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РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДА КРОЗ СОВЉАК

ГРАДСКА ВОДА
ЗА 70 ДОМАЋИНСТАВА
Почетком децембра биће завршена нова
водоводна линија, чију изградњу заједничи
финансирају Општина Уб и КЈП „Ђунис”
Убрзано се приводе крају радови на изградњи
водоводне мреже од Уба до школе у Совљаку и, према
плану, нова водоводна линија дужине 1,6 километара биће
завршена почетком децембра. Реализацијом овог
инфраструктурног пројекта, локална самоуправа решава
проблем организованог снабдевања здравом пијаћом
водом 70 домаћинстава у Совљаку, рекао је председник
општине Уб Дарко Глишић приликом прошлонедељног
обиласка градилишта.
- Најкасније за месец дана, део Совљака биће
прикључен на градску водоводну мрежу. Због
разноразних административних проблема, пре свега
добијања потребних дозвола од Јавног предузећа
„Путеви Србије” и надлежних републичких институција,
мало смо каснили са почетком радова. На сву срећу,
временске прилике су нас послужиле, па смо недавно
кренули у реализацију пројекта, чија је вредност око седам
милиона динара. Најбитније је да ће совљачки ученици
ускоро имати здраву воду за пиће, као и још 70
домаћинства на потезу од Уба до школе у Совљаку.
Мештани су презадовољни, јер су имали великих
проблема да дођу до пијаће воде, пошто је она коју су до
сада користили била бактериолошки неисправна –
нагласио је Глишић.

На лицу места
По речима Зорана Ситарице, директора Комуналног
јавног предузећа „Ђунис”, прикључење нових корисника
на водоводну мрежу не изискује повећање постојећих
капацитета Фабрике воде у Такову.
- Захваљујући новој опреми за детекцију кварова на
водоводној мрежи, губици на систему су са 50 посто
смањени на 35 и ми ту резерву управо усмеравамо ка
приградским селима. Совљак први добија градску воду, а
у наредним годинама у плану су и правци према Црвеној
Јабуци, Мургашу, Звиздару,... Капацитет водовода за сада
ће моћи да подржи ова проширења, док уштедама које смо
успели да остваримо на водоводној мрежи, са истим
трошковима добијамо нове кориснике и нове прикључке –
Д.Н.
нагласио је Ситарица.

АКТУЕЛНО
БЕЗ АНЕСТЕЗИЈЕ

- ШТА РАДИТЕ, БРЕ!?

Пише Милан Миловановић

КОРУПЦИЈА,
И ЈА, И ЈА...

Д

авних осамдесетих, у оно време
када је Општинска конференција
Социјалистичког савеза радног
народа била важан сегмент тадашњих
политичких структура у Југославији,
председник тог општинског центра моћи
ми је, готово очински рекао да се држим репортажа
које сам писао са службених путовања (збиља!) из
Словеније или Русије, критичких осврта на стање у
пољопривреди или разних белешки из месних
заједница... Текст о афери у тадашњем убском
колективу “Инсталација-промет”, са подацима о
малверзацијама које је дао шеф рачуноводства решен
да раскринка директора, рече ми председник те
друштвено-политичке организације, која је словила и
као оснивач “Тамнавских новина”, није препоручљив
(?!). Њему се, каже, свиђа како пишем, али би требало
да пажљивије бирам теме...
После неколико дана, случајно свратим у ресторан
“Шумадију”, кад оно поменути ликови из ове приче,
директор предузећа и председник дотичне ДПО,
срдачно ћаскају уз богат ручак (?!)...
Е, сад! Да ли се нешто променило до данашњих дана?
Можда јесте - у негативном смеру. Нема “Тамнавских
новина” јер су сметале једном другом председнику,
али, “Глас Тамнаве” наставља да бележи историју.
Смета некима, ипак, на срећу, пуно је више оних који
подржавају локално гласило које се, упркос свему,
макар повремено, усуди да “ошине” - ту и тамо...
Признајем, има тема од којих сам дигао руке. Нећу
више да подсећам како се историја понавља, како
постоје листопадни и зимзелени у згради Општине,
нећу о злоупотребама... Усудићу се (па шта буде) да
напоменем како су они од некад давно били мала деца
за ове данас (!).
Уосталом, ово су нова времена. Све је напредовало,
па и корупција. Раширила се толико да “кајмака на
глави” нема само онај ко, неким случајем, није био
овде задњих тридесетак година. Јер, нико није одолео
ко је преживео посттитовско време, “омражени режим
СМ”, “Милосрдног анђела”, Плишану револуцију и
изостанак 6.октобра, Ђинђићеву поруку да ћемо се
срести “негде у будућности”, патриотизам коштуњаве
власти, поезију Тадићевић ружичасто-жутих
обећања... промене, промене, промене...
Разни су видови корупције. Нису то само звечећи
“облици”. Давних педесетих и шездесетих година
прошлог века Лола Ђукић, а после њега и многи други,
показали су како се лакше успиње на друштвеној
лествици. Тада се то звало “Ја теби - ти мени”. Данас :
“А где сам ја ту?” Сутра ће се појавити неки други
изрази и метафоре. Али, увек ће се све сводити на
лични интерес који се остварује пречицом...
Ето, сетио сам се, ових дана, после више од 30
година: Да сам послушао председника ОК ССРН-а,
вероватно би ми каријера изгледала знатно другачије.
Упркос свему, радио сам све некако “уз длаку”, “према
ветру”, нисам умео да будем “кооперативан”... А то је
значило трновити пут “новинара без залеђине”,
приватника који је морао баш све да изнесе на
мишићима... Ипак, ако желим да будем искрен, а и да
избегнем патетику, треба да признам: пат пута нисам
ни ја одолео... Да, да! Подлегао сам корупцији! Почев
од прихватања ласкања и лажних обећања (после
којих бих, ипак, остајао “кратких рукава”) - па до
конкретних поступака којима сам узвраћао на
учињене ми услуге. Можда ће неко да ме, после ове
колумне, оптужи за скривање кривице и прекршај
“неподношења кривичне пријаве” за дело са којим
сам био упознат. А код нас нема 4.амандмана - као у
Америци... Дакле, опет неизвесност!
Уосталом, и до сада сам пуно ризиковао!

АКТУЕЛНО- РБ "КОЛУБАРА"
ЛИКОВИ НАШЕ
СВАКОДНЕВНИЦЕ

КО ЈЕ КО
У ТАМНАВИ

Изадавчки пројекат за историју
Припрема својеврсног
документа-књиге која ће
садржати, поред осталог, и
библиографски лексикон са
фотографијама Убљана и
Тамнаве ушла у фазу
интензивних припрема. Редактори позивају све заинтересоване да се јаве ради договора о
достављању материјала, а они
који су добили упитнике са
детаљним објашњењем о пренумерацији и опису публикације
“Ликови наше свакодневнице”
(Ко је ко у Убу и Тамнави) позивају се да се јаве редакцији
“Гласа Тамнаве” ради даљих
договора (064 484 20 50).
Књига ће бити штампана у
јануару 2014.године, а до тада ће
материјал, који је сакупљен, бити
редигован, лекторисан и
систематизован. Речју, то ће бити
репрезентативна књига која ће
постати саставни део наше
свакодневнице - што се и самим
насловом наглашава.

14.новембар 2013.г.
ПОКРЕЋЕ СЕ ЗАМАЈАЦ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ УБ
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ЗА КОП "РАДЉЕВО"
- 700 МИЛИОНА ЕВРА
За 2014. годину планиран почетак радова помоћних багера
дреглајна, почетак одводњавања и исељавања домаћинстава
Једна од најзначајнијих
инвестиција у Србији у наредном
периоду биће отварање површинског
копа „Радљево” у Колубарском
угљеном басену, рекао је Игор
Смиљковић, помоћник директора „РБ
Колубара” за комерцијалне послове,
током излагања на Међународној
конференцији о минералним ресурсима, одржаној 2.новембра, у хотелу
„Метропол” у Београду.
- Рударски радови на Површинском копу „Радљево” почеће 2014. и
трајаће до 2040. године. Почетна
производња угља биће пет милиона
тона, док максимална количина треба
да износи 13 милиона тона на
годишњем нивоу. Вредност целокупне
инвестиције је око 700 милиона евра, а
планирано је да се откопа око 355
милиона тона угља – рекао је
Смиљковић током презентације
будућег копа.
Говорећи о динамици радова
Смиљковић је истакао да је за 2014.
годину планиран почетак радова
помоћних багера дреглајна, почетак
одводњавања и исељавања домаћинстава која се налазе на територији
општине Уб. Крајем идуће године биће
пуштен у рад систем на откривци.

На конференцији се говорило о
доприносу рударског сектора
економском опоравку и укупном
развоју Србије, новој политици Владе
Србије у сектору рударства, рудном
богатству земље и новим пројектима,
као и доступности средстава за
финансирање рударских пројеката.
Веома значајно место у плановима за
развој рударства припада Рударском
басену „Колубара” као највећем
произвођачу угља у Србији, на основу
кога се произведе око 52 посто
електричне енергије у земљи.

