважити ни налаз лекара специјалисте који,
која предвиђа санитарну изричито, наглашава да је за залечење повреде
депонију и постројење за потребно мировање(!?).
сепарацију рециклабилног Е, сад! Очигледно је да људи пазе на то да се средства из
отпада са децентрализацијом Фонда не расипају, да се штеди где год је то могуће, да
постро-јења и очекујем да надокнаду за боловање не добију симуланти и слични.
ћемо ускоро имати званично
потписивње уговора, јер смо То је за похвалу. Уважени специјалисти имају своје
усагласили све детаље, тако аргументе, администрација Фонда своје захтеве, али...
се овај пројекат померио са Оправдано би било, на пример, питање: “Да ли су се,
мртве тачке. У последњих можда, бар један пут, цењени доктори одрекли
годину дана успели смо доста хонорара за рад у овим комисијама? Ако тако олако
ствари да покренемо, а сада је “оспособљавају” повређене и упућују их на рад чак и
Дарко Глишић
н а ј в а ж н и ј е д а ш т о п р е када им је кретање видно отежано, зашто не “оспособе”
завршимо пројектну и техничку документацију и добијемо и себе да мало хуманије поступају и мисле? Зашто се не
потребне дозволе. Чека нас још много посла, али почетак би одрекли својих принадлежности за рад у овој
реализације пројекта који је од великог значаја за нашу комисији у корист, рецимо, набавке неких неопходних
општину потпуно је известан – каже Глишић. Према
његовим речима, општини Уб је у међувремену пронашла инструменета или неког апарата за ваљевску болницу?
Оправданих питања има, готово, у недоглед. Али, овог
инвеститора за другу фазу развоја Регионалне депоније.
- Након Лазаревца, уследио је и састанак у Министарству пута само неколико. Рецимо: зашто администрација
екологије у вези даљег третмана отпада, продужетка века Филијале не би учинила нешто више како би пацијенте
трајања депоније и могућности да тај посао буде изузетно обавестила о њиховим обавезама и правима.
На
профитабилан за оног ко се буде старао о Регионалном пример, у “Правном леку” на оцену Првостешпене
центру, а стараће се понајвише општина Уб. Пронашли смо комисије стоји да се приговор улаже Другостепеној
потенцијалне партнере који би надоградили и комисији у року од три дана и... ништа! Није јасно да ли и
модернизовали ту базну технологију, који желе да уложе
завидну количну новца и да третирају отпад не само из ви треба да присуствујете разматрању вашег
ових 11 општина, већ из читавог региона овог дела Србије. приговора, о потреби накнадних прегледа, додатној
Ми смо заинтересовани, јер велики број радних места се документацији. Једностравно, тражиће да дођете и кад
ту може отворити, а општина ће имати финансијску корист сте под температуром, али само да би вас - одбили (!?)...
– наводи председник општине Дарко Глишић.
И, после “Сцили и Харидби”, када се нађете очи у очи са
Комунално смеће на Регионалној депонији у Каленићу члановима те комисије имаћете утисак да сте само један
одлагаће општине Уб, Ваљево, Лајковац, Мионица, Љиг, мали мрав који се нашао пред моћним дивовима... Или,
Осечина, Коцељева, Владимирци, Лазаревац, Обреновац можда, симулант који има за циљ боловање и намеру да
и Барајево, а вредност инвестиције је 17 милиона евра.
Д.Н. оштети тај Фонд. А не заборавимо да се тај Фонф пунио
(и пуни) управо средствима од наших плата и прихода.
И, тако! Када се суочите са љубазним специјалистима
који подразумевају да сте дужни да знате све процедуре
тог поступка - догодиће вам се да вас, са све повредом,
упуте на - посао. Имам лично искуство! Зато сам се и
латио ове, неки су ми рекли, опасне теме. Али, верујем
да је истина јача од свих поменутих комисија, а Фонду
сам увек уредно плаћао своје обавезе тако да ми нико не
може ништа ускратити...
А ако дочекамо да ова држава, коначно, стане на пут
многим очигледним “негативним појавама” - биће ми
посебно задовољство да поменем и сва имена, а по
закону о доступности информација затражићу и
информацију о томе колики је износ надокнаде за рад у
поменутим комисијама. Нешто ми говори да та штедња
није баш без неког “звечећег”разлога. Али, видећемо.
Сигуран сам у подршку суграђана. Успут, чуо сам и
мишљења неколико лекара којима су се жалили многи
пацијенти... Доктори, доктори! Зашто тако наопако?

Постигнут договор око будућег начина управљања
отпадом и функционисања постројењем

FLE[ - UKRATKO
УВОЗ И ИЗВОЗ У РЕГИОНУ

ГДЕ СЕ НАЛАЗИ УБ?
Уб нема извоза?
Привредни субјекти са подручја Регоналне
привредне коморе Ваљево (Колубаски и Мачвански
окгруг), у првих седам месеци ове године реализовали
су спољно трговинску размену у износу од 864,1
милион долара, а то је за 30,4 одсто више него у истом
периоду прошле године. У укупној размени Србије
привреда овог региона учествује са 6,1, а у увозу са 3,3
одсто.
Вредност извоза регије Колубара, Мачва и
Подриње у посматраном периоду била 487,7, а то је за
32,7 одсто више у односу на исти период прошле
године. Вредан пажње је и податак да је, у односу на 18
регија у Србији, наша заузела четврто место.
Увоз на нашу регоју био је вредан 376,4 милиона
долара, за 27,4 одсто више него лане, а по обиму увоза
ова регија је била шеста у Србији. Суфицит
спољнотрговинске размене у првих седам месецуи ове
године је износио 111,3 милиона долара и био већи за
54,5 одсто од прошлогодишњег. То је други по
велинчини у Србији, одмах иза панчевачког (186,7
милиона долара)
Групе извозних производа са овог подручја
предводе руде, котлови, машине, одећа и прибор, обућа
и делови обуће. Наравно, ту је и воће и поврће... По
обиму Ваљево је водеће, затим Шабац, Лозница па
Владимирци, Коцељева Осечина, Лајковац...Према
објављеним подацима Уб није имао извоз па је
оправдано питање: Како то четврта општина у региону
по броју становника - а нема извоза? А можда и има, али
преко извозника из других општина.
Драган Ракић

У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ РАДОВИ
НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДА У БРГУЛАМА

ВОДА ЗА ЦЕЛО СЕЛО
У претходном периоду, око 200 домаћинстава је
већ добило воду, док ће преосталих 450 на
главни водовод бити прикључено до краја године
Радови на изградњи водовода у Бргулама, започети пре
осам година, приводе се крају и до краја децембра сва
домаћинстава биће прикључена на мрежу. У току је израда
водоводних прикључака, а радове у овој завршној фази
финансира Рударски басен „Колубара” са око 15 милиона
динара.
- Било је неколико проблема са којима смо се успут
суочавали, у једном тренутку је постојала претња да радови
буду обустављени, али је општина, преко Дирекције за
изградњу и са својим службама, успела све да их отклони.
Посао тече несметано, тако да ћемо ускоро свим Бргулцима
обезбедити воду. Успели смо да решимо и са дневног реда
скинемо један велики проблем, због чега смо веома поносни.
Људима из Месне заједнице припадају велике заслуге, јер су
својом иницијативом и ангажовањем допринели да пројекат
доведемо до самог финала – изјавио је председник општине
Уб Дарко Глишић у Бргулама, где је обишао радове заједно са
директором РБ „Колубара” Милорадом Грчићем.

Глишић и Грчић у разговору са мештанима Бргула

ШТА ИМА НОВО ?

НАДМЕТАЊЕ
ЗА КИОСКЕ
Конкурсна комисија општине Уб је на основу
Одлуке председника општине од 17.10.2013. године
расписала оглас за давање локација за постављање
киоска на јавним површинама путем јавног надметања
прикупљањем писаних понуда. Локације се издају у
закуп на одређено време од четири године према Плану
о одређивању места и техничким условима за
привремено постављање монтажних и других објеката
на јавним површинама и Одлуком о привременом
постављању и уклањању монтажних и других објеката
на јавним површинама на теритотији општине Уб. Право
учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.
Списак локација и услове учешћа заинтересовани могу преузети сваког радног дана у времену
од 8 до 14 часова, у периоду од 15 дана од дана
објављивања у дневним новинама у просторијама
општине Уб, улица 3. октобра 4, или на е-маилом на
stefan.teodosic@opstinaub.org.rs . Рок за достављање
понуда је последњи дан наведеног рока, до 10 часова.
Истог дана са почетком у 12 часова обавиће се и јавно
отварање понуда. Контакт телефон 014/411-622 локали
208 и 310.

ТРАДИЦИОНАЛНА УБСКА ГИМНАЗИЈАДА

НЕ ДАЈ СЕ,
ГЕНЕРАЦИЈО
У суботу, 2.новембра, у ресторану
"Лесковчанка" код Трбе, још једном ће се окупити
све старије генерације убске Гимна зије
"Бранислав Петронијевић". Ово традиционално
окупљање је, по правилу, "лудо" и незаборавнокао и младост.

Председник Месне заједнице Бргуле Милан Јовановић
каже да се овим пројектом у потпуности решавају проблеми
са водоснабдевањем, који трају готово деценију, јер су због
ширења тамнавских угљенокопа бунари у селу пресушили.
- После дуго година, коначно завршавамо један велики
посао за Бргуле, захваљујући помоћи убске општине и
Рударског басена. У претходном периоду, око 200
домаћинстава је добило воду, док ће преосталих 450 на
главни водовод бити прикључено до краја децембра истиче Јовановић.
О значају сеоског водовода у Бргулама сведочи и
мештанин Сретен Бранковић, чије је домаћинство већ
прикључено на водовод.
- Пресрећан сам што смо напокон решили проблем
недостатака пијаће воде. Не користимо више своје пумпе,
које су се често квариле, немамо проблема са притиском и
губицима. Јесте да су свакога дана долазиле цистерне са
водом, али кад је снег нису могле да приђу, па тада останемо
без воде. Велики број становништва бави се сточарском
производњом, па ће им сада бити неупоредиво лакше –
наводи Бранковић.
Одборник из Бргула у Скупштини општине Уб Живорад
Филиповић похвалио је извођача радова, убски
„Грађевинар”, који максимално користи лепе јесење дане
како би посао на изградњи водовода био завршен у року.

XIX КОНГРЕС КАРДИОЛОГА СРБИЈЕ

СВЕТСКИ НИВО

Проф др Милан Недељковић још једном је показао
изузетне организаторске и друге способности

Уручење високог признања др Ирени Матић
Са гостом из Хрватске
Проф др Бојаном Биочином

РБ "КОЛУБАРА"

НОВИ САЗИВ ОВЛАШЋЕНИХ
ПРЕДСТАВНИКА СКУПШТИНЕ
Новоименовани овлашћени представници оснивача
у вршењу овлашћења Скупштине Рударског басена
„Колубара” су: мр Александар Јокић, као представник
запослених у ЈП „Електроприевреда Србије”
(председавајући), Милоје Живановић, дипл.инж. и Зоран
Илић, адвокат.
Обраћајући се представницима медија, мр
Александар Јокић се у име менаџмента ЕПС-а, захвалио
руководству РБ „Колубара”, на челу са Милорадом
Грчићем, на преданом раду у претходних годину дана.
Најавио је да ће нови сазив Скупштине покушати да
помогне напорима пословодства за напредак у пословању
највећег привредног друштва у саставу српске
електропривреде.
Седници Скупштине присуствовали су, поред
овлашћених представника, и представници менаџмента
„Колубаре” и синдиката ЕПС-а и РБ „Колубара”.

Отварање Конгреса: Доктори су се показали
и као добри водитељи:
др Ацо Пајовић, Проф др Милан Недељковић
и др спец. кард. Јован Балиновац

TRGOVINA-MEWA^NIC A

Prodajno
mesto:

Радио, телевизија и дневна штампа су детаљно
извештавали са XIX Конгреса кардиолога Србије у којем је
учешће узео велики број врхунских стручњака из целог
света.“Глас Тамнаве” је, захваљујући Првом почасном
грађанину Уба Проф др Милану Недељковићу имао
прилику да буде равноправан (чак и “”равноправнији”)
гост у хотелу “Палисад” од 17. до 20. октобра. Било би
депласирано опширно описивати догађања и утиске,
познанства и пријатељства склопљена на овом Конгресу.
Не зато што је тога мањкало, него зато што за то не би биле
довољне све странице овог издања. Речју, Генерални
спонзор био је Артеро-протект Абела фарм, а председник
Удружења кардиолога Србије Проф др Недељковић је имао
довољно енергије, емоција, воље, али и сарадника, да све
буде на врхунском светском нивоу. Могло би се рећи да ни
много веће и моћније земље нису имале овакав сусрет
еминентних стручњака из области кардиологије. А
Убљанин, кога су у раној младости звали Мишко Ацин, био
је више него достојан тог светског нивоа.
Тренуци опуштања у Скадарлији после вести о рођењу
друге ћерке Нађе (Дуња је напунила летос годину), а ту
су и синови Душан, студент и Милош, ученик...

PRODAJA NA RATE !
Недељковић са пријатељима пред полазак у САД

www.kralj-ub.co.rs

МЕШТАНИ ЧУЧУГА СЕ НЕ МИРЕ СА ПРОЈЕКТОМ
СРБИЈА НА ПРЕКРЕТНИЦИ "РЕЦИКЛАЖЕ ОТПАДНИХ ГУМА", ПРОЈЕКТАНТИ ТВРДЕ:

ГМО
ЕТИКА
ИЛИ
ИНТЕРЕС
Колико наша земља треба да се
понизи и колико још треба да радимо у
корист своје штете како би дошли до
статуса пуноправног члана Европске
Уније. Људи моји, па зар су "прајд" и
стављање ГМО у промет мерило
квалитета једног друштва. Разумем ја
да треба усклађивати законе према
европским стандардима, али не знам
зашто се трудимо да најпре испунимо
оне одредбе које би и они сами
укинули, само да могу.
ГМО је зло и то нам планета јасно
поручује тиме што ништа органско не
мо ж е и з р а с т и го д и н а ма п о с л е
засађеног ГМ семена. Још седамдесетих година прошлог века
Кисинџер је целу филозофију сажео у
једну реченицу: ''Контролиши нафту и
контролисаћеш земљу. Контролиши
храну и контролисаћеш људе''.
Произвођачи ГМ семена владају
светом и врло брзо ћемо доћи у
ситуацију када ће ГМО заузети ценовни
ранг данашње органске хране, а
органска храна ће постати ексклузива
за одабране. ЕУ је морала да поклекне
пред налетом ГМО јер је велико
тржиште, на глобалном нивоу. Србија
је мало тржиште које још увек није у ЕУ,
неће ни бити у наредних минимум
седам, осам година и ту ставку
усклађивања са ЕУ мора одложити до
пред сам крај процеса прикључивања.
У случају да неким правним
иживљавањем останемо приморани
на промет ГМО, обавезно увести
ектремно високе акцизе и јасно
послати поруку да смо дестинација за
производњу и трговину здравом
храном.