МИЛОРАД ГРЧИЋ, ДИРЕКТОР РБ "КОЛУБАРА", ОДГОВОРИО НА ЗАМЕРКЕ У НАЧИНУ
ЗАПОШЉАВАЊА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

ЛОКАЛНЕ ТУРБУЛЕНЦИЈЕ НЕЋЕ
УГРОЗИТИ РАЗВОЈ "КОЛУБАРЕ"
Број запослених из Лазаревца два пута већи од броја нових радника са територија других општина
Турбуленције у локалном лазаревачком политичком миљеу неће
угрозити нови правац пословања и
развоја Рударског басена „Колубара” и
отварање новог копа „Радљево” који ће
у наредним годинама представљати
сигурност производње угља и
електричне енергије у Србији – истакао
је Милорад Грчић, директор Рударског
басена „Колубара”, на конференцији за
јавност одржаној са циљем да се
одређеним групама локалних политичара не дозволи да манипулишу
незапосленима у Лазаревцу.
Говорећи о замеркама у начину
запошљавања становника општине
Лазаревац, Грчић је нагласио да је број
запослених из Лазаревца два пута већи
од броја нових радника са територија
других општина и истакао да РБ
„Колубара” није локална, већ компанија
која је од државног значаја и послује на
територији три општине.
Како је истакао директор Грчић, и
своје наводе документовао писмима
које је у претходном периоду примио,
бројни грађани су имали притужбе на
челнике Радничког синдиката
„Колубаре”, Милана и Ненада Ралића и
манипулацију људи којима је неопходан
посао.

У обраћању медијима, Милорад
Грчић је рекао:
-Питања деце и чланова
погинулих радника у РБ „Колубара” у
претходних годину дана, од када сам
на челу компаније, успешно смо
решавали по договору са породицама.
Имамо одличну сарадњу са
Синдикалном организацијом „Колубаре”, са којом Привредно друштво
има потписан колективни уговор. Реч
је о једином репрезентативном
синдикату, који броји 8.200 чланова.

У сарадњи са њима, запослена су деца
и чланови породица погинулих
радника.
У циљу затварања могућности
манипулација са грађанима
Лазаревца, директор Грчић је позвао
сву незапослену децу и чланове
породица погинулих радника да се,
током наредне недеље, радним
данима, од 12 до 14 сати, обрате у
кабинет директора и предају молбу за
запошљавање са документацијом.
www.rbkolubara.rs

Милорад Грчић: Отварање новог копа
„Радљево” ће у наредним годинама
представљати сигурност производње угља и
електричне енергије у Србији

Последња недеља непосредних тајних избора за
чланове савета месних заједница протекла је у надметању
кандидата у седам убских села: Вукони, Докмиру,
Калиновцу, Кожуару, Памбуковици, Такову и Трлићу. Због
недовољног броја пријављених кандидата избори,
3.новембра, нису одржани у Радуши.
Занимљива борба вођена је у ТРЛИЋУ,
где је од 719 уписаних, право гласа
искористило 224 бирача. Процентуално, на
гласање је изашло 31,15 посто бирача. За
изборе се пријавило десет кандидата, а њих
седам је ушло у новоформирани Савет
месне заједнице. За новог председника
Савета изабран је трговац Саша Новаковић
са 114 гласова, док ће функцију заменика
председника обављати Иван Грујић,
Саша дипломирани инжењер рударства, који је
Новаковић освојио 95 гласова. За чланове Савета
бирани су, следећим редом: Никола Сајић,
конобар- 85 гласова, Марко Петрић,
музичар- 80 гласова, Зорица Костић,
геодетски техничар- 62 глас, Александар
Лелићанин, радник- 45 гласова и Небојша
Петровић, пословођа маркета- 42 гласа.
У ТАКОВУ није било неизвесности.
Свих седам кандидата ушло је у новоформирани Савет МЗ, а за председника је
убедљивим бројем гласова изабран
фотограф Александар Радовановић- Беча,
Александар иначе одборник у СО-е Уб. Функцију
Радовановић заменика убудуће ће обављати досадашњи
председник МЗ, полицијац Милан Илић, док
су за чланове бирани Слободан
Велимировић- Бобан, Драган Бранковић,
Милан Леонтијевић, Војислав Марковић и
Бранко Радовановић. На изборе у Такову
изашло је свега 15 одсто уписаних бирача.
Најмасовнија изборна јединица била
је у ПАМБУКОВИЦИ, где су од 863, своје
гласачко право искористила 204 бирача.
Како се на крају испоставило, пензионер
Драгомир Лукић- Драга није имао јаку
Драгомир конкуренцију у свом селу, па је убедљивим
Лукић б р о ј е м гл а с о в а и з а б р а н з а н о в о г
председника Савета месне заједнице
Памбуковица. Иза њега нашли су се:
Војислав Поповић (будући заменик
председника
Савета), Љубисав
Балиновац, Обрен Бурић, Влајко Ераковић,
Вера Илић, Слободан Богдановић, Горан
Аксентић и Жарко Ђорђевић.
Најнеизвесније је било у КОЖУАРУ, где
је разлика између првопласираног и
другопласираног кандидата износила свега
два гласа. Коначним сабирањем гласова,
Владан победио је Владан Лукић- Бели са 67
гласова. Иза њега нашао се Милош Гајић, и
Лукић њих
двојица ће обављати функције
председника, односно заменика
председника Савета. Од преосталих седам
кандидата, три су ушла у Савет МЗ: Стеван
Ковачевић, Живко Тодоровић и Милан
Ненадовић. На гласање је изашло 34,5 одсто
од 578 уписаних бирача.
У КАЛИНОВЦУ није било дилеме. И
поред мале излазности (14 посто), победио
је Томислав Јуришић са 38 гласова. За
заменика председника Савета МЗ изабран је
Томислав Милан Пантић са шест, а за члана Зоран
Јуришић Симанић са пет гласова.

Гласање у Трлићу
Највећа излазност последње недеље избора
забележена је у ВУКОНИ, где се гласању одазвало близу 50
одсто бирача. Од 91 важећих листича, на 47 било је
заокружено име новог председника Милете Пантелића. За
заменика је изабран Сава Лазаревић са 33 гласа, а за члана
Радован Андријевић са 31 гласом. На изборима је
учестовало шест кандидата.
Мештани ДОКМИРА су показали најмање интереовања
за протекле изборе од свих шеснаест месних заједница, на
којима се гласало у протекле три недеље. Свега 9,5 одсто од
укупно 433 гласача одазвало се позиву да бирају нове
представнике у Савету месне заједнице. Здравко
Марјановић је изабран за председника, Драган Дубљевић за
заменика председника и Милован Гајић за члана у
новоформираном Савету.
Били су ово, по много чему, специфични избори и
прилика за појединце (али и политичке странке) да измере
где се тренутно налазе. Три одборника у Скупштини
општине Уб су "потврдила" своје мандате победама и на
изборима за чланове Савета Месних заједница (Звиздар,
Таково и Калиновац). Излазност је варирала од скромних
9,5 посто у Докмиру и Мургашу до веома добрих 71,5 одсто у
Руклади, 50 одсто у Вукони, 43 посто у Звиздару и 40 посто у
Бргулама.
К ако ствари стоје, због недовољног броја
пријављених кандидата избори за чланове Савета месних
заједница одложени су у Гвозденовићу, Тврдојевцу и
Радуши. У осталим изборним јединицама, гласачке кутије
ће мировати још најмање две и по године- до наредних
локалних избора, уколико нас, у међуврмену, не изненаде
политичари из врха републичке власти.
Милован М.

РЕИЗАБРАН НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Општинско веће општине Уб, на седници одржаној
28.октобра, донело је одлуку о постављању начелника
Општинске управе општине Уб. Поверење је указано
досадашњој начелници Зорици Маркош, дипломираном
правнику, из Уба.

АКТУЕЛНО
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У СУСРЕТ ЕВРОПИ

УКОЛИКО СЕ НЕ ДОЗОВЕМО ПАМЕТИ

НЕ ПИШЕ
НАМ СЕ ДОБРО
Е, моји предузетници!
Нико нас не шљиви ни два посто.
Иако, по овогодишњем попису Привредне коморе
Ваљево, на територији општине Уб, предузетничке радње
запошљавају чак 1.533 радника, о њима нико не води
рачуна. Препуштени су сами себи и којекаквим државним
алама које, с времена на време, уводе по неки нови намет.
Практично, предузетнике нема ко да штити. Разне
инспекције даноноћно им дувају за вратом, као да је у
питању борба са организованим криминалним групама, а
не са пореским обвезницима који пуне државну касу из које
се, између осталог, финансира прегломазни јавни сектор.
Удружење предузетника општине Уб, на чијем сам
челу, нема скоро никакве ингеренције. Ми, практично,
представљамо само скуп грађана, попут голубара,
риболоваца, пчелера... Чак смо и иза њих, ако се узме у
обзир како нас третирају општинске структуре. Не бих да
будем схаћен погрешно, поштујем сваку област и све
видове окупљања грађана. Али, мислим да би
предузетници требало да имају посебну улогу у овом
друштву, као један од његових ретких чинилаца који прави
вишак вредности. Општина Уб је последњих година остала
"глува" када је у питању рад Општинског удружења
предузетника. Конкурс за финансирање рада разних
удружења на територији наше општине, који се спроводи
почетком сваке године, не прописује области у којима би се
нашли убски предузетници. Финансије се одобравају за
којекакве хобије, "фол" еколошке акције и разна таљења из
којих (вероватно) појединци извлаче корист.
Приватни предузетници не само да немају
повлашћен статус, већ су изопштени из било каквих видова
подстицаја и помоћи. За ову годину смо "извисили" за
републичке и општинске субвениције за отварање нових
радних места. Неколицина предузетника, којима су
одобрене субвенције за отварање нових радних места
прошле године, још није добила обећана средства иако, већ
више од годину и по дана, редовно измирују порезе и
доприносе за примљене раднике. Обећања постоје, али од
обећања се не живи. Приватника никад нико не пита има ли
да исплати плате, доприносе, ПДВ, порезе, намете, таксе,
дажбине, камате... Он све то мора да плати, макар пословао
са губитком!
А одавно је јасно: привреду никада нећемо подићи
без јаких предузетника. Они који мисле да ће нам страни
инвеститори помоћи да развијемо нашу привреду, грдно се
варају. Њих интересује наше тржиште, природни ресурси и
јефтина радна снага. Они овамо долазе како би увећали
свој капитал, а не да помажу нашу привреду. Није
искључено да од њихових улагања можемо имати користи,
али сигурно не онолико колико би могли да имамо од
домаћих привредника. Људи моји, можете ли уопште да
замислите како би све изгледало ако би један "Трлић", не
дај Боже, упао у проблеме и оставио без посла неколико
стотина радника. Колико би, у том тренутку, опао стандард
становника општине Уб? На разне начине, директно или
посредно!
Мислим да је крајње време да се дозовемо памети и
већ једном почнемо да радимо у корист наше привреде.
Отресимо већ једном тај терет предрасуда из прошлих
времена са наших ионако претоварених плећа. Економију
наше државе одавно не воде економисти, већ политички
каријеристи којима иду на душу хиљаде и хиљаде
изгубљених радних места у привреди. И не само то, они су
нам натоварили прегломазни јавни (потрошачки) сектор
који не би могле да издржавају ни најбогатије државе
блиског истока, а камоли замља оптерећена свим и свачим
“на брдовитом Балкану”.
Рачуница је проста. Отварањем новог радног места
у јавној установи или јавном предузећу оптеређује се буџет
државе или општине. Отварањем новог радног места у
приватном сектору добијамо још једног пореског
обвезника који пуни буџет исте те државе или општине. Шта
се више исплати, процените сами?
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ШАМПИОНИ У ОБУЦИ ВОЗАЧА
За измене прописа и оштре услове у области
обуке возача Драган Костић и убски “Шампион”
спремају се већ више од једне децениjе
Од 26.октобра ступили су нови прописи (правилници) о
регистрацији ауто школа, а онима који су упућени у рад
убских фирми које се баве обуком будућих возача
путничких и других моторних возила, јасно је да ће многи
морати да ставе катанац јер, једноставно, не испуњавају
строге услове.
Један од оних који ће наставити са радом је Драган
Костић, власник Ауто школе “Шампион”.
- Ми смо се спремали за ове нове услове за рад ауто
школа већ више од једне деценије -каже Костић.
-Поседујемо пословну зграду са учионицом од преко 25
квадрата (осам за предавача и један и по квадратни метар
по полазнику). Наравно, ту је и тоалет у склопу зграде,
административни простор (најмање осам квадрата),
стручни кадар од три инструктора за Б категорију...
Предавач је саобраћајни инжењер са лиценцом. Речју, у
потпунисти испуњавамо услове.

Драган Костић
На кружном путу (улица Дринских дивизија) пажњу
заиста привлачи уређени простор Ауто школе “Шампион”
чији слоган “Није свако знање исто”, довољно говори.
Од 3.јануара 2014.године ступиће на снагу и обавеза
лиценце за све испитиваче, а за тај сертификат ће моћи да
полажу инстуктори са високом и вишом спремом, као и
инструктори са најмање две године радног искуства у
испитној комисији.
За полагање испита којим се стиче лиценца спремају се
Драган и Марица Костић (литература коју треба савладати
има преко 1.500 страна), а после њих на исти испит ће
изаћи и Дафина Гардиновачки.
Ауто школе које могу да конкуришу за регистрацију по
новим прописима, уз све наведено, обавезне су да
поседују
најмање три возила Б категорије са
одговарајућим атестом за дупле команде и светлосне и
звучне сигнале (контрола инструкторових команди за
време испита).
Кажу да ће се убудуће теже долазити до возачке дозволе
јер ће бити искључене све могућности манипулација. На
пример, атест за звучне у светлосне сигнале ће
подразумевати немогућност инструктора да кандидату
помогне уколико, рецимо, пропусти да укључи показивач
правца (мигавац) и слично.
- Ауто школа “Шампион” већ дужи низ година послује
успешно-каже Костић. - Потврдили смо се на свим
плановима, а наши кандидати су добили врхунску обуку и у
великом броју, што кажу чињенице- из прве положили
возачки испит. Верујемо да ће и убудуће наши суграђани,
као и сви други из околних општина, препознати у нама
озбиљну и стручно оспособљену фирму која ће наставити
рад на наше, али и на њихово задовољство.
Нови прописи, који су већ ступили на снагу, су обимни и
подразумевају дуги низ услова за рад ауто школа. Ипак,
оно што је најважније је решеност надлежних органа да се
строго испоштује све што је прописано. Инспекције ће
радити пуном паром, а у убском “Шампиону” очекују такву
посету већ наредних дана. Не сумњамо да ће сви бити
задовољни, инспекција, али и инструктори...
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ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

ВЕЋ
ВИЂЕНО

РАЗНЕ ТЕМЕ
БИБЛИОТЕКА "БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ"

НА РЕДУ НОВИ ПРОЗОРИ
Убска библиотека неће радити пар дана.
Планирана је замена прозора. Завичајно одељење
и Читаоница раде уобичајено.

Ни мање ни више него 1.300.000
нелегално изграђених објеката у Србији
добија прилику да донесе миран сан
својим власницима.
Спремао сем се да распредам о шодеризацији и
подели различитих облика помоћи социјално
угроженим лицима као обавезној претходници
избора на локалу (макар били и за месне заједнице).
Хтедох да поменем генерално слабу излазност на
биралишта и спорадичне изборне успехе мојих
партијских другова од Рукладе до Вуконе, преко
Врховина, Памбуковице, Трлића, Калиновца и
Кожуара...
Замало, па да предложим доделу повеље
почасног грађанина Уба господину Грчићу уз једини
услов да се из информативних емисија уклоне
претерани хвалоспеви „Колубари“ или бар умање
докле год асфалтирање „Колубара грађевинару“
плаћа „Дирекција“ буџетским средствим општине.
Предухитри ме последњи број „Службеног гласника
Р. Србије“ и проглашење најновијег Закона о
легализацији. Није то оно - као одеш у катастар па ти
укњиже непокретност за 100 „еври“, то је „пун фул“,
то је легализација бато – одистински!

Ни мање ни више него 1.300.000 нелегално
изграђених објеката у Србији добија прилику да
донесе миран сан својим власницима. Биће ту зараде
пројектантима и прихода буџетима државе и
локалних самоуправа. Пашће понеки привремени
прикључак за воду и струју, готовински кредит да
покрије трошкове папирологије, отплата уређења
земљишта на највише 20 година и све то само за оне
који у року од 90 дана поднесу захтеве за
легализацију.
Предахнуће грађевински инспектори. Њихове
„муштерије“ које су имале срећу да граде ван
клизишта, мочварног и јавног земљишта уз употребу
материјала који обезбеђују трајност и стабилност
објекта могу да наставе започете чарке са комшијама
без бојазни да ће епилог бити пријава на писарници
Општинске управе.
Како ће све до краја изгледати још се не зна јер
треба донети нове правилнике, одлуке, упутства и
тумачења али сигурно је једно – легализације без
већих пара нема. Тешко да ће помињаних 100 „еври“
да поклопи сав трошак. Ко је имао нешто већ је градио
уз дозволу. Ако се и решио да прескочи плаћање таксе
за уређење земљишта дочекало га је утужење и
камата која надмашује почетни дуг. У селима ће бити
нешто мање трошка - уређење грађевинског
земљишта ван Уба се не наплаћује.
Па ипак...Трећа легализација у трећем
миленијуму. Не напушта ме утисак да је све ово већ
виђено - као реприза „Бољег живота“ и „Срећних
људи“.