ПОСТРОЈЕЊЕ
СТО ПОСТО ЕКОЛОШКО
Јавна расправа у убском Дому културе прекинута је након
вербалног сукоба зараћених страна
Јавна расправа на Студију о
процени утицаја на животну средину
пројекта "Рециклажа отпадних гума"
на катастарској парцели број 421/1 у
Чучугама, чији је наручилац предузеће
"Тиа трејд еко", одржана је 25.октобра
у клубу Дома културе у Убу. У
натегнутој атмосфери инцидент је
"висио у ваздуху", а аутори студије из
"Експерт-инжињеринга", покушавали
су да одговоре на многобројна питања
незадовољних мештана Чучуга, који су
се окупили у великом броју. Расправа
је трајала три и по сата, а прекунита је
након вербалног сукоба супротстављених страна.
Најављено отварање постројења
за прераду отпадних гума, нашло се на
удару јавности претходних месеци, а
мештани Чучуга сматрају да овакво
постројење није подобно са еколошког
аспекта и, с тим у вези, врше притисак
на надлежне органе да реагују и спрече
његово отварање. Момчило Кокановић из Обреновца, који поседује
засад јагодичастог воћа на десет
хектара, посебно наглашава значај
производње воћних култура на овом
простору.
- Ми у Чучугама смо већ ушли у
процес конверзије, који траје три
године, како би своју производњу
обележили као органску. Било који
утицај елемената који су били предмет
данашњег разговора, и у минималним
дозама, то неће дозволити. Ако узмете
у обзир колико коштају инвестиције за
засад било које од ових култура по
хектару доћи ћете до импозантних
цифри које превазилазе вредност овог
пројекта.
Челни људи предузећа "Тиа трејд
еко" израдом студије имају за циљ да
одбране свој став и демантују тврдње
да се ради о спаљивању гума, већ да је
у питању сто одсто еколошко постројење засновано на систему пиролизе.

Главни и одговорни пројектант овог
постројења је машински инжењер
Раде Татловић. Он тврди да је у
питању потпуно затворен систем који
неће имати битнији утицај на животну
средину и околне парцеле на којима се
налазе засади.
- Ово постојење не загађује
атмосферу ништа више од једног
домаћинства које се греје на земни гас.
У овом поступку рециклаже нема
никаквих пропратних загађења
животне средине у ваздуху, води или
земљи. Ова студија управо то и
доказује. Ми смо у претходном
периоду привели услове код свих
надлежних релевантних органа, као
што су водопривреда, електродистрибуција и заштита од пожара. По
добијању тих одобрења, направили
смо грађевинску подлогу за адаптацију објекта и све те сагласности
предали предузећу које ради процену
утицаја на животну средину. Они су на
бази наших података направили
процену и нама дали улазне податке за
главне пројекте које ћемо урадити. У
следећем поступку, ми ћемо прикупити неопхдне сагласности релевантних институција, а након тога се
обратити за грађевинску дозволуобјашњава целокупан поступак прикупљања дозвола главни пројектант
овог постројења.
Јавна расправа је имала за циљ
да прикупи све примедбе
заинтересованих грађана у писменој и
усменој форми. Цео ток расправе је
забележен камером, а пројектанти се
обавезују да одговоре на постављена
питања и евентуалне примедбе
исправе у главном пројекту. Коначну
верзију студије оцењиваће техничка
комисија Министарсва састављена од
стучних лица, која ће и донети коначну
одлуку да ли се она прихвата или не.
Милован Миловановић

Расправа са пуно варница

Изговори да треба да знамо шта
једемо "не пију воду". Мислите ли да ће
деклареције бити исправне и тачне?
Па и сада нас увелико лажу о
процентима воћа у соковима и меса у
сухомеснатим производима. Да ли
обележавање здравих и нездравих
производа нешто значи у земљи где
већи део популације нема ни за кору
хлеба? Размишља ли просечан Србин
уопште о свом здрављу? Ако се не
варам, на свакој паклици цигарета
видно је истакнуто упозорење да
дувански дим убија, па опет трујемо
себе и људе око нас.

НАЈАВЉЕНА РЕФОРМА ПРАВОСУДНОГ СИСТЕМА

ПРЕМЕШТАЈУ СУДИЈЕ У ШАБАЦ
Општине Богатић, Владимирци и Коцељева, према предлогу
Закона о територијалној организацији судова, остаће без
локалних судова.
Грађани ове три општине, да би
остварили своја права, мораће да путују у
Шабац. Зато се таквом предлогу противе и
судије, и адвокати и грађани. Сматрају да
ће то много више коштати државу и
грађане, а осим тога, у основном суду у
Шапцу судије неће имати ни место за
седење јер су капацитети попуњен.
Реформом реформе која се најављује
зграда суда у Богатићу могла би остати
празна. Иста судбина чека и судске јединице у оптштинама Владимирци и Коцељева.
"Предвиђа се за наредних годину дана
да остану само пријемни шалтери и овере
уговора, преписа и слично. Значи, остаће
само по два службеника да одржавају
живот у тим судским јединицама. После
тога биће потпуно угашени", каже Гојко
Лазарев, в.д. председника Вишег суда у
Шапцу.
Судије ће путовати у Шабац, како би
делили правду. Питање је где ће седети,
јер у шабачком суду једва да за 36 запослених има довољно столица.
"Око 40 радника требало би да дође да
се смести у ову судску јединицу, а већ сада
је простор скучен са овим што располажемо", истиче Милорад Малетић, в.д.
председника Основног суда у Шапцу.
Судија Радиша Љубанић сматра да ћа
на овај начин држава бити поново на
губитку.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ У ШАПЦУ

УПОЗОРЕЊЕ
Услед дуготрајних повишених
температура ваздуха које су изнед
просека за овај временски период,
примећена је појава поновног паљења
остатака убраних пољопривредних
производа на њивама ( кукурузовина,
слама, сено... ) од стране несавесних
пољопривредника - власника
пољопривредних парцела на подручју
округа, што представља потенцијалну
опасност за ширење пожара на
отвореном простору и угрожавање
околних стамбених објеката као и
шумских комплекса.
Потребно је предузети законске
превентивне мере противпожарне
заштите апеловањем - сопштењем
преко јавних гласила ( радио, ТВ и
штампа ) на вашој територији.
С обзиром да се у наредних 5 дана
очекују повишене температуре за ово
доба године стога је приоритет на
предузимању свих законскох мера
превентивне противпожарне заштите
које су у складу са Законом о заштити
од пожара.
Начелник Окружног штаба
полицијски саветник
Александар Стојковић, с.р

"Ако би судије путовале из
Богатића у Шабац, путовало би њих
26. То би државу коштало месечено
око 300 хиљада", каже Радиша
Љубанић, судија судске јединице у
Богатићу.
Јасмина Милићевић је током
реформе из 2010. године премештена
из Коцељеве у Шабац. Није имала
избора па на посао путује сваки дан
по 30 километара.
"Ја само у путу сваки дана
изгубим по два сата док стигнем на
посао", каже Јасмина Милићевић,
рачуновођа Основног суда у Шапцу.
Укида њ у с удс ких је диниц а
противе се и адвокати, јер ће
формирањем нове мреже судова и
они морати да путују.

" С ма т р а м д а ћ емо б и т и у
неравноправном полож ају с а
адвокатима из Шапца, јер ми морамо
сада да се селимо, а овде имамо наше
странке", каже Драгомир Јоцковић,
адвокат.
Пут до правде за неке грађане
биће дуг и више од 50 километара, јер
ће и они морати да путују у место где
ће се организовати суђење. Као
разлог за гашење судских јединица
надлежно мистарство навело је
велике трошкове одржавања судских
јединица из државног буџета, а сада је
питање ко ће све укидањем ових
испостава бити на губитку.

Зона "Дрина", 11.коло:

ЈЕДИНСТВО 1945 - РАДНИЧКИ (Ваљево) 2:1 (2:0)
Владимирци- Гледалаца: 300. Судија: Марко Стојковић (Пожљега) 8.
Стрелци: Радовић у 23, Чанчар у 40. за Јединство, Милошевић у 70.минуту
из пенала за Раднички. Жути картони: Ђокић, Чанчар (Јединство).
ЈЕДИНСТВО: Будаковић 8,5, Петровић 8,5, Стефановић 7, Радовић 7,5
(Шаћировић -), Ђокић 8, Исаиловић 7, Бркић 8, Јанковић 7, Дамњановић 7
(Марковић -), Лукић 7, Чанчар 7.
Играч утакмице: Петровић (Јединство)
Утакмицу су обележила два различита полувремане. У првом је
доминирало Јединство, које је могло и са већом залихом од 2:0 на
полувреме. У наставку су се "пробудили" гости, али их је расположени
голман Будаковић онемогућио да стигну до бар једног бода.

КОЦЕЉЕВА- ПОЧИЊУ ОДБОЈКАШКА ПРВЕНСТВА

"ТАМНАВА ВОЋАР
НАСТУПА СА ШЕСТ ЕКИПА"

ГУМОТРЕС
Јавна расправа о
Стратешкој процени утицаја
на животну средину погона
за рециклажу старих гума
Нису сви дани у недељи исти, нити је нека
тајна да петком центар наше вароши постаје бар
три пута већи него иначе. Тај пазарни дан осим на
убским улицама, пијаци и двориштима ближих и
даљих рођака може да се одигра и на сцени Дома
културе. Глумци „Абрашевића“ су давних дана
доказали да се придев „аматерски“ односи само на
облик организовања позоришта а никако на
њихову глуму и представе. О томе сведочи и
премијера представе „Камен за под главу“. Умеће
наше трупе ме по обичају одушевило, текст не.
Нисам љубитељ садомазохистичких прича са
инцестоидним призвуком. У осеци збивања уме тај
исти петак (на Убу) да удвостручи представе па
тако Јавна расправа о Стратешкој процени утицаја
на животну средину погона за рециклажу старих
гума уместо на стадиону „Јединства“ заврши у
Клубу Дома културе. Без намере да се сврстам уз
било коју од заинтересованих страна стекао сам
утисак да је једну такву „спортску“ манифестацију
било лакше организовати и контролисати на
трибини под Шепковацем.
Елем, заиграла су два домаћа тима у
утакмици супротстављених интереса. „Гумени“
тим се борио за право на рад а „Зелени“ за право
на здраву животну средину. Први исказују уверење
да се гумени отпад може безбедно прерађивати,
други образлажу сумњу у избор технологије и
локације. Спортски реквизит неуобичајен микрофон. Прелазио је из руке у руку играча
присутних тимова праћен погледима публике и ТВ
камера. Крцат партер, попуњена галерија, навијачи
наоштрени, полиција у интервентној униформи,
атмосфера на нивоу. Редар добронамеран јер су
обе екипе на до-маћем терену. Главни судија
утврђује пропозиције:
1. Меч се снима, а званично је све што се каже у
микрофон,
2. „Зелени“ да питају, „Гумени“ да дају одговоре,
3. Да се игра достојанствено и уз уважавање
противника,
4. Забрањени потези
неактивног задржавања
микрофона и вербалних дриблинга док је
противник у поседу истог.
Правила „Гуменима“ почетно налажу
дефанзивну тактику: образлагање права на рад,
елемента заштите, вишеструке користи и одсуства
штетног дејства. „Зелени“ нестрпљиви да изведу
први напад по левом крилу констатују да умеју да
читају и сугеришу преузимање микрофона и
прелазак на фазу 2 – питања обрађивачу. Пада и
први приговор: по њиховом мишљењу без вођења
записника цела ствар иде низ воду. Следи серија
наизменичних питања и одговора, повици
публике, неспонтани аплаузи, научни подаци и
контра-аргументи, кошкање навијача и таман кад је
изгледало да ће овај дуел на граници регуларног
бити како-тако окончан уследио је прекид упадом
навијача на терен. Ко је Коме споменуо мајку пред
ТВ камерама, а Коме Ко и оца и мајку утврдила би
истрага да неко има вољу тиме да се бави. Овако,
уколико до поновног заказивања јавне расправе
уопште дође треба је третирати као утакмицу
високог ризика: навијаче раздвојити заштитном
оградом, полицију у цивилу упутити у публику да у
својству заинтересоване јавности чује нешто ново
о рециклажи старих гума, супротстављеним
екипама поделити микрофоне и звучно изоловане
кабине из којих ће се оглашавати по дозволи и
слободној процени главног судије. Исход меча је и
даље неизвестан а победник може бити само један
- под условом да се обезбеди записничар.

МАЧКА
Подрум зграде у главној улици није био мистичан
само због непробојног мрака ком ништа нису могле ни
сијалице од 100 свећа. Ни због писка глодара
сукобљених са псима луталицама у вези права на
животни простор... Него и због тешког воња насталог
мешањем испарења сировог угља и заборављених ствари које су
станари годинама држали под кључем, све док се неке нису
претвориле у жива бића, или нешто слично. Ту, одакле је полазио
крвоток централног грејања за 16 станова где су живели људи,
постојао је тај мрачни, смрдљиви животињски пакао из ког је
повремено израњала једна мачка.
Пошто је била експерт за појављивање ниодкуда и претварање у
сенку, тек накнадно сам приметио да није састављена само од живих
делова... Онако жилава и исушена, с` погнутом главом и у шуњању
као вечити герилац – вукла је за собом задњу леву ногу. Ја, опет,
немам смисла за естетику мачака чак ни на фотографијама за
рекламирање хране за кућне љубимце, па сам отворено навијао
против ње за лајаве екипе ничијих мешанаца, па и за банде пацова
који су јој, могуће, и оставили ногу о концу, тек да је обогаље и учине
неспособном за живот у подрумљу. Бивало је да је нема по неколико
дана, и таман кад помислим како су је истерали са овога света и тако
га спасли њене накарадности, она изникне из сивог ћошка гледајући
ме у ниском старту. Носио сам пуне џепове камења не бих ли јој нанео
повреде опасне по живот (да је дотучем), или бар дао до знања да је
зграда мала за нас двоје... Гађао је моткама, деловима цигли и
осталим приручним средствима из дворишта, пуцао из ваздушне
пушке марке „Застава“ извињавајући се комшијама запитаним „шта
овај лудак ради?“... Џабе! Или је била предалеко, или тик до
паркираних аутомобила са првом фарбом. Наравно, поставио бих јој
ја и оне отровне „колаче“ да их прогута и умре од цирозе јетре, да
нисам знао како би то елегантно избегла смејући се мојој
лаковерности. Јер, након вишемесечне опсервације постало је јасно
да се храни искључиво мишевима, не пристајући да оброке дели са
зунзарама из колективног контејнера чега се, иначе, нису либиле
остале мачке са четири ноге. И тако, доживљавајући пораз за
поразом, мало по мало, постало ми је без везе оно џепно камење... А и
„Заставу“ са све кутијом дијабола вратио сам једном неплаћеном
убици врабаца и голубова. За узврат нисам добио ништа. Саката
мачка се и даље појављивала када је хтела, понекад да, укочено, са
безбедног одстојања, још једном проучи мој случај, а некада да
једноставно, као дух, прође кроз предмете. Ваљда, онако
ненаоружан, са потписаном капитулацијом, лишен убилачких
намера, први пут сам приметио да, упркос страшном хендикепу, није
изгубила ни грам мачје елеганције. Напротив, кретала се по линијама
извученим лењиром, најкраћим путем од једног до другог мрака и
заклона. Пар пута сам остајао под степеништем само да бих је видео,
али се она појављивала искључиво када ми није била на памети,
негде бочно, негде иза, далеко, неочекивано и недодирљиво.
После једног фебруара добила је истобојне мачиће само зато да
ја не бих утврдио колико их има. Физички уопшпте нису личили на њу
али су по неповерењу у мене били иста мајка. Ко зна како ме је
представила лижући их на оном подрумском месту ван домашаја
репатих пацова и клемпавих џукаца. Добила је мачиће... Значи, ту се
негде мувао и извесни паметни мачор ком се допала тронога јер је,
очигледно, био свестан да ће му потомци потрајати само ако се
помеша са њеном генетиком. Додуше, познајући је, пре је она
изабрала њега, исцедила оно најбоље и истерала га из свог живота у
ком јој помоћ није потребна.
А ти мачићи, пуфнасти, сиви, котрљајући, бежали су од мене,
проваљеног локалног агресивца на ког им је мајка скретала пажњу.
Узалуд сам, као покајани Роберт Дениро из „Мисије, доносио паризер
исецкан на коцке, отворене сардине у семеновом уљу и „Зденка“ сир
извађен из оног лепљивог целофана. Била она ту или не, нису
прилазили послужењу остављајући га да се спаруши и окамени, или
да га поједу они којима је људска самилост потребна. Како ли је
изгледала њихова последња заједничка ноћ пре него што су јој деца
отишла у своје животе? И шта им је све одшапутала о пацовима,
псима и људима које сам ја, овакав, представио?
Била је, у ствари, веома паметна, чиста, брза, опрезна и
невероватно лепа... Међутим, биле су и оне године, сећате се, када су
ловци доказивали своју ватрену моћ у урбаном окружењу убијајући,
недељом ујутро, псе луталице. На један сноп драмлија налетела је и
моја саката мачка чинећи своју девету грешку.
Пронашао сам је испред зграде на постељи од сопствене крви и
први и последњи пут стајали смо толико близу. Та задња лева нога, за
чудо, била је у свршеном складу са остатком тела и ни по чему се није
видело да је умрла много пре ње. Прекинули су је у скоро савршеном
скоку каквим се хиљаду пута спасла... Обични припити двоцевац, у
каубојско-индијанској варијанти (шеширић с` перушкама), упуцао ју
је онако успут, немајући појма какву причу прекида.
На брду изнад Шепковца ископао сам јој гроб и обележио
камењем да га разазнам када ме пут нанесе. Бројао сам дрвеће и
памтио распоред, мерио колико је удаљен од споменика и степеница
а колико од стазе којом трче фудбалери. Али, нећете веровати,
никада га више нисам нашао. Камење се испомерало, дрвеће
порасло и помало одшетало, споменик другима окренуо леђа, степенице се укосиле, стаза замрсила и трава заувек другачије порасла.