Решавање дугогодишњег проблема
Убска библиотека „Божидар Кнежевић“ биће затворена за
кориснике од четвртка 14. новембра, до понедељка 18. новембра
због радова на згради библиотеке. У питању је комплетна
промена прозора, светларника и излога испред саме
библиотеке. Овај значајан објекат ће ускоро добити нове дрвене
прозоре који су наменски направљени и који ће коначно добити
своју праву функцију. Стари прозори, осим што нису могли да се
отварају и библиотека проветрава, нису добро ни дихтовали,
тако да радијатори испод њих нису имали праву сврху.
Снежана Јовановић, књижничар објашњава да је потребно
померити високе и тешке полице са књигама како би се дошло до
појединих прозора, а књиге претходно морају да буду склоњене
на безбедно место, јер ће бити доста прашине која није добра ни
за књиге у кућним условима, а камоли у библиотеци. Иначе,
библиотека има и два легата књига: Тоде Чолака и Љиљане
Ристивојевић из Београда.
Пошто је зграда под заштитом Завода за заштиту
споменика културе, претходно је морала да се тражи њихова
дозвола. Ове радове финансијски потпомаже Општина Уб, а
наставак су комплетне реконструкције библиотеке која из више
разлога мора да се одвија у неколико фаза .“Прошле године
саниран је кров и урађени олуци, ове године на ред су дошли
дотрајали прозори, а следеће, можда већ на пролеће,
предвиђено је уређење фасаде“, наводи Снежана Јовановић.
Радници библиотеке су вредно радили на сређивању ентеријера
саме библиотеке, тако да су у кратком року офарбана и
прелакирана сва врата, полице, гелендер, окречена просторија,
а самим тим уштеђена су новчана средства. Очекује их још
фарбање и тапацирање старинских столица, које ће такође сами
средити.
Завичајно одељење и Читаоница радиће уобичајено, у
термину од 07-20 часова.
Д.Капларевић

ГИМНАЗИЈАДА 2013.

НЕДАЈ СЕ, ГЕНЕРАЦИЈО!
Традиционални сусрет генерација убске гимназије и
ове године је протекао у знаку лепих успомена и дружења до
касно у ноћ. Ко би рекао да ове девојке и младићи идуће године
славе 40 година од матуре? Па, тек као да су изашли из
учионице на велики одмор... Свежи, полетни, вредни...

ОПШТИНА УБ
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У ТУЛАРИМА И ПАМБУКОВИЦИ
СВЕ СПРЕМНО ЗА АСФАЛТИРАЊЕ
Три путне деонице у Туларима, Памбуковици и
Трлићу, у укупној дужини од 1.650 метара, биће стављене
под асфалт до краја новембра - обећао је приликом
обиласка припремних радова председник убске општине
Дарко Глишић. Комплетни земљани радови финансирају
се средствима Министарства пољопривреде (60 посто) и
општине Уб (40 одсто) у износу од 6.130.000 динара.
Асфалтирање ће бити обезбеђено уз помоћ Рударског
басена "Колубара". Радове изводи убско предузеће
"Алексић”, а лепо време, без падавина, погодује тренутној
фази радова.
- Бирали смо оне путне правце на којима живи
велики број људи, а које ниједне досадашње локалне
власти нису ни помишљале да ставе под асфалт. Имајући у
виду ограничена средства, определили смо се да, из
године у годину, радимо краће деонице како бисмо на крају
стигли до коначног циља, а то је асфалтирање што већег
броја путева који повезују наша села.

Тулари

Памбуковица
Припремни радови за асфалтирање пола километра
пута који пролази кроз засеок Стубо у Туларима ушли су у
завршну фазу. Велики број мештана са задовољством је
дочекао председника код сеоске чесме, а за узврат су
добили обећање да ће се асфалтирање путне деонице од
четири и по километра наставили и наредне године.
Пола километра асфалта добиће и Памбуковчани из
засеока Авала. Око четрдесет кућа, на тај начин, биће
повезано са центром села. Према казивању новоизабраног
председника Савета месне заједнице, Драгомира Лукића,
овај пут дужине четири километра има велики значај за овај
крај јер повезује четири села (Чучуге, Слатину, Радушу и
Памбуковицу) и представља најближи правац за Ваљево.
Машине ће се, ових дана, преселити у Трлић како би
се извели радови који претходе асфалтирању пута који води
ка Кандићима, у дужини од 600 метара.
Милован М.

У СТУБЛЕНИЦИ И ШАРБАНАМА ИЗГРАЂЕНЕ ДВЕ ПУТНЕ ДЕОНИЦЕ

НАЈАВА ОБИМНИХ УЛАГАЊА
Наредне године планирана изградња око 20 километара саобраћајница
Почетком месеца асфалтирано је и 500 метара деонице
Захваљујући средствима Рударског басена
„Колубара”, у Стубленици и Шарбанама асфалтиране су кроз Шарбане, на локалном правцу од Уба до Радљева. То је
две путне деонице, у укупној дужини од један километар, а први асфалт на овом макадамском путу дугом четири
километра, а Шарбанци га чекају скоро три деценије.
вредност обе инвестиције је око пет милиона динара.
- На пролеће, изградићемо још километар пута и сваке
године радити колико можемо како бисмо, мало по мало,
дошли до коначног циља, а то је да пут кроз овај део
Шарбана асфалтом спојимо са селом Радљевом – каже први
човек убске општине. Развој саобраћајне инфраструктуре је
предуслов за квалитетан живот људи на селу, истиче
Глишић, најављујући обимне радове на модернизацији
локалних и некатегорисаних путева у Тамнави.
- Надам се да ће успешна и плодна сарадња са
Рударским басеном „Колубара” бити настављена и наредне
године, када планирамо још већа улагања у путну
инфраструктуру, која је у нашој општини прилично лоша. У
2014. планирамо да изградимо око 20 километара путева, а
поред „Колубаре”, део средстава очекујемо од „Путева
Србије” и надлежних министарстава, док би и сама локална
самоуправа инвестирала значајну суму новца у
побољшање путне мреже на подручју општине – рекао је
председник општине Уб Дарко Глишић.
Д.Недељковић

Стубленица
Земљани пут кроз „Јеленића крај” у Стубленици, који
спаја овај крај села са црквом и школом, пресвучен је
авфалтом у дужини од пола километра, док ће преосталих
600 метара бити завршени на пролећe, обећао је
председник општине Уб Дарко Глишић приликом недавног
обиласка новоизграђене деонице у Стубленици. У име
мештана, Рударском басену и локалној самоуправи
захвалио се председник Савета месне заједнице Мирослав
Антонијевић који је изразио наду да ће уз њихову помоћ
бити настављени и започети радови на путу према сеоском
гробљу.

Шарбане
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ЗАВРШЕН 6. REPASSAGE FEST

СЛОВЕНЦИ ПОБЕДНИЦИ ФЕСТИВАЛА
У такмичарској конкуренцији приказано шест најбољих представа аматерских позоришта са
простора бивше Југославије. – Стручни жири доделио седам фестивалских награда
Представа „Убиство у вили Роунг” словеначке мањине
из Штеверјана у Италији проглашена је најбољом на 6.
Репасаж фесту, који је након девет фестивалских дана,
завршен 9. новембра. Плакета „Александар Поповић”
припала је и редитељу Франку Жерјалу за режију исте
представе Акиле Кампаниле, у извођењу Драмске дружине
„Франчишек Седеј”, а поред представника Словеније, у
такмичарској конкуренцији учествовало је још пет
регионалних аматерских позоришта са представама које су
награђене на фестивалима у Хрватској, БиХ, Црној Гори,
Србији и Војводини.
Награде „Раша Плаовић” за најбоља глумачка
остварења понели су Амел Угарак и Јасмина Млако за улоге
Зуција и Микице у представи Вахида Дураковића „Боја крви
и иловаче” Театра „Федра” из Бугојна и КЦ „Мале ствари” из
Требиња. За извођење сонгова у Брехтовој „Опери за три
гроша” мојковачког Позоришта „Ненад Ракочевић” награду
за најбољу женску епизодну улогу фестивала добила је
Миона Цвијовић, а за мушку Павле Матушко за тумачење
лика Пука у Шекспировом „Сну ивањске ноћи”, у извођењу
Сатиричног казалишта младих из Славонског брода.
Награду је добио и Мирослав Бако за оригиналну музику у
представи „Вавилон” СКУД-а „Херој Јанко Чмелик” из Старе
Пазове. О наградама је одлучивао жири у којем су били
позоришни редитељ Дејан Мијач (председник) драматург
Ксенија Радуловић и драмски уметник Љубивоје Тадић.