ПОЧИЊЕ ШЕСТИ "REPASSAGE FEST"

ПОЗОРИШНА
СВЕТКОВИНА АМАТЕРА
У периоду од 1. до 9 новембрa Уб
ће поново бити домаћин најбољим
аматерским позоришним ансамблима
са простора бивше Југославије, на
шестом по реду Repassage festu.
Фестивал представља омаж Радомиру
Раши Плаовићу и Александру
Поповићу, великанима српске позоришне уметности и рођеним Убљанима, а за његово постојање и трајање
најзаслужнији су Општина Уб, као
генерални покровитељ и Установа за
културу и спорт, организатор и
домаћин манифестације. Директор
Установе, Радован Пулетић каже да ће
и ове године убска публика бити у
прилици да погледа шест најбољих
регионалних остварења у такмичарском наступу.
- Опет су сви ту, изузев представника Македоније, који су због
финансијских ра злога отка зали
долазак. Ми смо брзо реаговали и
уместо њих позвали Војвођане, тако
да ће Србија имати два представника.
Поред поменутих, на шестом
Фестивалу учествују још позоришни

аматери из Хрватске, БиХ, Словеније и
Црне Горе, а две представе биће
приказане ван конкуренције. У оквиру
пратећег програма, 1. новембра, у
18,30 сати у Галерији ће бити отворена
изложба слика новинара Радована
Лазаревића, промоција књиге „Није
народ сапун да се потроши” колумнисте „Времена” Драгана Тодоровића
заказана је за 8. новембар у 19 часова,
а биће уприличено и вече са Игором
Ђорђевићем, актуелним лауреатом
позоришне награде „Раша Плаовић” –
најављује Пулетић богат програм
предстојећег фестивала, за који је
општина Уб определила 1,2 милиона
динара, док је финансијска потпора
државе ове године изостала.
Прослављени режисер Дејан
Мијач на челу је стручног фестивалског жирија, у чијем раду још
учествују драматург Ксенија Радуловић и глумац Љубивоје Тадић. Као и
претходне, и ове године разговоре за
округлим столом након представа
водиће професор Петар Лалић, један
од оснивача Репасаж феста.
Д.Н.

НОВА ПРЕМИЈЕРА ПОЗОРИШТА "РАША ПЛАОВИЋ"

КАМЕН ЗА ПОД ГЛАВУ
Чувени драмски комад Милице Новковић режирао доајен
убског глумишта Зоран Савковић. – Овације за
изванредан глумачки ансамбл

ПРОГРАМ
ФЕСТИВАЛА
- Петак, 1. новембар у 19 часова, Дом
културе
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
6. REPASSAGE FEST-а
Сатиричко казалиште младих, Славонски
Брод, Хрватска
Лана Шарић (по Шекспир):
САН ИВАЊСКЕ НОЋИ
- Субота, 2. новембар, 19,30 часова
Театар ФЕДРА, Бугојно и Културна сцена
МАЛЕ СТВАРИ, Требиње, БиХ
Вахид Дураковић:
БОЈА КРВИ И ИЛОВАЧЕ
- Недеља, 3. новембар, 19,30 часова
Драмска дружина Ф.Б. Седеј, Штеверјан,
Словенија
Achille Campanile: UMOR V VILI ROUNG
- Понедељак, 4. новембар, 19,30 часова
СКУД „Херој Јанко Чмелик”, Стара
Пазова, Србија
Мирослав Кожик: ВАВИЛОН
-Уторак, 5. новембар, 19,30 часова, Црна
Гора
Градско позориште Цента за културу,
Мојковац
Бертолд Брехт: ОПЕРА ЗА ТРИ ГРОША

и менталитету српског сељака, о
нашим вечитим деобама, новим
разлазима, ћерањима због земље и
жене и о томе да нас ни смрт не може - Среда, 6. новембар, 19,30 часова
ујединити. Овај тежак и сложени комад Ц е н т а р з а к ул т у р у и А м ат е р с к о
изванредно су изнели убски глумци, позориште, Ковин, Војводина
који су ефектно и упечатљиво Љубомир Симовић: ЧУДО У ШАРГАНУ
креирали своје ликове. Ансамбл су
предводили искусни Александар - Четвртак, 7. новембар, 19,30 часова
Тадић, Воја Раонић и Мирјана Ж. Позориште „Раша Плаовић”, Уб – ван
Симић, док су уједначени у доброј игри конкуренције
били Ратко Марјановић, Владимир Милица Новковић: КАМЕН ЗА ПОД
Тадић, Милан Марковић, Марко ГЛАВУ
Савковић, Александар Петровић,
Слађана Малетић и Мирјана З. Симић. - Субота, 9. новембар, 19 часова
Сценографију је креирао Душко Додела признања
Ашковић као гост, музику потписује У част победника
Д р а г а н М а кс и мо в и ћ М а к и , а у Сајмон Бент: ЕЛИНГ, Београдско драмско
р е а л и за ц и ј и п р е дс т а ве ј о ш с у позориште
учествовали Немања Јовановић
У препуној сали Дома културе био
(светло), Зоран Ристић (тон), Зорица
С и б и н о в и ћ ( ш м и н к а ) , С н е ж а н а је и драматург из Ваљева Бранко Лукић
Јовановић (шаптач и реквизтер) и који је био задовољан убском премијером представе „Камен за под главу”.
Живота Живановић (израда сцене).
- Текст Милице Новковић има једну
Овације за глумачки ансамбл након представе универзалну, метафизичку димензију.
Оностарани и овострани свет који се ту
преплићу дају глумцима и ансамблу
невероватну могућност да сугестивно
делују на публику, што се десило
вечерас. Ово је ансамбл представа и ту
нема пуно епизода, статиста. Свако
мора да понесе део терета на себи да би
представа деловала како ваља и
мислим да нема слабог места. Музичка
подлога је сјајна, као и сценографија.
Представу би требало приказати на
сценама широм Србије, зато што овај
текст није дуго игран, а и даље је
изузетно занимљив – рекао је Бранко
Лукић након премијере. Д.Недељковић

Представа „Камен за под главу”
убског Позоришта „Раша Плаовић”
доживела је своју премијеру 25.
октобра у препуној сали Дома културе.
Чувени драмски комад Милице
Новковић, који је уврштен у пет
најбољих дела савремене српске
драмске књижевности, режирао је
д о а ј е н у бс ко г глум и ш т а З о р а н
Савковић, а да је и у овој улози био
веома успешан сведоче аплаузи током
представе и бурне овације на крају.
Вођен сигурном руком редитеља,
бројан глумачки састав на сцену је
уверљиво донео опору, снажну и
болну причу о анатеми породице
Вучетић и људима који живе у свету
који је изгубио веру у Бога и вредности
традиционалног морала, а није
пронашао нова упоришта. Иако
написана пре три и по деценије, драма
„Камен за под главу”, подсетила је
убска премијера, и даље је актуелна,
јер пре свега говори о српском народу

пише: Душан Петровић
наставак текста
"ТОПЛОТНА ПУМПА- СРЦЕ СИСТЕМА"

ЕНЕРГЕСТКА
ЕФИКАСНОСТ
УШТЕДА И КОМФОР НА ДЕЛУ
Колико енергије треба простору, колико унапређење
ефикасности кошта у старту и колико се после
штеди? Последњих година у Србији се све више
прича о томе
Енергетска ефикасност се изражава преко потребне енергије на
годишњем нивоу према m² простора. Што је мање потребно
енергије за исти квалитет живота, то је простор енергетски
ефикаснији а трошкови мањи. Постоји скала од А до Г која изражава
разреде ове ефикасности.
Први кораци у поправљању
енергетске ефикасности су
замена старе столарије и
изолација куће. Ту не треба
штедети на стиропору јер вам
он једини касније штеди новац.
Изолацијом дом постаје бар
двоструко рентабилнији
односно енергетски ефикаснији
и већ прве следеће сезоне треба
дупло мање огрева.
Без изолације енерија, односно новац дат за енергију, буквално
излази кроз прозоре и зидове. Даље унапређење енергетске
ефикасности иде у смеру геотермалног грејања чијим увођењем
потреба за струјом бива мања преко 4 пута, а рачун се смањује за
више од 5 пута јер нема црвених тарифа и уз боље искоришћење
јефтине струје.
На цену увођења геотермалног система највише утичу спољни
радови зависно од типа узимања енергије из земље о чему смо
писали у претходним бројевима. Све укупно у котларници и
напољу ако имате бунаре урадићете са 4.000€, ако копате нове
бунаре требаће 6.000€, затворен систем са хоризонталним
цревима кошта 7.000€ а са вертикалним сондама и до 11.000€. Цене
су дате за кућу од 200m² и оквирне су јер је свака парцела и систем
јединствен.
Ниједна од поменутих цифара није мала, па се поставља
питање где је ту рачуница? Осим што се одмах добија на конфору
(нема ложења, пепела, утовара, истовара, ...) ГОДИШЊИ рачун за
грејање и хлађење куће не би требало да пређе 200€! Ово нема ни
код градских топлана у градовима богатим енергијом. На сајту
некретнина Уб можете погледати упоредну анализу трошкова
грејања градова у нашем окружењу (Београд, Ваљево, Обреновац
и Лазаревац) спрам цена грејања у "ЕкоБегеш" згради
www.nekretnineub.rs/cenagrejanja.html. Примера ради, за стан од
75m² кроз 10 година у Београду дате за грејање 6.500€ више него за
исти конфор на Убу.
Све је то лепо, али пуно пара треба у старту! Где наћи толике
паре за инвестицију? Кућа која се греје већ троши тај новац и то
сваке године. Размислите колико сад дајете само на огрев? Додајте
на то и потрошњу клима уређаја преко лета и добићете цифру од
1.000€ - 1.500€ годишње а можда и више. За десет година колико
ћете потрошити? Да ли је можда исплативо узети кредит у банци,
урадити систем, добити конфор управљања на дугме моментално,
и отплаћивати полако кредит од новца који иначе дајете на огрев?
Многе банке имају кредите за енергетску ефикасност, а "Уникредит
Банка" даје повољно кеш кредите који се могу користити за ову
намену.
Код инвестиција у пословне објекте рачуница је често и
повољнија јер су већи потрошачи. Инвеститори "ЕКОБегеш"
зграде на Убу где се изводи решење са сондама надају се да ће
тржиште препознати дугорочне уштеде, односно да ће закупци
локала увидети да трошак ЗАКУПНИНЕ и ЕНЕРГИЈЕ гледају
ЗАЈЕДНО. Ако је локација одговарајућа и цена простора слична
боље је бити у пословном простору код кога вам је месечни рачун
за енергију вишеструко мањи. Примера ради, пословни простор од
450m² са ефикаснијим системом се климатизује са месечним
трошком од 150€ уместо за 1.000€.
Што је више ефикаснијих објеката здравије ћемо дисати и
имаћемо више новца и времена за друге ствари. Новац у банци
мање камате доноси од уштеде коју доноси инвестиција за исти
новац. Ако немате новца а кредитно сте способни, размислите о
рачуници отплате кредита за геотермалну опрему уместо куповине

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА УБ

ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ
СЕЗОНСКОГ ГРИПА
Предност код вакцинисања имају
ризичне групе и старији од 65 година. У
убски Дом здравља стигло 300
Пастеровових тровалентних вакцина.
Грип стиже за месец дана.

У Дом здравља Уб, стигло је упутство за
имунизацију становништва против сезонског
грипа, а упутио га је Институт за јавно здравље –
Батут. По препоруци Светске здравствене
организације за северну хемисферу у сезони
2013/2014 за спровођење вакцинације препоручује
се сезонска тровалентна вакцина.
Како наводи, др. Ивана Срећковић, лекар
опште праксе убског Дома здравља, особе које
спадају у ризичну групу и које би требало да се
вакцинишу су особе са хроничним плућним и
кардиоваскуларним обољењима, особе са
метаболичким поремећајима (дијабетичари),
бубрежни болесници и особе са ослабњеним
имунитетом. Такође, препорука је да вакцину
приме особе старије од 65 година и особе
запослене у установама социјалне и здравствене
заштите, као и запослени у јавним службама
изложени ризику.

Чекаоница убског Дома здравља
Тровалентна (сезонска) вакцина поред типа
вируса А Х1Н1, сарджи и типове АХ3Н2 и Б вируса
грипа у складу са препорукама СЗО и одлуци ЕУ за
oву сезону. Време неопходно за стицање
имунитета је 2-3 недеље након добијања вакцине, а
трајање имунитета варира, од 6-12 месеци, рекла је
др. Ивана Срећковић, гостујући у емисији
„Јутарњи пулс“ Сити радија.
Пошто се у јавности доста расправљало о
безбедности вакцина, др. Ивана нам је потврдила
да је вакцина безбедна и да су пристигле
инактивисане, сплит вакцине, произвођача
Санофи Пастера, али да је потребно претходно
консултовати се са својим лекаром, како би се
избегле алергијске реакције и прегледом утврдило
да пацијент пре добијања вакцине није већ под
неком инфекцијом.
Ове године у домове здравља широм Србије,
послато је 260.000 вакцина мање него претходне
године, тако да је у Дом здравља Уб стигло свега
300 вакцина. По процени Института за јавно
здравље Батут, први оболели од грипа, очекују се
за месец дана.
Д.Капларевић

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ОБЕЛЕЖИЛА
35 РОЂЕНДАН

МАСКЕНБАЛ И ДЕФИЛЕ МАЛИШАНА
УБСКОГ ВРТИЋА

ЈУБУЛЕЈ ЗА ПОНОС

УТИСАК МЕСЕЦА

Прославу су увеличали бројни гости и
родитељи за које су малишани, уз велику
помоћ својих васпитача, приредили изузетно
леп музичко-сценски програм

Није то био посебан доживљај само за више
стотина малишана, њихових васпитача и
родитеља, већ и за многобројне Убљане који су
присуствовали овом правом малом спектаклу

Свечаном приредбом у Дому културе, Предшколска
установа „Уб” је у суботу, 19. октобра, обележила 35
година постојања и рада. Прославу јубилеја увеличали су
бројни гости и родитељи за које су малишани, уз велику
помоћ својих васпитача, приредили изузетно леп
музичко-сценски програм, док су их кроз фото времеплов
подсетили на прве дане убског вртића. Те 1978. године,
обданиште је имало 130 малишана, осам васпитачица,
четири медицинске сестре, два кувара и седам помоћних
радника. У наредном периоду број деце стално се
повећавао, због чега се наметнула потреба за доградњом
спрата, а 2009. године усељено је и ново крило зграде. За
ове три и по деценије, вртић је постао модерна васпитнообразовна установа, са високо професионалним кадром,
савременим средствима за рад и са функционално
опремљеним простором, али је и даље, на срећу, тесан.
Данас у њему борави 562 девојчица и дечака, о којима
брине 79 запослених.

Својим наступом, малишани
су одушевили бројне госте

- Увек је било потребе да се Вртић прошири, и
проширивао се, а надам се да ће и даље, јер су нам
капацитети постали мали. А ми ћемо се и даље трудити да
вртић буде место где ће деца да осећају сигурност и
топлину и имају безбрижно и срећно детињство. Ако то
успемо, онда смо постигли свој циљ – поручила је
директорка убске Предшколске установе Гордана
Милосављевић Марковић која је поводом јубилеја
уручила захвалнице и поклоне пензионерима,
запосленима који су ту од оснивања и најзаслужнијим
појединцима.
Д.Недељковић

Весела колона на убским улицама
Традиционални маскенбал Предшколске установе
„Уб” и дефиле учесника главним градским улицама
обележили су не само 22. октобар, већ цео месец. Јер, није то
био посебан доживљај само за више стотина малишана,
њихових васпитача и родитеља, већ и за многобројне
Убљане који су присуствовали овом правом малом
спектаклу. Распевани и разиграни клинци и клинцезе свих
узрасних група, маскирани у своје омиљене јунаке из
цртаних филмова, бајки и многе друге маштом оживљене
ликове, донели су у центар Уба карневалску атмосферу,
позитивне вибрације и добро распложење, које су пренели
на своје суграђане. Није ту био жири који би изабрао
најлепшу маску, а и да јесте морао би све учеснике да
прогласи победницима, пошто су сви показали изузетну
маштовитост, креативност и оригиналност и уложили
велики труд и време да изгледају баш као прави Супермени,
Спајдермени и Бетмени, Трнове Ружице и Снежане, као
Штрумпфови и плаве Штрумпфете, витезови и Сунџер
Бобови, мале даме, гусари и добре виле, као лептири,
тигрови, бубамере, сликари, ловци, лекари, пекари,...

За успомену са градског трга
Весела километарска колона, која је кренула испред
Вртића, након шетње убским улицама дуже време задржала
се на Градском тргу, где је уз музику, песму, игру и дружење,
завршен овогодишњи маскенбал Предшколске установе.

Маштовите маске убских малишана

ТОМИСЛАВ ЈУРИШИЋ,
ОДБОРНИК У СВИМ САЗИВИМА СО-е УБ

ЗАСТУПНИК СЕЛА
И УБСКИХ СЕЉАКА
Кандидат који је побеђивао сваки пут када су
изношене бирачке кутије у селу Калиновцу
Од увођења вишепартијског система до данас, грађани општине
Уб су на биралишта излазили у девет наврата. Представници партије
на власти (и опозиције) мењали су се као на траци. Једни су одлазили,
други долазили. Кроз локални парламент општине Уб, за то време,
прошло је неколико стотина одборника. Међутим, име Томислава
Јуришића, актуелног одборника СПС-а, повезује све досадашње
сазиве. У питању је кандидат који је побеђивао сваки пут када су
изношене бирачке кутије у селу Калиновцу. Тако је било 1990.године,
али и у мају прошле године када је освојио рекордних осамдесет одсто
гласова својих мештана.
За сво то време остао је веран
својим социјалистима, а у неколико
наврата био је и шеф одборничке
групе. У једном периоду налазио се и
на месту заменика председника СО-е
Уб, у време док је њоме председавао
актуелни председник општине Уб
Дарко Глишић (2005-2006.године).
Данас ради као контролор у убској
Електро-дистрибуцији, што му, како
каже, помаже да остане у контакту са
својим суграђанима и сагледа
њихове најважније проблеме. Својим
дискусијама и предлозима у великој
мери је допринео развоју свог, али и
околних села.
- У политику сам ушао сплетом
Томислав
околности, на наговор тадашњег
Јуришић
председника општине Уб Драгише
Јанковића. Основни циљ који сам тада пред себе поставио био је
развој мога села и заступање инетереса сеоског становништва наше
општине. Увек сам се трудио да изађем у сусрет свакоме ко ми се
обратио са захтевом за помоћ. Уколико лично нисам могао да
помогнем, у већини случајева сам успевао да дођем до људи који то
могу- каже Јуришић посебно истичући да су његов реон села која
гравитирају ка западном делу Тамнаве: Памбуковица, Новаци, Тулари,
Трлић, Вукона, Кожуар и Бањани.
По његовим речима, последњих година у Калиновцу је највише
рађено на развоју локалне путне мреже, али и на побољшању
електрификације - изградњом далековода Бањани-Калиновац.
Недавно је урађена и нисконапоска мрежа у овом селу чијој су
изградњи велики допинос дали мештани, што финансијски, што
својим радом. У наредном периоду, истиче Јуришић, радиће се на
водоснабдевању овог краја, па тако Калиновчани наредне године
могу да очекују ископавање артерског бунара са једним точним
местом код месне канцеларије.
Томислав Јуришић, као личност која је обележија тридесет и
"кусур" политичког живота убске општине, омиљен је и у круговима
позиције и у круговима опозиције, чијој страни тренутно припада.
Ипак, на крају кратког разговора, наглашава чињеницу да живимо у све
тежим временима и да свака наредна власт има све тежи задатак да
одговори на многобројне пробелеме са којима се суочавају
становници сеоских подручја.
Милован Миловановић

ПОДРШКА ИЗБЕГЛИМА У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ

НОВИ ПОЧЕТАК
ЗА ШЕСТ ПОРОДИЦА
Захваљујући Комесаријату за избеглице и локалној самоуправи,
шест избегличких породица са подручја убске општине добило је у
трајно власништво куће са окућницама у Врелу, Трњацима, Црвеној
Јабуци и Вукони. Решења о додели сеоских домаћинстава уручио им
је заменик председника општине Уб Александар Јовановић Џајић.
- Надам се да ћемо и даље, у сарадњи са Комесаријатом, остварити
још нека средства како бисмо и другим породицама прогнаних
помогли да се трајно стамбено збрину – рекао је Јовановић Џајић, уз
напомену да је пројекат откупа шест кућа вредан 4.860.000 динара,
тако да је појединачна вредност донације 810.000 динара.
Похваливши напоре локалне самоуправе и повереника
Комесаријата за убску општину Небојше Апостоловића у решавању
стамбених потреба избеглих лица, координатор Комесаријата Петар
Божовић обећао је даљу финансијску помоћ у наредном периоду.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
артикал

јед.мере

- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Кромпир
- Боранија-више врста
- Паприка
- Цвекла
- Купус
- Блитва
- Тиквице
- Краставци
- Парадајиз домаћи
- Папричице љуте
- Папричице љуте
- Печурке
- Плави парадајиз
- Карфиол
- Краставци(за туршију)
- Празилук
- Јаја
- Рен
- Зеље
- Зелени парадајз
- Ротква
- Спанаћ
- Броколи
- Ротквице
- Млади лук
- Грожђе
- Крушке
- Јабуке
- Лешници
- Дуње
- Шипуре

цене

кг
50
кг
200,300,400
кг
40, 50
веза
20, 30
ком.
30, 50
кг
40, 50
кг
80, 130, 150
кг 70,80,100,150
кг
30, 40, 50
кг
15,20,25,30
веза
20, 30
кг
80, 100
кг
80, 100
кг 30,40,60,70,80
ком.
7, 8, 10
кг
100,130,150
кг
200
кг
40, 50
кг
40, 50
кг
100,120,150
кг
80, 100
ком.
10, 12, 13
кг
250,400,500
веза
40
кг
30, 40
кг
40
кг
100, 200
кг
100
веза
50
веза
30
кг
80, 100
кг
40, 80, 100
кг
30, 50, 60
кг
300
кг
40
кг
40, 50, 60

УТИСЦИ ПРОДАВАЦА
- Цене су непромењене у односу на
прошли петак. Углавном се не коригују
знатно, па је и продаја иста. Паприка се
највише купује, јер није још завршено
спремање зимнице, а и други производи не
заостају много по потражњи- каже Милеса
Симић, продавачица из Гуњевца.
Приредила: Љ.Симановић, 25.октобра 2013.г.

ПРОДАЈЕМ
СТАНОВЕ
- Двособан у Ламелама,
56 квадрата, пета ламела,
1. спрат
- Двособан у Преком
шору "Мишићева зграда",
46 квадрата, нов стан,
4.спрат, лифт

063/32-39-45

МЕШТАНИ ИЗ СЕДАМ УБСКИХ СЕЛА
ГЛАСАЛИ ЗА СВОЈЕ ПРЕДСТАВНИК
У САВЕТИМА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ВРЕМЕ ИЗБОРА
У два недељна терима, 20. и 27.октобра,
становици седам убских села одлучивали су,
на непосредним тајним изборима, о својим
представницима у Саветима месних
заједница. Број кандидата и излазност на
овим биралиштима био је шаролик.
Највећа излазност је забележена у РУКЛАДИ,
где је на гласање изашло рекордних 72 одсто
уписаних бирача. У конкуренцији шест кандидата,
победу је однео бравар Горан Ивановић, који ће
убудуће обављати фунцију председник Савета МЗ
Руклада. За његовог заменика изабран је
Светислав Тејић, вк бравар, а за члана
аутомеханичар Момчило Митровић.
Потпуно супротна ситуација забележена је у
МУРГАШУ, где је на изборе изашло свега девет
посто бирача. Три кандидата заузела су позције
следећим редом: Драган Ћираковић- Лики 28
гласова, Славољуб Мирчић 11 гласова и Драган
Тодоровић 9 гласова.
У ШАРБАНАМА је излазност износила 32
процента, а пријавила су се три кандидата. За новог
председника Савета МЗ изабран је, убедљивим
бројем гласова, пољопривредник Драган
Марковић. Заменик у новом сазиву биће му Бојан
Марковић, док ће Милета Аврамовић вршити
функцију члана.
Недељу дана касније,
27.октобра, одборник у СО Уб
Бранимир Живковић однео је
убедљиву победу у ЗВИЗДАРУ.
Иза њега нашли су се
другопласирани Јордан
Обрадовић и трећепласирана
Слађана Максимовић, и они ће
сачињавати нови сазив Савета
МЗ Звиздар.
Ни у КРШНОЈ ГЛАВИ није
Бранимир
било дилеме. На изборе је
Живковић
изашло свега 25 гласача, а њих
20 је гласало за новог
председника Милана Матића.
Његов будући заменик Горан
Пантелић и члан Савета Милан
Андрић освојили су свега три,
односно два гласа.
Најтеснију победу
извојавала је Ивана Мирковић у
ВРХОВИНАМА. Она је са 43
гласа била испред Живка
Мирковића (36 гласова) и
Радована Нешића (32 гласа) и
Милан Матић
они ће сачињавати будући
Савета МЗ.
Међутим, најинтересантнија борба се водила
у Бргулама, где је забележена висока излазност од
40 посто. За председника је, убедљивим бројем
гласова, изабран Милан Јовановић Шућа (197), а за
заменика Љубиша Аћимовић (119). За чланове
Савета МЗ Бргуле изабрани су Мирослав
Радојичић (119), Раде Шућуровић (105), Слободан
Пантелић (103), Живан Миладиновић- Ратарац (102)
и Милан Вујановић (79). Испод црте нашли су се
Драган Кедић (76), Живомир Филиповић (74),
Славица Вујановић (57), Иван Бајић (34) и Миленко
Петровић- Буца (27).
Због недовољног броја пријављених
кандидата избори за чланове Савета месних
заједница нису одржани у Гвозденовићу и
Тврдојевцу.
У недељу, 3.новембра, избори ће бити држани
у Вукони, Д окмиру, К алиновцу, Кожуару,
Памбуковици, Радуши, Такову и Трлићу. Милован М.

СВЕЧАРСКА АТМОСФЕРА У ОО СНС-а НА УБУ

НЕДЕЉА ЗА СЛАВЉЕ
Напредњаци у протеклој недељи славили по три
основа: победу на изборима за Савет МЗ Уб,
јубилеј пет година од оснивања странке и крсну
славу Свету Петку
Ломљење славског колача заједно са старешином
убске Цркве Миланом Алимпијевићем

Општински одбор Српске напредне странке
обележавањем крсне славе и сечењем славског колача заокужио
је успешну недељу проткану добрим резултатима на изборима за
Савете месних заједница и прославом петогодишњег јубилеја од
оснивања странке у "Комбанк арени". Дарко Глишић и Саша
Јовановић Џајић, председник и заменик председника општине Уб,
посебно истичу велики број младих ликова који красе њихов
општински одбор и који представљају освежење за убски
политички миље.
- Можда за ових годину и по дана нисмо успели да урадимо
све што смо обећали и планирали, али сам сигуран да смо свој
посао обављали чиста срца, искрено и поштено, без иједне афере,
са много уложеног труда са циљем нашу општину померимо
напред. Избори за Савет МЗ Уб су доказ да људи то препознају.
Мислим да смо добили јасан курс, да треба да наставимо истим
путем, можда чак са појачаним интезитетом, како би нашу средину
учинили бољим местом за живот. Рачунам на ове младе људе, јер
они су будућност нашег града- истакао је Глишић приликом
обраћања окупљеним медијима након победе на изборима за
Савет МЗ Уб.