Детаљ из победничке представе
"Убиство у вили Роунг"

Овогодишња смотра театарског стваралаштва са екс
Ју простора, која је почела 1. новембра, протекла је у
одличној фестивалској атмосфери, а на шесто издање
Репасаж феста завесе су спуштене девет дана касније. На
завршној свечаности у Дому културе, многобројну
публику најпре је, у име стручног жирија, поздравио
глумац Љувивоје Тадић, након чега је Радован Пулетић,
директор Установе за културу и спорт, испред
организатора, уручио награде најбољима. Репасаж је био и
прилика да се Установа и Позориште „Раша Плаовић”, у
оквиру обележавања великог јубилеја - 140 година
позоришног живота на Убу, одуже својим колегама и
пријатељима. За дугогодишњу и успешну сарадњу, убски
глумци Зоран Савковић и Александар Тадић уручили су
плакете „Радомир Раша Плаовић” представницима
Градског позоришта из Јагодине и Центра за културу
Пожаревац. Фестивал је званично затвореним прогласио
прослављени редитељ Дејан Мијач, док је програм
завршен представом Сајмона Бента „Елинг”, у режији
Марка Манојловића, коју су, у част победника, одиграли
изванредни глумци Београдског драмског позоришта:
Павле Пекић, Љубомир Бандовић, Слободан Ћустић, Иван
Томић и Јелена Ћурувија Ђурица.
Репасаж фест, установљен у част великанима
Фестивал је званично затвореним прогласио
позоришне уметности и рођеним Убљанима Александру
прослављени редитељ Дејан Мијач
Поповићу и Радомиру Плаовићу ни ове године није остао
без подршке локалне самоуправе, која је за организацију и
одржавање шестог театарског празника аматера
издвојила 1,2 милиона динара.
Поред такмичарских представа, на фестивалском
репертоару ван конкуренције, публика је имала прилику да
види и најновији комад убског позоришта "Камен за под
У оквиру пратећег програма главу" у режији Зорана Савковића.
Д.Недељковић
6. Репасаж феста, у Галерији
„Свети Лука” отворена је прва
с а мос т а л н а и злож б а с л и к а ШОМО "ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ"
Радована Лазаревића, новинара и
уредника Дописништва РТС-а у
Ваљеву. Поставка обухвата 28
уља на платну, која су настајала у
У сусрет трећој Смотри стваралаштва српских
протеклој деценији. Те слике су,
композитора, која ће бити одржана крајем новембра,
како Лазаревић каже, његове
Школа за музичко образовање „Петар Стојановић” у
неиспричане или недовршене
четвртак, 14. новембра, приређује концерт словенске
телевизијске приче, а посвећене
музике под називом „Вече са Дворжаком”. Музику
су појединцу или стању у нашем
прослављеног композитора Антоњина Дворжака том
д ру ш т ву. Га ле р и ј а ј е б и л а
приликом изводиће Кристина Ашковић, сопран и Маја
премала да прими све оне који су
Мијатовић,
мецосопран, реномиране соло певачице из
дошли на отварање Лазаревићеве
Београда, уз клавирску пратњу Иве Миланов. Публика ће
Драган Тодоровић
изложбе, на којој су о његовом
бити у прилици да чује тринаест Дворжакових песама из
сликарству говорили сликар
циклуса
„Моравски напеви”. Концерт почиње у 18 часова
светског формата Радован Мића Трнавац, познати српски
у свечаној сали Музичке школе.
књижевник Радован Бели Марковић и некадашњи
амбасадор у Бразилу Радивоје Лазаревић.
Током фестивала, у Клубу Дома културе одржана је и писац и књижевни критичар Васа Павковић у предговору
промоција књиге „Није народ сапун да се потроши” за ову књигу. Сабирајући те духовите сатиричи неговане
ваљевског новинара Драгана Тодоровића. Међу корицама репортаже, Тодоровић је начинио већ три одличне,
нашло се 60-так текстова објављених, углавном, у инспиративне књиге, а ова последња једнако је, ако не и
недељнику „Време” на чијим страницама Тодоровић већ више, духовита, врцава, интелигентна и луцидна, писана
две деценије „исписује хронику нашег хаотичног и у његовим непоновљивим, препознатљивим и убедљивим
континуираном хаосу фантастичног времена”, написао је стилом.

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ
ФЕСТИВАЛА

КОНЦЕРТ СЛОВЕНСКЕ МУЗИКЕ

СА СВИХ СТРАНА
УРЕЂУЈЕ СЕ КРУГ "ЂУНИСА" И АЗИЛ ЗА ПСЕ

АСФАЛТ
И НОВИ БОКСЕВИ
У току су радови на уређењу круга КЈП „Ђунис” и
проширењу азила за псе, које заједнички финансирају ово
комунално предузеће и Општина Уб.
- Круг предузећа „Ђунис”, површине 1.500 квадрата, у
наредном периоду биће стављен под асфалт, тако да ћемо
га потпуно оспособити да буде функционалан и у зимском
периоду, с обзиром да се овде налази доста робе
комуналног предузећа, као и „Ђунисова” механизација.
Вредност ових радова је око
Нови боксови и играонице милион динара, а још 650.000
за напуштене љубимце
динара уложићемо у проширење азила за псе, односно
изградњу нових боксова и
играонице за напуштене
љубимце, на шта нас обавезују
законски прописи о држању и
добробити животиња – објаснио је председник општине Уб
Дарко Глишић.

14.новембар 2013.г.
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СЕМИНАР
ЗА ВАСПИТАЧЕ
Оспособљавање васпитног кадра за рад са
децом са сметњама и тешкоћама у развоју
У циљу едукације васпитача за рад са децом са
посебним потребама, Предшколска установа „Уб”
организовала је семинар на тему „Школа и ученици са
развојним тешкоћама”. Реализатор семинара била је Весна
Сузовић, дефектолог и логопед, а на њему су учествовала
33 васпитача из убског Вртића.
- Обука треба да допринесе оспособљавању васпитног
кадра за рад са децом са сметњама и тешкоћама у развоју и
њиховом оснаживању за активну улогу у ангажовању и
решавању проблема ове деце. Весна Сузовић нам је, кроз
бројне практичне примере, показала како треба радити са
децом са сметњама у развоју и како им олакшати боравак у
вртићу. Такође, скренула нам је пажњу да сваки циљ који
постигнемо у раду са том децом је добар и да не можемо да
погрешимо – објашњава Гордана Милосављевић
Марковић, директорка убске Предшколске установе.

УДРУЖЕЊЕ „ЖИВИМО ЗАЈЕДНО” И „VISHION TEEM”

ПОТПИСАН УГОВОР
О САРАДЊИ
Удружење за помоћ и подршку особама са
посебним потребама „Живимо заједно” склопило је уговор
о пословно-техничкој сарадњи са предузећем „Vishion
teem”, које се бави штампањем и продајом дечијих
сликовница, бојанки, часописа и честитки. Документ
предвиђа да део прихода од продаје штампаног
материјала, „Vishion teem” уплати у хуманитарне сврхе
Удружењу, ради помоћи особама ометеним у менталном и
интелектуалном развоју, вишеструко ометеним особама са
аутистичним синдромом,
особама са инвалидитетом и
њиховим породицама. Уговор
су потписали Мирјана Јовановић, председница Удружења „Живимо заједно” и
Немања Адамовић, директор
предузећа „Vishion teem”.
Према речима Јовановићеве,
куповином дечијих сликовница, бојанки, часописа и
честитки са логом Удружења,
грађани ће помоћи да животи
Немања Адамовић
деце и особа са посебним
и Мирјана Јовановић
потребама буду бар мало
лакши.

МЛАДИ МУЗИЧАРИ
У СПЕЦИЈАЛНОЈ ШКОЛИ У МУРГАШУ

МУЗИКА ИХ СПОЈИЛА
Ученици и професори школе за основно музичко
образовање „Петар Стојановић” прошле недеље посетили
су Издвојено одељење специјалне школе „Љубомир
Аћимовић” у Мургашу, где су одржали концерт за децу
са посебним потребама. Наступ је био више него
успешан, јер су млади музичари несебично и са много
љубави свирали за своје другаре у Мургашу, који су
били изванредна публика, те с одушевљењем и
великом пажњом саслушали њихов програм. Поред
тога, показало се да класична музика представља
одличан вид терапије за децу са потешкоћама у
развоју и да на њих делује веома мотивишуће.
Незаборавни тренуци у којима је уметност спојила
децу из различитих школа настављени су и током
заједничког дружења, када је договорена узвратна
п ос ет а у ч е н и к а и з М ур г а ш а Ш О М О „ П ет а р
Стојановић”.

Учешће узела 33 васпитача

НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ О ЗДРАВОЈ ХРАНИ

ПРВА НАГРАДА
УБСКИМ ПРЕДШКОЛЦИМА
На наградном конкурсу „Шта треба да једемо, како и
зашто”, расписаном поводом обележавања Светског дана
здраве хране, прва групна награда за ликовни рад у
категорији предшколаца припала је групи из убског
Вртића, коју су предводиле васпитачице Санда Кандић и
Наталија Поповић. Конкурс је спроведен у сарадњи
Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
Завода за јавно здравље Ваљево и Дома здравља
Лајковац и под покровитељством Министарства здравља
Републике, а на њему су учествовала деца предшколског
узраста и ученици основних школа са територије
Колубарског округа. Награде најуспешнијим учесницима
конкурса уручене су у великој сали Градске куће у
Лајковцу, где је приређена изложба здраве хране и
најбољих ликовних и литерарних радова.
Победнички групни рад убских предшколаца, под називом
„Пирамида здраве исхране”, биће послат Институту за
јавно здравље Србије и учествовати на републичком
ликовном конкурсу.

Ученици и професори ШОМО "Петар Стојановић"
са својим другарима из Мургаша
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БУВЉА ПИЈАЦА СВЕ АКТУЕЛНИЈА

УБСКЕ ТЕМЕ

ЦЕНЕ СА БУВЉЕ ПИЈАЦЕ

ЗА СВАЧИЈИ ЏЕП
Убско "Чумићево сокаче" - спас за празне новчанике
Бувље пијаце су током деведесетих биле главно
место за трговину. Храна из Мађарске, одећа из
Турске, лажне "Леви’с" фармерке из Новог Пазара,
бензин у пластичним боцама из Румуније и
Бугарске... Иако су радње биле празне, бувље пијаце
су биле пуне кријумчарене робе. Радило се на велико
и мало, и сви су били задовољни, и купци и продавци.
Држава од тих трансакција није имала користи али,
чини се, за то нико није марио.
Времена су се (донекле) изменила. Данас
живимо у изобиљу понуде коју нам сервирају
маркетинг службе познатих светских и домаћих
брендова. Рафови многобројних радњи препуни су
свакојаке робе са акцијским ценама. Трговци се на
различите начине труде да привуку нове муштерије.
Тржишна утакмица је у току и сви се боре за своје
место под сунцем.

Некада вашариште, данас бувљак
Међутим, једна ствар се није много променила, а
то су празни џепови грађана. Бувљаци поново
постају актуелни, а о томе нам сведочи и недавна
посета убском "Чумићевом сокачету".
- Кад је бувљак главно место наше куповине,
значи да смо дотакли дно. Ово је наш једини могући
опстанак у животу, постали смо групна сиротиња.
Већина људи ни не улази у продавнице, само овде
купују и наше су сталне муштерије- каже продавац са
убског "вашаришта" Славољуб Пајковић.
Преко пута њега, тезгу са металном галантеријом
држи Милан Јовановић из Мионице.
- Ово је задња шанса за преживљавање и
опстанак. Не продајемо пуно, јер је велика
конкуренција. Нас троје ради, прелазимо 50
километара, па кад све саберем зарада се креће око
1.500 динара.

Ручно израђене корпе на убском вашару:
Ценкање из аутомобила
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Поред "second
hand" робе, овде
можете пронаћи
“лажњаке” копије познатих
марки, као и најразличитије корисне и бескорисне
ствари. Има ту и прехрамбене робе, из увоза. Миодраг
Миљевић из Београда редовно довози робу из
Мађарске.
- Веома сам задовољан продајом, данас иде јако
добро. Рећићу вам да, с обзиром на наше цене, могу
пристојно да зарадим, иначе се не бих бавио овим
послом. Ипак, мислим да је жалосно што наши људи
немају могућност да по повољнијим ценама купују
прехрамбене производе у нашим велетрговинама, па
се опредељују за овај вид снабдевања- каже продавац
чија тезга мами многобројне погледе на квалитетне
мађарске кобасице, кулен, шунку, сиреве, сардине...
Нешто даље од њега "разгаламио се" један
продавац. Нуди све и свашта, по свим могућим
условима, уз неопходне гаранције на квалитет робе и
све што иде уз то. На његовој тезги има свега, од игле
до локомотиве. Изгледа да му и посао иде добро.
- На Убу има посла, брате, никад боље није било.
Зато редовно и долазим сваког петка и вашара. Овде су
људи поштени, лако је радити. Ево од јутрос сам
зарадио 500 евра. Све иде. Од ножева, гума, парфема,
алата, до разноразних "транги-фрагни". Добра роба се
увек добро продаје- истиче Паја из Ваљева, који се
хвали да његова роба долази из неколико земаља
Западне Европе.

Добра роба увек нађе купца:
Паја из Ваљева

И тако, сваког петка. Убска бувља пијаца је место
где стрпљиви купац, за релативно мале паре, може да
пронађе пуно интересантних и надасве корисних
ствари. Шерпе, лонци, антене, каблови, прекидачи,
окидачи, утичнице, мањи електронски апарати,
аутоделови, гуме за бицикле и много тога доступно је
свима који имају стрпљења да прво разгледају, а затим
се и упусте у дуготрајно дипломатско убеђивање, које
сви знамо као - ценкање.
Милован М.

ПРОДАЈЕМ СТАНОВЕ

- ТВ апарати
- Музички стубови
- Усисивачи
- Радио уређаји за аутомобиле
- Мобилни телефони
- Бушилице
- Гуме за аутомобиле (комад)
- Гуме са фелнама (комплет)
- Комплет столови и столице
- Лежаји (каучи)
- Веш машине
- Шпорети
- Фрижидери
- Пегле
- Метална галантерија
(браве, турпије, чекићи, клешта,
браве, шарке, славине...)
ПОЛОВНА ГАРЕДЕРОБА
- Мајице
- Џемпери
- Сукње
- Хаљине
- Тренерке (доњи део)
- Тренерке комплет
- Тексас јакне
- Фармерке
- Зимске јакне
- Капути
- Обућа

од 2.500 до 4.000
од 1.500 до 3.000
од 800 до 1.500
од 1.000
од 1.000
600, 800, 1000
од 1.000 до 3.500
11.500
10.000, 15.000
13.000, 14.000
од 11.500 до 17.000
од 9.000 до 17.000
од 7.000 до 14.000
1.000
од 50 до 250

50, 100, 150
50,100,150,200
100, 200
100, 200
100, 150, 200
300, 400, 500
200, 300
100,200,250,300
од 300 до 600
200, 300
од 100 до 400

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
(из увоза)
- Чајна кобасица
- Паризер
- Шунке
- Кулен
- Сремска кобасица
- Паштета у цреву
- Виршле
- Месни нарезак
- Сардине
- Сир "Трапист"
- Сир "Зденка"

cve}ara
NINA

novo na Ubu

Kralja Petra Prvog br.8
(preko puta Muzičke škole)

- saksijsko cveće
- rezano cveće
- buketi, korpice
- korpe 101 ruža

MOGUĆNOST PORUDŽBINE

066/940-34-37

ISPORUKA
NA KUĆNU ADRESU
Radno vreme:
8-20 h, nedeljom 8-13 h

- Двособан у Ламелама, 56
квадрата, пета ламела, 1. спрат

КОЈЕ ПРОБЛЕМЕ, ХИТНО, ТРЕБА ДА
РЕШИ НОВОИЗАБРАНИ САВЕТ МЗ УБ ?
Богољуб Павловић, службеник:
- Проблема има много, али би Савет МЗ требало да се
бави пословима који су у оквиру МЗ Уб, а која је и највећа МЗ у
општини. Доста је урађено и до сада на Убу, али пошто се ја
бавим екологијом, по том питању много тога треба урадити.
Најпре око заштите корита реке Уб. Оно је регулисано, само га
треба одржавати. Мислим да Убу мањка зеленила. Током
реконструкција градског парка посечено је много стабала, па
због здравије животне средине и чистијег ваздуха треба да се
засаде нове биљке. Ми из Друштва истраживача можемо да
понудимо своје услуге, по питању пошумљавања одређених
делова града и засада нових дрвореда где год постоји
могућност за то.

Новка Николић, трговац:
- У овом тренутку је најбитније да се отворе нове
фабрике што би омогућило већи број нових радних места а
самим тим и запошљавање већег броја младих како би се овој
деци колико-толико омогућио бољи живот у будућности.
Треба проширити обданиште да млади заснивају породице, а
не да "висе" на бироу рада без посла и занимања. Велики број
фабрика је затворен, то фали Убу. Имамо толико деце што су
завршила високе школе, а немају где да раде. Моја ћерка има
34 године, нигде не ради, и то је велики проблем за све младе
људе.

- Новоизабрани Савет МЗ, по мени, треба прво да
решава стање на путевима. Путеви су нам у ужасном стању,
све рупа до рупе. Ово је катастрофа. Зима долази, биће хаос.
Мислим да је убска општина најгора са путевима. Друго, треба
ову децу запошљавати ако има неке шансе. "Колубара" прима
све осим Убљана, где је ту правда? Фабрике су продате и
затворене, нема где да се ради. Ми смо имали неколико
фабрика где су људи зарађивали за живот, сада је све стало и
треба покренути све изнова, што је јако тешко.

Бранко Лукић, радник обезбеђења:
- Новоизабрани Савет МЗ Уб требало би прво да
решава питање запошљавања младих. Велики број деце је
завршио школу и у недостатку посла лута улицама јер нема
где да ради. То је велики проблем за овај град. Требало би
некако привући стране инвеститоре у Уб, како би нам помогли
и запослили ову омладину и, самим тим, променили стање из
корена у општини. То је најпрече, па онда здравство и друге
обасти друштвеног живота. Мени су оба сина незапослена, а
ја радим у приватном предузећу, тако да је све неизвесно.

Драган Шкорић, студент:
- Као млада особа сматрам да у ближој будућности
треба саградити породилиште у Убу јер то је потреба целог
овог краја. Знате колико треба времена да се стигне до
Ваљева, а то нам је најближа установа таквог типа. Путеви су,
ту и тамо, поправљени. Ипак, једна деоница пута за Бајевац је
катастрофа и то би требало хитно реконструисати. На Убу
постоје спортски терени, хала је завршена, базен, стадион...
Једино би хотел требало реновирати, како би на Убу могле да
се организују припреме спортских клубова са стране. Немања
Матић гради терене, биће ту два вештачка и један природни
терен. Уб свакако има потенцијала само треба искористити
све то на прави начин.