Прослава победе на изборима за чланове
Савета Месне заједнице Уб

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УБ

1.новембар 2013.г.
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ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УБ

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ТРИЈУМФ НАПРЕДЊАЧКЕ
ЛИСТЕ

КОЈЕ ПРОБЛЕМЕ, ХИТНО, ТРЕБА ДА
РЕШИ НОВОИЗАБРАНИ САВЕТ МЗ УБ ?

-Александар Јовановић Џајић изабран за
председника, Иван Јездимировић за заменика
- Осам од девет чланова новог Савета МЗ Уб
су активисти СНС-а

Веселиновић Живорад – Лила, правник у пензији:

Грађани Уба су, након двадесетак година, поново добили
своју Месну заједницу која ће, поред градског језгра, заступати и
интересе Гуњевца, Богдановице и Трњака. Непосредним тајним
изјашњавањем грађана, 20.октобра, изабрано је девет чланова
будућег Савета МЗ Уб, од којих је чак осам са листе Српске
напредне странке. Највећи број гласова (879) добио је Александар
Јовановић Џајић, актуелни заменик председника општине Уб, који
ће убудуће вршити и функцију председника Савета МЗ Уб. Његов
заменик у руковођењу Савета биће другопласирани Иван
Јездимировић, дипломирани машински инжењер, који је добио
поверење 836 гласача.
- Захваљујем свим бирачима који су изашли на изборе и
дали свој глас неком од наших кандидата. Резултати гласања
показују да људи позитивно оцењују наш досадашњи рад, а
посебно ме радује подршка нашим млађим кадровима који се
налазе на појединим руководећим функцијама или су одборници.
Дом културе
Наша велика предност је добра сарадња са председником општине
и осталим општинским руководством, па с тога
очекујем пуно успеха у раду новоформиране Месне
заједнице Уб- казао је у свом обраћању локалним
медијима новоизабрани председник Савета МЗ Уб,
Александар Јовановић Џајић.
заменик председника
председник
Иако су кандидатуре подносили појединци Савета МЗ Уб
Савета МЗ Уб
грађани, највећи број кандината били су активисти
појединих политичких странака. Била је то прилика
за политичке чиниоце на Убу да измере свој тренутни
рејтинг. Тако су за чланове овог тела са напредњачке
листе изабрани: Ивана Катанић, Александра
Киселчић, Немања Чуквас, Снежана Ненадовић,
Верка Лукић и Зоран Продановић. Последњу
(девету) карту за чланство у Савету МЗ "оверио" је
доктор медицине Жељко Анђић са листе "Волим Уб"
(538 гласова), иначе кандидат Демократске странке
на прошлогодишњим локалним изборима.
1. Александар
2. Иван
3. Ивана
По оцени Општинске изборне комисије,
Јовановић Џајић
Јездимировић
Катанић
избори на осам бирачких места су протекли у
менаџер у спорту
дипл.маш.инг.
дипл. правник
најбољем реду без иједног приговора. Бирачки
(1963)- 879 гласова (1978)- 836 гласова (1985)- 710 гласова одбори су радили по новој процедури која је
компликованија од дасадашње, а излазност од 21
одсто је на задовољавајућем нивоу.
Милован М.

Градски базени

Матична служба

Основна школа 1

апсолвент
(1989)- 616 гласова

7. Верка
Лукић

трговац
(1974)- 583 гласа

дипл.економиста
(1984)- 613 гласова

8. Зоран
Продановић

вкв бравар
(1967)- 561 глас

6. Снежана
Ненадовић

мед.сестра
(1969)- 592 гласа

Основна школа 2

9. др Жељко
Анђић

доктор медицине
(1977)- 538 гласова

- Има пуно ствари које би требало решавати ургентно, али ја
ћу ставити акценат на наш хотел јер је везано за моју
професију. Мислим да је овом граду итекеко потребна
установа оваквог типа, а поготобо што ми школујемо децу за
оваква занимања. Имамо Средњу туристичку школу, та деца
немају где да обављају праксу а посебно где да раде.
Претпостављам да би се одређен број младих запослио када
би се хотел поново оживео јер тај објекат завређује пажњу и
требало би нешто учинити по том питању. Можда би требало
увести неке промене у самом граду по питању места за
изласке, којих морам признати има довољно. Проблем је
новац кога нема, јер омладина углавном нема посао и то је
нешто на чему треба хитно радити. Имамо пуно стручних
кадрова које само треба правилно усмерити.

Петровић Драган – бравар:
- Ја мислим да би најпре требало средити ове путеве јер су у
јако лошем стању. Пут према Паљувима до језера, око
километар деонице, је толико лош да је то катастрофа. Само
је пресут шодером и кад прва киша падне, појаве се рупе и
њиме се не може проћи. Ја туда често пролазим, па ми смета.

Мифтари Мухидин, посластичар:

У бирачки списак уписано: 7.361 бирача
Гласало: 1.548 бирача
Проценат бирача који су изашли на изборе: 21%
Број важећих листића: 1.523
Број неважећих листића: 25

Музичка школа 1

Број гласова кандината који нису ушли
у Савет Месне заједнице Уб:
10.Slobodan Stefanovi}, novinar
11.Marko Ga}inovi}, dipl.ing.inf.teh.
12.Nenad Kusurovi}, dipl.veterinar
13.Stefan Teodosi}, dipl.pravnik
14.Qubi{a Haxi}- Kmet, dipl.ekonom.
15.Milan Mili}evi}, dipl.pravnik
16.Aleksandar Stanojevi}, fizioterapeut
17.Marina Petrovi}, nastavnik
18.Milovan Mili}evi}- Mitri}, ma{.teh.
19.Zoran Lon~arevi}, dipl.elektroteh.
20.@ivislav Gavrilovi}, konobar
21.Mileta Milivojevi}, penzioner
22.Milo{ Raki}, ruk.pom.mehanizacije
23.Ivan Kur}ubi}, ing.elektrotehnike

- Мени боде очи ова наша река која је скоро урађена, а не
одржава се адекватно. Коров би требало да се коси редовно,
не знам ко је надлежан за то. Мислим да би требало оформити
неко тело или групу људи која би то одржавала, јер ће се то на
крају претворити у једно велико ругло нашег града.
Шеталиште је већ ухватио коров и баш је ружно. Много
ствари има које треба решавати, али то ми баш боде очи и јако
ми смета као грађанину Уба.

Милинковић Мирјана, eкономста у туризму:

ГОВОР БРОЈКИ

5. Немања
Чуквас

- Ја мислим да су главни проблеми Уба радови који су
започети а нису завршени. Првенствено мислим на реку
Убачу и радове на њој који нису регулисани онако како је
требало. Много је затравило, има јако пуно Амброзије, што је
врло опасно за здравље грађана. Шеталиште је у лошем
стању, људи су онемогућени да своје слободно време
проводе поред реке. Друга битна замерка је што на улицама
има пуно смећа. Баца се шта се стигне а имамо тако леп парк.
Њега загађујемо свакодневно. Грађани сносе највећу одговорност, па онда надлежни. Што се тиче Савета МЗ, мислим да
је добро што је формиран. То ће свакако допринети решавању многобројних проблема који нас као грађане тиште.

Слободан Вуковић, пензионер:

НОВОИЗАБРАНИ САВЕТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УБ

4. Александра
Киселчић
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536
344
331
320
273
258
231
230
148
139
121
89
89
83

- Мени смета само што су нам улице јако запуштене и мислим
да би на то требало обратити посебну пажњу. Требало би их
више чистити, јер су ужасно прљаве. На улицама има јако
мало канти за смеће и нема довољно контејнера, што се да
видети. Овде у околини нема ниједна канта где би одлагали
смеће. То је по мени приоритетно, јер је јако ружно за овај
град да буде запуштен.

Васковић Љиљана,
председник Удружења потомака ратника Уб:

Музичка школа 2

- Пошто Уб дуго није имао Месну заједницу има пуно тога да
се решава унутар града. Пре свега, издвојила бих више места
за паркирање, а онда и здравство. У наш Дом здравља би, бар
једном недељно, требало би да долази Ендокринолог, јер на
подручју наше територије, има заиста пуно људи који болују
од Дијабетеса типа 1 или 2. Чујем да су изабрали новог
директора Дома здравља, па се надам да ће он нешто
учинити по том питању. Искрено верујем у новоизабрани
Савет Месне заједнице Уб, мислим да ће нешто урадити за Уб
у сваком смислу те речи. Ми смо, иначе, подручје које је јако
богато, првенствено угљем. То треба искористити. Мени је
јако жао што сва корист од тог рудног богатства одлази
Београду, а Уб добија јако мало, иако смо ми власници истог,
јер је на нашој територији.
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ЕКОЛОШКА МАНИФЕСТАЦИЈА У РАДЉЕВУ

ДАН ЗЕЛЕНЕ ЈАБУКЕ
Здрава храна нема алтернативу

Ученици Основне школе "Душан Даниловић" из Радљева,
већ традиционално крајем октобра, организују свечаности
посвећене екологији. И ове године у центру пажње била је
промоција здраве хране, па је у оквиру манифестације "Дан
зелене јабуке" организована изложба воћних компота и дечијих
радова који прате ову тематику. Богат уметнички садржај
упопунили су рецитали, предавања и изложба шешира од
здравог воћа и поврћа.
- Ово је трећа година како организујемо манифестацију која
се бави заштитом животне средине. Идеја је потекла од
учитељица, а деца су и овога пута показала изузетну
креативност и познавање шта је здраво а шта не. Показали су да
воде рачуна о исхрани и да ће у будућности бити здрави,
одговорни људи. Ми смо ту да их подржимо и да им помогнемо у
свим даљим ваннаставним активностима које имају у школи,
казала је директорка радљевске школе Светлана Максимовић.

Ђаци у друштву директорке Светлане Максимовић

Учитељица Душица Буџић, која тренутно води трећи разред
у Каленићу, о припремама за ову манифестацију каже:
- На часу ликовног смо, поводом Дана зелене јабуке, отишли
до оближње шумице, скупили лишће и грање и од тога направили
шешириће. Хтели смо да све буде од природног материјала.
Ученица одељења које водим, Невена Бркић, је победила у
избору за најлепши шешир. Погодили смо укус жирија, заједно са
децом, јер смо направили шешир икључиво од природних
материјала и воћа.
Неколико дана касније, 26.октобра, Основна школа "Душан
Даниловић" обележила је Дан школе. Ђаци су, и овога пута, у
присуству великог броја гостију и комплетног колектива школе,
потврдили изузетан драмски и фолклорни таленат. Љ.Симановић

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

Пише: Дуња Капларевић
ВАЉЕВСКИ КРАЈ У 19.ВЕКУ

НАГРАДА
ЗА ОДБЕГЛУ
КРАВУ
Прелиставање првог ваљевског листа
„Гласоноша“. Вести и огласи били су
врло транспарентни. Убске вести и
огласи из 19. века

Прелиставајући први ваљевски лист
„Гласоноша“ из 1885. године, покушавала сам,
минулог лета у Народној библиотеци Београда, да
пронађем вести из Уба и уочим шта су Убљани
објављивалин и оглашавали. Наишла сам на
неколико објава, али сам се слатко насмејала
огласима из тог времена које су давали тадашњи
грађани Ваљева. Зато их преносим онако како су
објављени :
„КРАВА СА ТЕЛЕТОМ ОДБЕГЛА је 20 пр. м. из
Ваљева, низ Колубару. Крава је бела, мала кукорога,
на рогу има жиг ОК. Стара је 6 год., теле женско (сиво,
цветастог репа од 6 месеци). Ко их доведе добиће
награду“ - А.Бирчанин, трговац
ОПОМЕНА – „Све моје дужнике у и ван Ваљева
овим опомињем да ми дугујућу суму најдаље до 15.
маја о.г. плате. У противном употребићу друго
средство“ - Хајим С. Нахмијас
ЗВАНИЧНА ИСПРАВКА – „У 5. бр. „Гласоноше“
одштампано је: да су се нека три грађанина скрхала у
воду на ћуприји. Не стоји тако, но овако: Три извесна
лица, доцно прексиноћ пошав од крчме Дивачке
ударе мимо једне мале ћуприце што пропушта воду
преко пута, и ту западну, но одма се дигну и здраво
допутују амо. Тражио сам, да се износач ове
неистине казни.“ 6. марта 1885. године , начелник
срески М. Миловановић.
Прве странице „Гласоноше“ биле су посвећене
забави и занимљивим вицевима, а на другим
страницама нашле су се корисне напомене, новости
из иностранства, научне цртице, а у оквиру домаћих
новости нашла се и једна за садашње прилике
неуобичајена : „КАЛЕМЉЕЊЕ БОГИЊА“, где срески
лекар позива родитеље да доведу децу да им
„накалеми“ богиње крављом мајом. Ово је чак било
наложено санитетским законом од 1881. год. чл. 21
који гласи: „Јавно и опште калемљење мора се
вршити од руке на руку, с једног детета на друго“, др.
Ђ.П.
Не зна се да ли је одбегла крава са телетом
пронађена и да ли су Хајиму враћени сви дугови, али
се засигурно зна да је уредништво поштовало
основно правило новинарског писања – објективно
информисање и правовремена исправка после
детаљне провере чињеница.
Вести из Уба стизале су телеграмом, углавном о
друмским разбојницима и хајдуцима у бекству, али
се зато у „Српским новинама“ нашао 1913. год. и
један приватни оглас о невраћеном дугу убског
пекара Томе Николића. „Одјек“ је у неколико наврата
објављивао како су радикали победили напредњаке
на избору за сеоског кмета, јула 1912. године, а
„Београдске новине“ су објавиле једну умрлицу из
Уба 1917. год. што указује да су све те новине читане
и међу Убљанима.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ПРИПРЕМЕ
ЗА ЗИМСКИ ПЕРИОД
Јавна набавка за избор извођача радова на зимском
одржавању локалних путева већ је расписана, а ко ће
обављати ове послове знаће се до средине новембра
На прошлонедељној, 14. по реду
редовној седници Штаба за ванредне
ситуације, којој је председавао заменик
председника општине Уб Александар
Јовановић Џајић, централна тачка
дневног реда била је припрема локалне
самоуправе за надолазећи зимски
период. Јавна набавка за избор
извођача радова на зимском
одржавању локалних путева већ је
расписана, а ко ће обављати ове
послове знаће се до 15. новембра.
Према речима Бранислава Сарића,
начелника Штаба, у случају ванредних
снежних падавина, биће ангажована и
сва расположива тешка механизација, а
то је 50 различитих машина спремних за
рашчишћавање. Што се тиче
општинских виталних служби, Дом
здравља, КЈП „Ђунис”, ЕД и Телеком
имају потребне материјалне и
кадровске услове да функционишу и у
најтежим зимским условима.
О кадровској попуњености и
техничкој опремљености Подручно
ватрогасно-спасилачког одељења на
Убу, што је била друга тачка дневног
реда, извештај је поднео новопостављени командир Драган Радојчић
Пања, који је на ово место дошао након
недавног одласка у пензију Срећка
Митровића. Он је посебно нагласио да је
неопходно одмах покренути поступак за

попуну одељења до пуне формације,
како би био омогућен ефикасан рад у
три смене и благовремено извршени
сви задаци. Иначе, убска Ватрогасна
јединица тренутно је попуњена са
свега 62 посто. Говорећи о техничкој
опремљености, Радојчић је казао да
је најпотребнија набавка развалног
хидрауличног уређаја због интервенција у саобраћајним удесима, као

Са седнице Штаба
и црева за гашење шумских пожара и
једног навалног возила ради
ефикаснијег деловања приликом
пожара.