Миодраг Мијатовић, металостругар:

- Двособан у Преком шору
"Мишићева зграда", 46 квадрата,
нов стан, 4.спрат, лифт

063/32-39-45

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

Милун Матић, аутопревозник:
650, 800
250
400, 450
800
550
150
250, 300
150
100
650
100

DEKORACIJA I ARANŽIRANJE CVEĆA
ZA SVA VAŠA SLAVLJA
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- Мислим да је паркинг на Убу велики проблем. Нема
где да се паркира, превише је возила, а мало паркинг места.
Има где да се стане али само на тренутак. Ако нешто треба да
купите треба оставити ауто код пумпе или чак на Ђунису, па
доћи до града пешице. То је приоритет на Убу. Има толико тога
што би требало решити, али питање је колико има средстава и
могућности.
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Пише: Милорад Радојчић
ЗНАМЕНИТИ ТАМНАВЦИ

БЛАГОЈЕ
ЦВЕТКОВИЋ
- ЛЕШТАРИЋ
Мада нас је угледни економ, трговац, ратник и
политичар Благоје Цветковић Лештарић из Врела
вишеструко задужио, иако је прошло више од сто година
од његове смрти, ми о њему још увек мало знамо. Родио
се 1846. године негде у лесковачком крају, од оца
Димитрија и мајке Савке, у бројној породици. Имао је
браћу Косту, Велизара, Светозара (трговца у Београду и
Врелу, који је умро 12. септембра 1905. године у Дрену код
Обреновца) и Николу, пуковника. Није познато где се и
како школовао. У младости се бавио трговином и био
о рт а к ч у ве н о г т р го в ц а и за д у ж б и н а р а И л и ј е
Милосављевића Коларца.
Пошто се оженио Јеленом, ћерком Пантелије
Лештарића (1818-1979), чувеног економа и трговца из
Врела, дошао је у њихову кућу и ту се стално настанио.
Како су Пантелијини синови Јован и Радомир рано
помрли, на његов захтев свом дотадашњем презимену
додао и њихово. Наставио је да се бави трговином али и
да обрађује породично имање уз примену, за оно време,
савремених агротехничких мера и сорти.
Доста је радио на унапређењу пољоприврде и
развоју земљорадничког задругарства. Остало је
забележено да је био наш највећи излагач на Великој
светској изложби у Паризу 1889. године. Том приликом
излагао је, пре свега, бели пасуљ и кукуруз у клипу. Један
је од оснивача и први секретар – благајник
Земљорадничко-кредитне задруге у Врелу, основане
1899. године.
Био је храбар и умешан у командовању па је имао чин
капетана Народне војске. Тамнавски батаљон Ваљевске
бригаде I класе, под његовом командом, „починио је чуда
од храбрости“ у боју на Великом Извору и Тешици 1876.
године. Иако је био рањен у ногу истицао се и у борбама за
ослобођење Ниша и других градова на југу Србије, па је и у
песму ушао:
„Прво јесте Цветковићу Блажа,
командант Тамнаве поносне,
Прво гнездо дичнијех јунака...
...........
Слеве стране Цветковићу Блажа.
На зеленку бијесном хату,
Сабљом секу а коњима газе,
Беже Турци јад их задесио.“
Активно је учествовао у јавном животу новог
завичаја. Више пута биран је за кмета и председника
врељанске општине. У октобру 1878. године изабран је и
за народног посланика Среза тамнавског у Народној
скупштини Србије. Као члан Либералне странке за
посланика кандидовао се и 1884. и 1887. године али није
изабран. Као председник одбора Црвеног крста истакао
се у прикупљању помоћи за рањенике током и после
Српско-бугарског рата 1885. године.
По казивању потомака женио се три пута и у прва два
брака није имао порода. Тек у трећем браку са Јеленом, од
Јеремића из Совљака крај Уба, добио је дванаесторо
деце, од којих је троје умрло још док су били мали.
Одрасли су: Милан (1881-1960), ковач, ратник и ратни
војни инвалид, носилац ордена Карађорђеве звезде са
мачевима, чији је син Чедомир Цветковић био познати
просветни радник у Тамнави; Милоје, железнички
службеник; Милутин (1885-1915), колар и срески економ;
Александар, кожарски трговац у Београду и Божидар,
возач краља Петра I; те кћери:Даница (1894-1908), умрла
као ученица III разреда гимназије, Перса, Бојка и Милица,
удата за Николу Станишића, кафеџију из Уба, који је 1920.
године био изабран за кмета прве комунистичке општине
на Убу, чије су кћери: Босиљка удата за Љубишу Ђукића,
учитеља из Ваљева; Драгиња за Рељу Ђурића, београдског глумца и Савка за Милосава Попадића, порезника на
Убу.
Благоје Цветковић Лештарић умро је 1907. године, а
сахрањен на сеоском гробљу у Врелу, где више нема ни
надгробног споменика. Тако, у овом крају, више ништа не
подсећа на њега.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
ВЕЛИКИ УСПЕХ КОЊИЧКОГ КЛУБА
"СВЕТА ПОПОВИЋ"

КИД ФРСТ НАЈБОЉИ
КОЊ У СРБИЈИ
- Коњ Тике Вујковића најбољи у три категорије. Одлична сезона и за Азаренку, 14 грла у ергели

КИД ФРСТ / Тика Вујковић (фото:www.bgturf.com)
Коњичка сезона која је недавно завршена обележена је
одличним резултатима коњичког клуба, а без икакве дилеме
епитет шампиона заслужило је грло Кид Фрст, старо 6
година. Последњег тркачког дана у Шапцу, џокеј Тика
Вујковић је освојио "Чивијашки куп" и тако је Кид Фрст
стигао до зараде 1.040.000 у сезони чиме је надмашио
Тахира VI за десет хиљада динара. Овом грлу је припала
награда за најбољег коња у генералном пласману, домаћем
одгоју и у конкуренцији коња старих четири године и више.
Очекује га и награда Галопског савеза Србије под називом
"Златна потковица", а највреднији тријумф је сигурно
победа на Купу Љубичева где је освојио награду од 400.000
динара.
Велики потенцијал најавила је две године стара
Азаренка која је после победе на домаћем терену, савладала
великог фаворита Маркуција на Меморијалу "МирославМићко Костић" у Шапцу. И њу је јахао Тихомир Вујковић,
треба рећи и да је имала неугодну повреду у току сезоне, па
су две победе у три старта одличан резултат.
У априлу се наставља сезона, следи месец дана
одмора, па потом зимски рад са коњима који су испунили
боксове до максималног капацитета. Ергела броји 14 грла, а
великим трудом људи у клубу допремљено је 500 кубних
метара песка чиме је главна стаза значајно освежена.
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ЗАВРШЕНЕ ПОЛУСЕЗОНЕ У ОПШТИНСКИМ ЛИГАМА
9. коло (03.11.2013):
„Стрелац 001“ - Радник
Ц.Јабука - Врело
Слога (Л) - Колубара
Вукона - Јединство (М)

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

КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕН 2013/14.

9. последње коло (03.11.2013):
Звиздар - Паљуви
1:5
Чучуге - Докмир
0:3
Мургаш 2012 - Шарбане
2:2
Слога (В) - Ђ.Бодиновић
0:3
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕН 2013/14.

ЈЕСЕЊЕ ПОЧАСТИ
У РАДУШИ И ЦРВЕНОЈ ЈАБУЦИ
Први су на зимски одмор отишли општински лигаши, силом прилика
ОФС Уб се определио да најнижи ранг подели у две групе, а пролазно време
на пола трке показује да је велика већина наших тимо-ва озбиљно схватила
ово такмичење.
Најближи бараж- мечу за попуну Међуопштинске лиге су тренутно
Црвена Јабука и Ђорђе Бодиновић из Радуше. Новоформирани клуб из
Радуше оформио је јак тим, довео на клупу искусног тренера Томислава
Поповића и пролећни део сезоне окончао без пораза. Несторовић, Пејић,
Гавриловић, Јокић...били су перјанице лидера, а најозбиљнијег кандидата
на пролеће имаће вероватно у Шарбанама и Докмиру. Међутим, амбициозно
руководство јесењег првака најављује довођење неколицине искусних и
квалитетних играча, па су велики фаворити да сачувају 1. место.
Прво место Црвене Јабуке није изненађење, али треба рећи да су
првенство отворили поразом у Милорцима. Након тога нанизали су седам
победа, предводили су их новајлија Стевић, два Јефтенића, одлични голман
Аврамовић..., а најближи пратиоци су им Јединство и Клоубара. У овој групи
треба очекивати већа узбуђења на пролеће, али је тим јесењег првака и по
организацији и по квалитету најозбиљнији кандидат за бараж-меч.
Општинска лига Уба "Запад", 9.коло