ДЕЛЕГАЦИЈА ИТАЛИЈАНСКОГ КЛАСТЕРА БОРАВИЛА НА УБУ

ПОТЕНЦИЈАЛНА САРАДЊА
НА ПОЉУ ЕКОЛОГИЈЕ
Уб је једна од општина кандидата за добијање донације у
области заштите животне средине

Представници убске општине
у друштву италијанске делегације
Председник општине Уб Дарко
Глишић са сарадницима примио је
протекле среде делегацију
регионалног производног кластера
за заштиту животне средине и
рециклажу из Таранта – ДИПАР и
представнике Привредне коморе
Београда, са којима је разговарано о
могућностима инвестирања
италијанског капитала у еколошке
пројекте на подручју Тамнаве. Овај
италијански кластер, по основу
споразума о сарадњи са ПКБ,
спреман је да финансира студију
изводљивости и касније, по
принципу јавог-приватног
партнерства, реализацију пројекта
који доприноси решавању
најакутнијег еколошког проблема у
једној локалној самоуправи у Србији.
- Препознали смо у граду Убу
битног кандидата за партнерство са
нашим кластером. Дошли сам овде
да се прво упознамо и размотримо
све могућности, али се надамо да ће
ово партнерство заживети и да ће
бити успешно. Свакако је веома
важно што смо препознали велико
интересовање и значајне напоре
представника општине да реше

еколошке проблеме у својој средини –
изјавио је председник кластера
ДИПАР Лоренцо Ферара након
заједничког састанка.
Први човек убске општине Дарко
Глишић, који је гостима предочио
критичне еколошке тачке у Тамнави,
каже да су представници италијанског
кластера највише заинтересовани за
улагање у Регионалну депонију у
Каленићу, коп „Радљево” и пројекат
отпадних вода.
Општина Уб је еколошки
угрожена и ми тражимо начине да уз
помоћ државе, али и самостално неке
од тих проблема решимо и да их
предупредимо, како не бисмо касније
имали неупоредиво тежу ситуацију.
Посета представника италијанског
кластера је у том циљу и мислим да
смо поставили темеље за добру
будућу сарадњу која би за узврат
требало да има конкретна
финансијска улагања са њихове
стране – истиче Глишић.
Кластер за екологију и рециклажу
ДИПАР чини више од 200 италијанских
фирми које се баве заштитом животне
средине.

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД
МИЛОВАНОВИЋ
МИКА КРАЉ
(31.01.1953 - 02.11.2007)
Легенда живи и живеће
у нама, јер ти си био
велики и остао за сва
времена такав.

Породица Миловановић

ДРАГАН НИКОЛИЋ ГИЛЕ
25.07.1968 - 16.09.2013.
Љudi umiru tek kada ih
zaborave, a ti ћeш zauvek biti
u naшиm srciма и mislima.
Volimo te i uvek ћemo te
voleti.
Tvoji Bane i Biљa

Дана 30.октобра 2013.г. навршило се годину дана
од како није са нама наш драги

СЛАВОЉУБ
НИКОЛИЋ
- ЛАЛА ПОШТАР
(1934 - 2012)

ДРАГАН НИКОЛИЋ ГИЛЕ
Никада те нећемо
заборавити. Хвала ти за
љубав, племенитост и
неизмерну доброту.

Твоји најмилији

25.07.1968 - 16.09.2013.
Iza sebe si ostavio samo lepa
seћaњa i zahvalnost svih nas
koji smo te poznavali. Zauvek
ћeш ostati u na{im srcima.
Sestra Љiљana i zet Rade

Општинска лига Уба група "Исток",
8.коло

ЂОРЂЕ БОДИНОВИЋЧУЧУГЕ 3:2 (2:0)

7. коло (20.10.2013):
Звиздар - Ђ.Бодиновић
Чучуге - Шарбане
Памбуковица - Докмир
Слога (В) - Мургаш 2012

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

8. коло (27.10.2013):
Шарбане - Слога (В)
Ђ.Бодиновић - Чучуге
Паљуви - Памбуковица
Докмир - Звиздар

2:0
3:2
4:2
4:3

9. коло (03.11.2013):
Звиздар - Паљуви
Чучуге - Докмир
Мургаш 2012 - Шарбане
Слога (В) - Ђ.Бодиновић

Терен у Чучугама. Гледалаца: 200.
Судија: Небојша Живановић (Уб).
Стрелци: Гавриловић у 26. и
Несторовић у 44. из пенала и 62., а
Станојевић у 53. и Веселиновић у 82.
за Чучуге. Жути картони: Пурешевић
(Ђ), Марковић, Јовановић,
Станојевић, Радовановић (Ч)
ЂОРЂЕ БОДИНОВИЋ: Јокић 7,
Негић 6,5, Пејић 7,5, Влајковић 6,5,
Мирковић 6,5 (С.Урошевић _),
Ковачевић 6,5, Миловановић 7
(Пурешевић 7), Милошевић 7,
Несторовић 8, А.Урошевић _
(Гавриловић 7,5), Срећковић 6
ЧУЧУГЕ: Васиљевић 6, Јовић 6,5,
Вишић 6,5, Ђокић 6 (Новаковић 6,5),
Те о д о с и ћ 7 , Ур о ш е в и ћ 6 , 5 ,
Радовановић 7, Веселиновић 7,
Јовановић 7, Марковић 7
(Миливојевић _), Станојевић 7
И Г РАЧ У ТА К М И Ц Е : Д р а г а н
Несторовић (ЂБ)
Одлична утакмица у
Чучугама, лидер је дошао до нових
бодова, мада су условно речено
гости пропустили велики број
прилика. Бриљирао је бивши играч
Чучуга Драган Несторовић- Пикси,
са два гола пресудио је бившим
клупским друговима.

Општинска лига Уба група "Исток",
7.коло

ПАМБУКОВИЦА - ДОКМИР
2:2 (2:1)
Терен у Памбуковици. Гледалаца: 100.
Судија: Жељко Ђурић (Уб). Стрелци:
Исић у 16. и Митровић у 44. за
Памбуковицу, а Спасојевић у 42. и
Д.Мијаиловић у 58. минуту за Докмир.
Жути картони: Ђорђевић,
С.Тодоровић (Д)
ПАМБУКОВИЦА: Гаус 7,5, Миливојевић
6,5, Капетановић 7, Ђенић 6,5,
Балиновац 6, Митровић 7, Давидовић
7, Исић 7, Павловић 6,5, Нешковић 6,5,
Ђуровић 6,5
ДОКМИР: Јовановић 7, Ђорђевић 7,
Д.Мијаиловић 6,5, Јевтић 7,
Спасојевић 7,5, З.Јовић 7, Пантелић 7,
А.Мијаиловић 6,5 (Јаковљевић _),
М.Јовић 6, Н.Тодоровић 7,5, Мирковић
6,5 (С.Тодоровић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Игор Гаус (П)
Одлично издање Докмира, да
је М.Јовић био сконцетрисанији, а да
Памбуковица није имала сјајног Гаусагости би направили велико
изненађење. Домаћин без Ђукића није
био толико опасан, а најлепши гол је
дело Спасојевића на крају првог дела.

www.glastamnave.com

Општинска лига "Запад", 7.коло

ВУКОНА ЦРВЕНА ЈАБУКА 0:1 (0:0)

7. коло (20.10.2013):
Бргуле - Колубара
Стрелац 001 - Јединство(М)
Слога (Л) - Врело
Вукона - Ц.Јабука

2:3
1:3
1:0
0:1

8. коло (27.10.2013):
Радник - Бргуле
Врело - Вукона
Колубара - „Стрелац 001“
Јединство (М) - Слога (Л)

1:1
2:0
4:1
1:1

Терен у Вукони. Гледалаца: 50. Судија: Горан Симанић (Радљево). Стрелац:
Јефтенић у 48. минуту. Жути картони: Д.Лукић, Лазаревић (В), Медић,
Миливојевић, Бабић (ЦЈ). Црвени картон: Јевремовић (В) у 44. минуту
ВУКОНА: М.Лукић 6, Николић 6,5, Антонић 6, Миловановић 6,5, Л.Марковић
6,5, Јовичић 6,5, Јевремовић 6, Лазаревић 7, Дамњановић 7,5, Д.Лукић 7,
И.Марковић 6,5
Ц.ЈАБУКА: Аврамовић 7, Ћурчић 6,5, Марјановић 7, Обрадовић 6,5
(Ненадовић _), Ковачевић 7,5, Петровић 6,5, Вукадиновић 6,5, Медић 6,5,
Тадић 6 (Миливојевић _), Јефтенић 7,5, Ненадовић 7,5, Мратинковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Ковачевић
Вукона није искористила своје шансе против ослабљеног лидера,
читаво друго полувреме играла је са играчем мање, а Јефтенић је казнио
једну лошу процену голмана Лукића и донео шести тријумф Црвеној Јабуци..
Међуопштинска лига Колубара "Исток", 8.коло

ЈЕДИНСТВО (Милорци)- СЛОГА (Лончаник) 1:1 (0:1)

9. коло (03.11.2013):
„Стрелац 001“ - Радник
Ц.Јабука - Врело
Слога (Л) - Колубара
Вукона - Јединство (М)

Стадион у Милорцима. Гледалаца: 150. Судија: Горан Симанић (Радљево).
Стрелци: Станковић у 60. за Јединство, а Томић у 29. минуту за Слогу. Жути
картони: Тешић, Ацман (Ј), Томић, Стевић, Крстић (С)
ЈЕДИНСТВО: Поповић 7, Ж.Сушић 6, Станковић 7,5, Тешић 6, Митровић 7,
Ацман 6, М.Сушић 6,5 (Покрајац _), Јаковљевић 6 (Андрић 6,5), Косијер 6
(Јоксимовић _), Зиндовић 6, Ивановић 6
СЛОГА: Г.Вујић 7,5, Живковић 5 (Лалић 6), Томић 7, Давидовић 7, Кузмановић 6,
Јовановић 6, М.Вујић 5,5, Угреновић 7,5, Стевић 7,5 (Марковић _), Илић 7
(Вељковић _), Крстић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Горан Вујић (С)
Комшијски дерби
је оправдао очекивања,
Слога се испрсила пред
фаворитом из Милораца
и заслужено узела бод.
Вођство гостима донео је
Томић на пас Угреновића,
а бод домаћину лепим
ударцем донео је
Станковић. Било је доста
шанси на обе стране,
коначан резултат је и
најреалнији.

Вођа са гол линије: Горан Вујић,
голман Слоге из Лончаника

Резултати 8.кола (19/20.10.2013):
Совљак - Тврдојевац
1:0
Рудар 1945 - Гуњевац
1:1
Степање - Каленић
1:4
Ратковац - Стубленица
0:3
Полет (Т) - Полет (ДЛ)
3:0
Пролетер - Омладинац
1:1
Резултати 9.кола (26/27.10.2013):
Омладинац - Совљак
0:1
Полет (ДЛ) - Пролетер
2:2
ОФК Стубленица - Полет (Т) 0:4
Каленић - Ратковац
3:0
Гуњевац - Степање
2:0
Тврдојевац - Рудар 1945
5:0

9.коло

ОМЛАДИНАЦ (Калиновац)
- СОВЉАК 0:1 (0:1)

9.коло

Стадион у Калиновцу. Гледалаца:
150. Судија: Владимир Милић
(Лајковац). Стрелац: Марјановић у
12. минуту. Жути картони: Вићентић,
Д.Савић, Савковић (О), Мијатовић,
Ранковић, Марковић, Апостоловић,
Марјановић (С)
ОМЛАДИНАЦ: Митрић 7, М.Тимотић
7, Вићентић 7,5, Д.Савић 7,
Стојковић 7, И.Савић 7,5, Лазаревић
7, Антељ 7,5, И.Тимотић 7 (Савковић
7), Ивановић 7,5 (Чолић _), Николић
7,5
СОВЉАК: Апостоловић 8, Антонић
7, Миливојевић 6 (Јанковић _),
М арјановић 7,5, Петровић 7,
Вујковић 6,5, Лесић 6,5, Мијатовић
6,5, Марковић 6,5, Маринковић 6,5
(Ранковић 6,5), Обрадовић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђорђе Апостоловић (Совљак)

Стадион у Стубленици. Гледалаца:
100. Судија: Слободан Вулетић
(Лајковац). Стрелци: Г.Павловић у 7. и
31., Нем. Спасојевић (аг.) у 27. и
В.Стефановић у 43. минуту. Жути
к а рто н и : П е р и ш и ћ ( С ) , Ј о в и ћ ,
Н.Јеремић (П). Црвени картони:
Д.Јовановић (С) и М.Јеремић (П) у
90+1. минуту
СТУБЛЕНИЦА: Н.Јовановић 5, Лукић 5,
Мирковић 5 (Леонтијевић _), Нем.
Спасојевић 5, Веселиновић 6,
Продановић 5, Стојановић 5, Ивковић
5 (М.Спасојевић 5), Ник.Спасојевић 5,
Перишић 5 (Радовановић 5),
Д.Јовановић 5
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, С.Илић 7,
Г.Павловић 8 (Радовановић _), Јовић 7
(М.Јеремић _), М.Илић 7,
М.Стефановић 7, Јанковић 7,
М.Павловић 7, В.Стефановић 7
( Н е н а д о в и ћ _ ) , Н . Ј е р ем и ћ 7 , 5 ,
Живановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Горан Павловић

Ђорђе Апостоловић,
голман Совљака

СТУБЕЛНИЦА - ПОЛЕТ
(Таково) 0:4 (0:4)

Ненад Јеремић (Полет)
Најава 10.кола (02/03.11.2013):
Совљак - Рудар 1945
Степање - Тврдојевац
Ратковац - Гуњевац
Полет (Т) - Каленић
Пролетер - ОФК Стубленица
Омладинац - Полет (ДЛ)
Најава 11.кола (09/10.11.2013):
Полет (ДЛ) - Совљак
ОФК Стубленица - Омладинац
Каленић - Пролетер
Гуњевац - Полет (Т)
Тврдојевац - Ратковац
Рудар 1945 - Степање
8.коло
8.коло

РУДАР (Радљево) ГУЊЕВАЦ 1:1 (0:1)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Ранковић (Уб). Стрелци:
Аћимовић у 22. за Рудар, а Ђукић у 10.
минуту за Гуњевац. Жути картони:
Те о д о с и ј е в и ћ , Д а в и д о в и ћ ( Р ) ,
Ранковић, Д.Симић, Ђукић,
В.Милошевић, С.Милошевић (Г)
РУДАР: Јовановић 6, Ивковић 6,5
( Л а за р и ћ 6 , 5 ) , Те од ос и ј е в и ћ 7 ,
Давидовић 6,5, Симанић 7,
М а кс и мо в и ћ 6 , 5 , Ђ а ло в и ћ 6 , 5 ,
Н.Поповић 6,5 (Ђаловић _), Ж.Поповић
6,5 (Ранисављевић 6,5), Аћимовић 7,
Јеремић 7
ГУЊЕВАЦ: Павловић 6, М.Симић 6
(Митровић _), Ранковић 6,5, Марковић
7, Вујић 7, Бранковић 7, Илић 6,
В.Милошевић 6, Ђукић 7,
С.Милошевић 6, Д.Симић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Горан Симанић (Р)
Праведан реми у Радљеву,
голмани нису имали свој дан, а гостима
остаје да жале за поништеним голом
Ђукића у последњим тренуцима меча.

СОВЉАК - ТВРДОЈЕВАЦ
1:0 (0:0)
Стадион у Совљаку. Гледалаца:
250. Судија: Владимир Милић
(Лајковац). Стрелац: Обрадовић у
78. минуту. Жути картони: Јанковић
(С), Симеуновић (Т)
СО В Љ А К : А п о с т ол о в и ћ 7 , 5 ,
Јанковић 6, Миливојевић 6, Лесић
6,5, Петровић 7, Вујковић 7,
Антонић 7,5, Ранковић 6,
В.Марковић 6 (М.Марковић 7),
Мијатовић 6,5, Обрадовић 8
ТВРДОЈЕВАЦ: Ђурђевић 6,5,
Милић 6,5, Јовановић 7, Нинић 7,
Симеуновић 6, Јанковић 6,
Миливојевић 6 (Радојичић _),
Мирковић 6,5 (Ранковић _), Симић 6
(Милетић 6,5), Поповић 7, Ракић 6,5
И Г РАЧ У ТА К М И Ц Е : Н е м а њ а
Обрадовић (С)
Утакмица без много лепоте
и шанси, меч је решио сјајним солопродором Немања Обрадовић.
Нападач домаћих кренуо је са
центар, у слалому обишао
неколико играча Тврдојевца и
пласирао лопту поред немоћног
Ђурђевића.

Таковчани су сурово
кажњавали грешке домаћих и већ до
паузе разбили све илузије о дербимечу. Имао је две шансе Стојановић на
старту другог дела, али је
Миливојевић сачувао своју мрежу за
убедљив тријумф Полета.

12.коло

Резултати 10.кола (16.10.2013):
Тулари - Јошева
0:0
Колубара(Ј) - Рубрибреза
0:0
ЗСК - Спартак 1924
4:1
Трлић - Бањани
3:3
ОФК Осечина - Качер
3:0
ОФК Дивци - Задругар
1:1
Пепељевац - Младост (В)
2:2
Младост (Д) - ОФК Јабучје 0:2
Резултати11.кола (19/20.10.2013):
ОФК Јабучје - Тулари
0:0
Младост(В) - Младост(В)
3:0
Задругар - Пепељевац
4:0
Качер - ОФК Дивци
2:0
Бањани - ОФК Осечина
0:2
Спартак 1924 - Трлић
2:3
Рубрибреза - ЗСК
0:1
Јошева - Колубара(Ј)
2:1
Резултати 12.кола (26/27.10.2013):
Тулари - Колубара(Ј)
2:0
ЗСК - Јошева
3:0
Трлић - Рубрибреза
4:0
ОФК Осечина - Спартак 1924 3:0
ОФК Дивци - Бањани
2:0
Пепељевац - Качер
1:3
Младост(Д) - Задругар
0:7
ОФК Јабучје - Младост(В)
1:0

12.коло

ТРЛИЋ - РУБРИБРЕЗА 4:0
(1:0)

ТУЛАРИ -КОЛУБАРА
(Јабучје) 2:0 (1:0)

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 150.
С уд и ј а : Го р а н Ж у ј о в и ћ ( Љ и г ) .
Стрелци: Поповић у 42., Јолачић у 68.
из пенала, М.Новаковић у 70. и
Степановић у 88. минуту. Жути
картони: Кандић (Т), Живковић,
Адамовић, Јовановић, Тодоровић,
Јевтић (Р). Црвени картон: Џаферовић
у паузи имеђу два полувремена.
ТРЛИЋ: Ракић 7,5, Крњаић 7,5,
С.Новаковић 7 (Живановић 7),
Јолачић 8, Ивановић 7,5, Кандић 7,5,
Луковић 7, Поповић 8, Мил.Новаковић
7,5 (Степановић 7), Н.Иконић 7,5
(Мар.Новаковић 7), Цвијић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Поповић (Т)

Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Вићентић у 6. и Васиљевић у
57. минуту. Жути картони: Васиљевић
(Т), Раич, С.Радивојевић,
М.Радивојевић (К)
ТУЛАРИ: Лазић _, Шимшић 7,5,
Зујаловић 7,5, Марјановић 7,5 (Кларић
7), Брдаревић 7, Јаџић 7,5, Васиљевић
8, Пантелић 7, Николић 7 (Адамовић 7),
Вићентић 8 (Павловић 7), Сарић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срђан Вићентић (Т)
Сигурна и заслужена победа
домаћих која је могла бити и
убедљивија. Срђан Вићентић је лепим
ударцем са 20м начео госте, а све
дилеме је решио Васиљевић који је из
велике удаљености лобовао голмана
Колубаре. Брдаревић није искористио
пенал, а вреди истаћи да Тулари већ
четири меча нису примили гол.

10.коло

ТУЛАРИ - ЈОШЕВА 0:0
Стадион у Туларима. Гледалаца 100.
Судија: Мирко Ћургуз
(Уб). Жути
картони: Шимшић (Т), Вукић, Вечевић,
Кузмановић, Тешић (Ј). Црвени
картон: Илић (Јошева) у 78. мин.
Т УЛ А Р И : Л а з и ћ - , Ш и м ш и ћ 6 ,
Зујаловић 6,5, Марјановић 6,5,
Брдаревић 6,5, Васиљевић 6,5,
Пантелић 6, Павловић 6 (Јаџић -),
Николић 6, Вићентић 6, Томић 6
(Адамовић -)
ЈОШЕВА: Павловић 7,5 (Јовичић 7),
Вечевић 6, Тешић 6,5, Илић 5,5,
Николић 6 (С.Кузмановић -),М.
Кузмановић 6, Симић 6, Драгачевац
6,5, Вукић 6 (Димитријевић -),
Марковић 7, Дамњановић 6.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Зоран Павловић
(Јошева).
Тулари су на овој утакмици
промашили десетак стопостотних
шанси, од којих неке могу да иду у
рубрику "веровали или не". Јошева
се бранила и срећно однела бод из
Тулара, а у финишу имала једну
шансу и за победу.

Брдаревић
(Тулари)

10.коло

ТРЛИЋ - БАЊАНИ 3:3 (1:2)
Најава 13.кола (02/03.11.2013):
Младост (В) - Тулари
Задругар - ОФК Јабучје
Качер - Младост (Д)
Бањани - Пепељевац
Спартак 1924 - ОФК Дивци
Рубрибреза - ОФК Осечина
Јошева - Трлић
Колубара (Ј) - ЗСК

Најава 14.кола (09/10.11.2013):
Тулари - ЗСК
Трлић - Колубара (Ј)
ОФК Осечина - Јошева
ОФК Дивци - Рубрибреза
Пепељевац - Спартак 1924
Младост (Д) - Бањани
ОФК Јабучје - Качер
Младост (В) - Задругар

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Н.Иконић у 29. (11м), 80. и 85.
(11м) за Трлић, а Софронић у 26. и
Ранитовић у 36. и 86. минуту за
Бањане. Жути картони: П.Иконић (Т),
Младеновић, Дробњак, Милановић,
Ранитовић, Димитријевић (Б)
ТРЛИЋ: Ракић 6, С.Новаковић 6
(Крњаић 7), Павловић 6 (Мијаиловић
_), Ивановић 6,5, П.Иконић 7, Кандић
6,5, Луковић 6,5, Поповић 7,
М.Новаковић 6,5, Н.Иконић 7,5, Цвијић
7
БАЊАНИ: Даниловић 6,
Костадиновић 6 (Теодосић _),
Миловановић 6 (Доцић _),
Димитријевић 6,5, Ивановић 7,
Младеновић 6,5, Милановић 6,5,
Ра н и то в и ћ 7 , 5 , Ј о ва н о в и ћ 6 , 5
(Петковић _), Дробњак 7, Софронић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Ранитовић
(Б)
Одличан меч пун преокрета,
Софронић је главом донео предност
гостима. Домаћи су реализовали два
оправдано досуђена једанаестерца, а
евро-голом Ранитовића Бањанци су
изједначили чим су кренули са
центра.

БРЕЗОВЧАНИ ПРЕКИНУЛИ СЕРИЈУ ЛОШИХ РЕЗУЛТАТА

ПОБЕДА ВЕЛИКЕ НАДЕ
- Брезовчани поражени на Петом пуку, али на
домаћем терену савладали Златар. - Анђић поново
решио меч, следи гостовање у Доњем Добрићу.
Иза Брезовчана је тежак
период праћен лошим
резултатима, па је победа против
Златара (2:1) дошла као мелем на
рану за екипу Драгише Остојића.
Нови зонаш се кначно померио са
коте "8" и са више оптимизма
очекује финиш јесени. Терен на
Петом пуку није био идеално место
за "вађење", Раднички је из два
прекида стигао до бодова, па је
сусрет против екипе из Нове
Вароши био "бити или не бити" за
Брезовчане. Почело је лоше, гост
јеса пенала стигао до предности,
али су за само два минута домаћи
Лакше се дише: преокренули резултат:
- Још једна утакмица за
ФК Брезовица
инфаркт, овога пута коначно се
срећа окренула на нашу страну, па смо
стигли до вредне победе. Поново смо из
прве опасне ситуације примили гол, екипа
је играла под великим грчем, али смо у
другом делу заиграли много боље и
преокренули резултат. У Ваљеву је победа
домаћих заслужена, вешто су искористли
своје прилике на тешком терену за игрурекао је после меча тренер Драгиша
Остојић.
Јунак меча био је капитен Жарко
Анђић који је претходног дана стао на
"луди камен", али није оставио екипу на
цедилу. Голом и асистенцијом показао је
величину у тренутку када екипи није ишло
и довео до делиријума домаћу публику:
Жарко Анђић:
- Мало се лакше дише, пробаћемо да
искористимо нешто лакши распоред у
Стао на "луди камен",
а затим решио утакмицу финишу јесени да дођемо до пристојне
залихе. Дуго ћу памтити овај викенд, две
велике радости у два дана, а хвала публици која нас је бодрила и у
тренуцима када смо лоше играли.
Брезовчане гостовање у Доњем Добрићу, Остојић је против
Златара имао само 15 играча на располагању, али је за очекивати да се
здравствени билтен поправи до меча са једним од главних ривала у
Б.М.
борби за опстанак.
Зона "Дрина", 10.коло

Зона "Дрина", 11. коло

РАДНИЧКИ (Ваљево)БРЕЗОВИЦА 2:1 (0:0)

БРЕЗОВИЦА ЗЛАТАР 2:1 (0:1)

Стадион на Петом пуку у Ваљеву.
Гл е д а л а ц а : 2 5 0 . С уд и ј а :
Мирослав Матић (Лозница).
Стрелци: Ђурић у 73. и
Милошевић у 83. из пенала за
Раднички, а Радојичић у 90+4.
минуту за Брезовицу.
БРЕЗОВИЦА: Михајловић 6,
Миајтовић 6,5, Младеновић 6,
Шћепановић 7, Дрљача 7,
Марковић 7, Илић 6,5, Богуновић
7, Костић 6,5 (Савић 6,5), Анђић 7,
Гостиљац 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Б.Ђурић (Р)

Стадион у Брезовици. Гледалаца:
400. Судија: Младен Глигоријевић
(Ужице). Стрелци: Анђић у 59. и
Радојичић у 61. за Брезовицу, а Милан
Гордић у 23. из пенала за Златар.
Жути картони: Мрчић (Брезовица),
Ж.Грбовић, Цупарић, Ракоњац
(Златар)
БРЕЗОВИЦА: Мрчић 6,5, Мијатовић 7,
Богуновић 7, Шћепановић 7, Дрљача
7, Марковић 6,5, Илић 6 (од 46. Савић
7), Смаилагић 7, Радојичић 7,5,(од 90.
Костић _), Анђић 7,5, Гостиљац 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Жарко Анђић

ZONA"DRINA"
Резултати 10.кола (19/20.10.2013):
Слога 1940 - Јединство (УБ)
Борац (Ш) - Будућност (В)
Слога (П) - Рибница
Слога (С) - Полимље
Раднички Стобекс - ФАП
Севојно - Јединство 1945
Раднички (В) - Брезовица
Златар - Младост (ДД)

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

Резултати 11.кола (26/27.10.2013):
Младост (ДД) - Слога 1940
Брезовица - Златар
Јединство 1945 - Раднички (В)
ФАП - Севојно
Полимље - Раднички Стобекс
Рибница - Слога (С)
Будућност - Слога (П)
Јединство (УБ) - Борац (Ш)

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

Најава 12.кола (02/03.11.2013, 13.30 ч):
Слога 1940 - Борац (Ш)
Слога (П) - Јединство (УБ)
Слога (С) - Будућност (В)
Раднички Стобекс - Рибница
Севојно - Полимље
Раднички (В) - ФАП
Златар - Јединство 1945
Младост (ДД) - Брезовица
Најава 13.кола (09/10.11.2013, 13.30 ч):
Брезовица - Слога 1940
Јединство 1945 - Младост (ДД)
ФАП - Златар
Полимље - Раднички (В)
Рибница - Севојно
Будућност (В) - Раднички Стобекс
Јединство (УБ) - Слога (С)
Борац (Ш) - Слога (П)

065/6511-553
014/411-041

ЦРВЕНО-БЕЛИ НАСТАВЉАЈУ ТРКУ ЗА ПРВО МЕСТО

СА ЛИДЕРСКЕ ПОЗИЦИЈЕ НА ЈЕСЕЊИ ДЕРБИ
- Јединство ремизирало у Бајиној Башти, па потом декласирало Борац 4:1.
- У суботу дерби јесени, Слога (Пожега)- Јединство
Иза Јединства је успешан период- само на седам дана
препуштен је врх табеле пожешкој Слоги, али је
убедљивим тријумфом над Шапчанима уз "реми" у Парку
Пећина, Јединство поново преузело врх табеле:
- Играли смо добро и у Бајиној Башти, резултатом 1:1 сам
делимично задовољан, јер смо били ближи тријумфу.
Против Борца смо поново били разиграни и ефикасни,
публика је могла да ужива у
добром фудбалу, тако да смо
направили праву увертиру за
дерби јесени- каже тренер
црвено-белих Жарко
Јовановић.
На руку Убљанима иде
да је поуздани везиста
Брадоњић прележао "жутицу" против Борца, Матић
се опоравља од повреде из
Ваљева, па би Јединство
могло комплетно на меч који
може да реши питање
јесењег првака:
- Очекује нас најозбиљнији ривал у борби за
Српску лигу, реч је о искусној екипи која је најопаснија
из прекида. Знају да играју на

резултат, лидери екипе су прекаљени Жунић и Никитовић,
али када бих могао да се мењам са колегом Чанчаревићемникада не бих пристао. Јединство је најбоља екипа у лиги,
идемо у Пожегу да свима то докажемо- пун оптимизма је
млади стручњак Јединства.
Зона "Дрина", 11.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - БОРАЦ (Шабац) 4:1 (2:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 400. Судија: Младен
Јаковљевић (Љиг). Стрелци: Стојановић у 7., Јовичић у
43. и Ситарица у 58. и 60. за Јединство, а Панић у 70.
минуту за Борац. Жути картони: Стојановић, Бранковић
(Ј), Лујановић (Б)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7, Сајић 7,5 (од 73. Виденовић _),
Стојановић 8,5, Марјановић 8, Гавриловић 8, Војводић 7,
Јовичић 8,5, Суботић 8, Ситарица 8,5 (од 77. Милановић _),
Јовановић 7 (од 40. Бранковић 7), Љубичић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Ситарица
Црвено- бели су рано повели, Јовичић је идеално
упослио Стојановића, а расни голгетер не греши из таквих
ситуација. Могао је искусни нападач до другог гола на пас
Ситарице, а у финишу другог дела Убљани су дуплирали
предност. Ситарица је идеално упослио Јовичића, а све
бољи Шапчанин лако матирао Петровића.
И у наставку је расположени трио домаћих терорисао
одбрану Шапчана, најпре Ситарица "бомбом" са 25м, а
потом исти играч и на пас несебичног Стојановића. Панић
је лепим ударцем спасао част Борца, а Ћургуз се истакао
у финишу након добре шансе Пантића.
Зона "Дрина", 10.коло

СЛОГА (ББ)- ЈЕДИНСТВО (Уб) 1:1 (1:1)
Стадион "Милош Милутиновић" у Бајиној Башти.
Гледалаца: 500. Судија: Филип Вићентић (Шабац).
Стрелци: Тарабић у 18. за Слогу, а Суботић у 15. минуту за
Јединство. Жути картони: Вујић, Тошић, Јеличић (С),
Јаковљевић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7, Јаковљевић 7, Стојановић 7,5 (од
77. Јошић _), Марјановић 7, Гавриловић 7, Сајић 7,
Јовичић 7,5 (од 90. Виденовић _), Суботић 7,5 (од 75.
Миросављевић _), Јовановић 6,5, Брадоњић 7,5,
Љубичић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Тарабић (С)
Добро издање црвено- белих крај Дрине ипак није
било довољно за три бода. Почело је идеално:
Стојановић је асистирао Суботићу, а опорављени везиста
са петерца матирао Голубовића. Само три минута трајала
је предност гостију, Тарабић је побегао Сајићу и послао
лопту поред истрчалог Ћургуза.
Тарабић је имао и добру прилику на старту другог
дела, а покретљиви Јовичић је у 60. минуту после солопродора био непрецизан са леве стране. У надокнади је
Сајић високо скочио после корнера, али су центиметри
спасили домаће.

ВЕЛИКИ ДАН ЗА УБСКИ РУКОМЕТ

"ЦРНО-БЕЛИ" УБ
- Потписан уговор о тесној сарадњи два клуба.
- Четворица јуниора Партизана наступаће за Уб.
Рукометни клуб Уб је пре петнаестак дана отворио
нову страницу клупске историје- 16. октобра потписан је
уговор о пословно- техничкој сарадњи Убљана и
београдског Партизана, вишеструког првака Србије и
учесника Лиге шампиона.
Председник Уба Саша Спасић и спортски директор
црно- белих Александар Благојевић својим потписима
озваничили су сарадњу два клуба од које и једни и други
пуно очекују:
- Ово неће бити једносмерна сарадња, Партизан не наступа
као доминантна снага, већ као равноправан партнер и
спортски пријатељ. На Убу смо препознали велику енергију
да се рукомет развија, ми ћемо својим искуством у вођењу
јуниорске школе помоћи Убљанима да негују и развијају
рукометне бисере, а верујем да није далеко ни дан када ће
најталентованији Убљани понети црно- бели дрес- рекао је
Благојевић након потписа протокола о сарадњи.
Потписивње уговора привукло је пажњу свих
структура града, самом чину присуствовали су потпредседник Општине Уб Александар Јовановић- Џајић и
директор Установе за спорт и културу Уб Радован Пулетић,
а црно- белима се у посети ОШ "Милан Муњас" придружио
и градоначелник Дарко Глишић.Рукометаши Партизана
провели су сат времена са школарцима, сликали се,
делили аутограме и промотивни материјал, а остаје жал
што је очајно време покварило промотивну акцију минирукомета која је планирана у градском парку.
У новој убској хали, одигран је веома посећен
пријатељски сусрет у којем је публика могла на делу види
Марсенића, Илића, Костадиновића и остале...Убљани са
новим тренером Игором Стевановићем пружили су

БЕЗ ПОБЕДЕ У ШЕСТ УТАКМИЦА

ИГРА БОЉА,
ПОБЕДА СЕ ЈОШ ЧЕКА
- Два тесна пораза на гостовањима. - У суботу
стиже Слога из Петровца, Весић обновио повреду.
Убски рукометаши и после 6.кола Друге лиге "Центар"
нису осетили сласт победе. На све кадровске недаће,
надовезала су се два узастопна гостовања на којима су
Убљани били близу позитивног резултата, али су
неизвесне завршнице припале Ударнику и Студентском
граду. Посебно болан је пораз у "Пинкију", имали су
Убљани контру за изједначење, али су два бода остала
домаћину који је у самом врху табеле:
- Звучи парадоксално, али мислим да подижемо
квалитет игре и да ћемо брзо почети да побеђујемо. После
слабих 20 минута, одиграли смо борбено и квалитетно
против јаког Студентског града, а први пут нам је на
располагању био Партизанов квартет- Пижурица, Кукић,
Живковић и Ђокић. Следи меч са такође јаком Слогом из
Петровца, позивам љубитеље рукомета да нам помогну у
борби за прве бодове- рекао је председник Убљана Саша
Спасић.
Главобољу новом тренеру Игору Стевановићу
сигурно ствара обновљена повреда колена средњег бека
Весића, а већ дуже време са паркета одсуствује најбољи
стрелац Милан Зарин.
Друга лига "Центар", 6.коло

СТУДЕНТСКИ ГРАД - УБ 19:18 (9:7)
Хала "Пинки" у Земуну. Гледалаца: 70. Судије: Сајић,
Милекић (Београд). Искључења: Студентски град 20, Уб 14
минута. Седмерци: Студентски град 2(1), Уб 4(3)
УБ: Милекић (4 одбране), Стокић, Вукосављевић,
Пижурица 1, Милошевић, Тадић 1, Живковић 3 (1), Јовичић
1, Филиповић, Ђокић 4, Кукић 5 (2), Рогић 3, Весић,
Драгишић, Маринковић (5 одбрана, 1 седмерац), Ранковић.

Сарадња на обострану корист: РК Партизан и РК Уб
пристојан отпор у ревијалном мечу, наравно питање
победника се није постављало, а виђено је мноштво лепих
акција и потеза са обе стране. Домаћи навијачи могли су да
се увере у квалитет појачања из "црно- беле" школеПижурице, Ђокића и Живковића, ускоро би требао да се
придружи и Кукић, па се очекује да Уб врло брзо побегне са
дна и крене ка средини табеле Друге лиге "Центар".
Б.М.

УБ - ПАРТИЗАН

27:43 (12:20)

Спортска хала у Убу. Гледалаца: 400. Судије:
Јевремовић и Радосављевић (Ваљево). Искључења: Уб
2, Партизан 4 минута. Седмерци: Уб 5(2), Партизан 1(1)
УБ: Милекић (5 одбрана), Стокић 1, Живковић 3,
Пижурица 2, Милошевић 5, Тадић 8, Ђуричић, Јовичић,
Филиповић 1, Ђокић 3 (1), Петровић, Јовановић (2
одбране), Рогић, Милић 1, Драгишић, Ранковић 1,
Маринковић (7 одбрана), Стојановић 2 (1)
ПАРТИЗАН: Ристановић (7 одбрана, 2 седмерца),
Радовановић (8 одбрана, 1 седмерац), Радовић ( 5
одбрана), Илић 8 (1), Матичић 6, Мршуља, Ђуричић 2,
Сретеновић 1, Потић 2, Костадиновић 8, Минић 3,
Марсенић 6, Ерић 3, Родић 1, Бојанић 3

УБСКИ КОШАРКАШИ ДОЖИВЕЛИ ПРВИ ПОРАЗ

ЗЛАТАР БОЉИ
У ТРИЛЕР-ЗАВРШНИЦИ
- Екипа из Нове Вароши славила у продужетку, претходно
побеђен Нови Пазар. - Наредног викенда у Великој Плани

Милан Љубас

У вероватно најбољој утакмици од изградње
нове хале, Убљани су поражени у продужетку од
Златара и први пут ове сезоне напустили паркет
погнутих глава. Меч је имао све одлике врхунскогсјајни индивидуалци на обе стране, велики
преокрети, никад бучнија убска публика, а кош
Ракића за продужетак признат је тек након гледања
ТВ- снимка! Ипак, хепиенд је изостао, пета лична
Љубаса је била велики хендикеп у додатних пет
минута, што је одлична екипа Златара знала да
искористи:
- Лоше смо отворили меч, али смо задржали
прикључак до паузе. У трећој четвртини смо можда
могли и да докусуримо госте, али су захваљујући
сјајном шуту остали у игри. Пораз није трагичан,
момцима честитам на изузетном залагању, с
обзиром да имамо великих проблема да направимо
прави тренинг. Публика је била фантастична, а нас
чека пут у Велику Плану против још једне екипе из
врха табеле- резимира тренер Владимир Урошевић.

3.коло

УБ- НОВИ ПАЗАР 90:76
(19:17, 21:19, 30:15, 20:25)
Хала спортова у Убу. Гледалаца: 250.
Судије: Арсић, Дуловић (Чачак)
УБ: Љубас 9, Ракић 17, Јадранин 9,
Јанковић 2, Драксимовић, Ивковић,
Јевтић 12, Јагодић, Јаковљевић 9,
Даниловић 2, Вујић 16, Поповић 14
4.коло

УБ - ЗЛАТАР (Н.Варош) 95:99
(13:18, 18:23, 28:18, 26:26,10:14)
Хала спортова у Убу. Гледалаца: 350.
Судије: Лакетић (Ужице), Живанић (Чачак)
УБ: Љубас 9, Ракић 5, Јадранин 6,
Смиљковић, Драксимовић, Ивковић,
Веселиновић, Јевтић 29, Јаковљевић 9,
Даниловић 5, Вујић 10, Поповић 22

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD
Табела

КМФ "КАРЕЛИ" ОДИГРАО ПРВЕ МЕЧЕВЕ

ВРЕМЕ УЧЕЊА
- Убедљив пораз у Ивањици, долази тим из Пријепоља. Неоптерећени резултатима, екипа састављена од убских играча.
Од ове јесени, љубитељи футсала имаће прилику да
прате и бодре први тим малог фудбала основана на Убу.
Петнаестак Убљана окупило се под заставом "Карели" која
је на неки начин и синоним за убски мали фудбал, а
одскора су почели да играју и прве званичне мечеве:
- Ово је заиста пионирски покушај да наш град добије
још један спортски тим и сигурни смо да ће клуб расти како
буде пролазило време. Имали смо објективну тешкоћу да
саставимо екипу, будући да се играчи великог фудбала не
могу регистровати за футсал, а сви знају да наша општина
има огороман број фудбалера. Због тога наша екипа није
можда толико јака у овом тренутку, али ја бих се свим
момцима искрено захвалио што су део причле која има
историјски карактер- каже млади председник Александар
Аћимовић.
Наравно, сваки почетак је тежак, па ће КМФ "Карели"
морати сигурно да причека на добре резултате:
- У Купу смо пружили снажан отпор екипи РБ из
Ваљева, био је то први званични меч клуба у којем смо
поражени 6:2. Резултат мало вара, пришли смо на 3:2
почетком другог и имали неколико добрих шанси. У првом
колу првенства ишли смо на ноге прејакој Ивањици коју са
клупе води Видан Бојовић, репрезентативац Србије, а коју
су појачала седморица играча Економца из Каргујевца.
Било је 11:1 за домаће, Јанко Ђурђевић је постигао први
гол за Карели, а убедљив пораз нас неће деморалисатипоручуке пред-седник Карелија.
Убску премијеру момци из Карелија имаће највероватније у недељу, у госте долазе Жупски извори из
Пријепоља.
Б.Матић

САСТАВ КМФ "КАРЕЛИ" ЗА СЕЗОНУ 2013/14
ГОЛМАНИ: Дарко Симић, Иван Стефановић, Александар
Аћимовић
ИГРАЧИ: Иван Петровић, Бојан Благојевић, Милош
Дубљевић, Стефан Катанић, Марко Исаиловић, Јанко
Ђурђевић, Бранко Матић, Саша Милићевић, Зоран Билић,
Владимир Јечменица, Срећко Мијатовић
ТРЕНЕР: Милан Богићевић

- ŠKOLSKI PRIBOR
- FOTOKOPIRANJE
- KANCELARIJSKI MATERIJAL

ODLOŽENO PLAĆANJE

КМФ "Карели"

УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ТРИЈУМФАЛНО ЗАПОЧЕЛЕ СЕЗОНУ

МАКСИМАЛНА ПОБЕДА У ЛОЗНИЦИ
- Пролетер лак залогај, следи дерби у Шапцу. - Направљен састав за високе домете
Одбојкашице Уба оправдале су очекивања на старту
и максималним резултатом славиле на старту сезоне у
Лозници. Нешто више од 60 минута требало је екипи
Марине Петровић да дође до првих бодова и потврди да је
један од најозбиљнијих кандидата за 1. место:
- Не бих много величала нашу победу, једноставно
много смо квалитетнији састав и победа није долазила у
питање ниједног тренутка. Пријем је био сигуран, нисмо ни
запеле пуном снагом, једино ми се није допало јесте мало
опуштања у завршницама сетова. Међутим, задовољна
сам стартом, екипа је деловала тимски, а ово је била још

ЖОК "Уб"

једна прилика да се уиграмо- каже нови тренер Убљанки
Марина Петровић.
Да је на Убу оформљена јака екипа, осетиле су и
одбојкашице Лазаревца у пријатељској утакмици. Одличном
игром, савладан је доскорашњи суперлигаш, а следећи
изазов је у Шапцу против Заслона:
- Биће то много тежи меч, већ смо играли тамо да се
адаптирамао на малу салу, а била бих задовољна сваком
победом, па и минималном. Нисмо тада откривали све адуте
иако смо славили у пријатељском мечу, па очекујем да и у
недељу наставимо са добрим партијама.
Овог лета у редове Убљанки вратила се
техничар Ивана Јаковљевић, а средњи блокер
суперлигашког педигреа Марина Петровић
преузела је и место на клупи од Данијеле ВуловићКијац. Јована Цветковић је појачала пријем, а пред
крај прелазног рока стигла је и некад коректор
Црвене звезде Маја Глишић. Списак појачања
заокружила је либеро Ана Лазић, на паркет се
вратила и Данијела Павловић, па треба очекивати
доста добре одбојке и победа ове сезоне. Б.Матић
Мачванско- колубарска лига, 1.коло

ПРОЛЕТЕР (Лозница)- ЖОК УБ 0:3
(10:25, 18:25, 12:25)
Хала "Лагатор" у Лозници. Гледалаца: 50.
Судије: Бабић, Илић (Коцељева)
УБ: Јеличић, Глишић, Н.Лазић, Јаковљевић,
Павловић, Петровић, Цветковић, Милијановић,
Киселчић, Настић, А.Лазић, Цвијовић