ВУКОНА- ЈЕДИНСТВО (Милорци) 1:0 (1:0)
Терен у Вукони. Гледалаца: 70. Судија: Перица Марјановић (Уб). Стрелац:
Дамњановић у 9. минуту. Жути картони: Лазаревић, Јанковић, Миловановић,
Јовичић (В), Митровић, Маркез (Ј). Црвени картон: Покрајац (Јединство) у 72.
ВУКОНА: Лукић 7, Хаџић 6 (Николић _, Димитријевић 6,5), Антонић 6,5,
Миловановић 6,5, Илић 7, Марковић 7, Јанковић 7, Лазаревић 7,5,
ДФамањановић 8, Лукић 7,5, Пантелић 6,5 (Јовичић 6,5)
ЈЕДИНСТВО: Поповић 7, Ж.Сушић 6, Станковић 7,5, Тешић 6,5, Митровић 7,5,
Маркез 6,5, М.Сушић 6,5, Јаковљевић 6, Косијер 6,5 (Покрајац ), Зиндовић 6,5,
Ивановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Славко Дамњановић (В)
Након једне дубинске лопте, Дамњановић је преварио Жељка Сушића
и већ на самом старту решио меч. Иако су Милорчани имали више од игре у
наставку, Вукона је сачувала предност и направила изненађење.
Општинска лига Уба "Исток", 9.коло

МУРГАШ - ШАРБАНЕ 2:2 (1:1)
Општинска лига Уба "Запад", 9.коло

ЦРВЕНА ЈАБУКА - ВРЕЛО 5:2 (3:2)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца: 100. Судија: Горан
Симанић (Радљево). Стрелци: Стевић у 17., 35. и 42. и
Стефанов у 62. и 72. за Црвену Јабуку, а Сандић у 6. и
З.Матић у 19. минуту за Врело. Жути картони: Мирковић
(ЦЈ), Илић, Мирковић, М.Матић(В)
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 6,5, Петровић 7 (Ћурчић _),
Марјановић 7 (Вукадиновић _), Обрадовић 6,5 (Ненадовић
_), Стефанов 8, Мијатовић 6,5, Мирковић 7,5, Стевановић 7,
Стевић 9, Јефтенић 7,5, Мратинковић 7 (Трбојевић _)
ВРЕЛО: Арсенић 6, Илић 7, Павловић _ (Савић 6), Ранковић
7, М.Матић 7, Танасић 6, Сандић 7, Арамбашић 6,5, З.Матић
7,5, Стефановић 6,5, Мирковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ђуро Стевић (ЦЈ)
Домаћи су "оверили" јесењу титулу теже него што се
очекивало, а јак отпор Врељана најавио је Сандић који је
ухватио на"спавању" Аврамовића. Ипак, Стевић је два
пута стизао предност гостију, а када је Танасић промашио
пенал код резултата 3:2 за домаће, било је јасно да бодови
остају у Црвеној Јабуци.

Терен у Мургашу. Гледалаца: 100. Судија: Мирослав
Петровић (Уб). Стрелци: М.Николић у 16. и 56. за Мургаш, а
Илић у 40. и Аврамовић у 72. из пенала за Шарбане. Жути
картони: Дишић, Б.Тодоровић (М), Илић, Ј.Павловић,
Дамњановић (Ш). Црвени картон: М.Николић (Мургаш) у 85.
МУРГАШ: Филиповић 7, Д.Јаковљевић 7 (Милошевић 6,5),
М.Јаковљевић 6,5 (Б.Тодоровић 6,5), Н.Тодоровић 7,
Мишић 6,5, Б.Николић 6, Пантелић 6,5, Дишић 6 (Ћираковић
6,5), А.Јаковљевић 6,5, Николић 8, Радојевић 7
ШАРБАНЕ: Стеванчевић 6,5, Ј.Павловић 6,5, З.Ранковић 7,
Симић 6,5 (Савић _), М.Павловић 6,5, Марковић 6,
Миловановић 6,5 (Дамњановић _), Илић 7, Рашић 7,5,
Аврамовић 7, Н.Ранковић 6,5 (Ђукић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милорад Николић (М)
Одличан меч у Мургашу, са пуно узбуђења и шанси
на обе стране, а мало више за целим пленом може да жали
домаћин који је на 2:2 имао две одличне прилике.
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Резултати 10.кола (02/03.11.2013):
Совљак - Рудар 1945
0:2
Степање - Тврдојевац
3:3
Ратковац - Гуњевац
0:5
Полет (Т) - Каленић
4:0
Пролетер - ОФК Стубленица 0:1
Омладинац - Полет (ДЛ)
2:0
Резултати 11.кола (09/10.11.2013):
Полет (ДЛ) - Совљак
0:1
Стубленица - Омладинац
1:4
Каленић - Пролетер
1:2
Гуњевац - Полет (Т)
5:0
Тврдојевац - Ратковац
3:0 с.р.
Рудар 1945 - Степање
3:0
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2013/14.

11.коло

ГУЊЕВАЦ - ПОЛЕТ (Таково) 5:0 (2:0)
Терен у Гуњевцу. Гледалаца: 200. Судија: Жељко Ђурић (Уб). Стрелци:
Д.Симић у 28., Д.Марковић у 43. и 62., Бакић у 52. и Давидовић у 85. минуту.
Жути картони: Д.Симић (Г), Живановић (П)
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 7,5, М.Симић 7,5, Ранковић 7 (В.Милошевић 7),
В.Марковић 7,5, Вујић 7, Бранковић 7, Илић 7,5 (Давидовић 7,5), Д.Марковић
8,5 (Јечменица 7), Бакић 8, С.Милошевић 7,5, Д.Симић 8
ПОЛЕТ: Миливојевић 5, С.Илић 6 (Ненадовић _), Радовановић 5 (Весић 5),
Петровић 6, Јовичић 6, М.Стефановић 5, Јанковић 6, М.Илић 6, В.Стефановић
6, Јеремић 6, Живановић 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Душан Марковић (Г)
Дерби је био само на папиру, Таковчани су запретили само на старту,
али је сигуран био Боројевић. Прва два гола постигнути су након аута Владе
Марковића и лоше реакције одбране, а у другом делу отпора практично није
ни било. Тако су Гуњевчани на импресиван начин заокружили блиставу јесен
са само два ремија и девет победа!

"Петардом" оверена јесења титула: Гуњевац - Полет (Таково)
11.коло

СОВЉАК - РУДАР
(Радљево) 0:2 (0:0)
Терен у Совљаку. Гледалаца: 150.
Судија: Дарко Тодоровић (Доњи
Лајковац). Стрелци: Јеремић у 53. и
М.Ђаловић у 79. минуту. Жути
картони: Ђурић (С), Ивковић,
Јовановић (Р)
СОВЉАК: З.Обрадовић 7,5,
Митровић 6 (Миливојевић 6),
Антонић 6,5, Марјановић 7, Симић 6
( В . М а р ко в и ћ 6 ) , В у ј ко в и ћ 6 ,
Симеуновић 6, Лесић 6 (Ђурић 6),
М . М а р ко в и ћ 6 , М и ј а то в и ћ 6 ,
Н.Обрадовић 6
РУДАР: Јовановић 7, Д.Ђаловић 7,
Лазарић _(Маринковић 7),
Давидовић 7 (Поповић 7), Симанић
7,5, Максимовић 7, М.Ђаловић 7,5
(Ранисављевић _), Ивковић 7,
Јеремић 7,5, Аћимовић 7, Теодосић
7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Јеремић
(Р)
Рудар је направио
изненађење и савладао
фаворизованог домаћина. Највећу
шансу за Совљачане пропустио је
Марко Марковић, што су гости
умели да казне.

11.коло

11.коло

СТУБЛЕНИЦА ОМЛАДИНАЦ 1:4 (1:2)
Терен у Стубленици. Гледалаца: 100.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелац:
Перишић у 8. за Стубленицу, а
Лазаревић у 17., 62. и 79. и Вићентић у
44. минуту из пенала за Омладинац.
Жути картони: Јоксимовић, Г.Ивковић,
Веселиновић (С)
СТУБЛЕНИЦА: Новаковић 5,
Јоксимовић 5 (Стаменковић 6), Лазић
5, Нем.Спасојевић 5, Веселиновић 6,
Продановић 5, Г.Ивковић 5, С.Ивковић
6, Ник.Спасојевић 5, Перишић 5,5,
М.Спасојевић 5 (Радовановић _)
ОМЛАДИНАЦ: Бојић 7,5, Савковић 7,
Вићентић 7, Д.Савић 7,5, Стефановић 7
(Б.Николић 7,5), И.Савић 7, Лазаревић
9, Ивановић 7, Тимотић 8, Ж.Николић 7
(Антељ 8), Чолић 7 (Р.Николић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Мирко Лазаревић
(О)
Вихорни Л азаревић се
поигравао са одбраном домаћином, а
посао му је био много олакшан када су
стигли два Николића и Антељ који су
каснили на утакмицу. Домаћин сем
раног вођства није ништа показао, па је
заслужено доживео убедљив пораз.

ПОЛЕТ (Доњи Лајковац)СОВЉАК 0:1 (0:1)
Терен у Доњем Лајковцу. Гледалаца:
50. Судија: Мартиновић Небојша
(Уб). Стрелац: Митровић у 40.
минуту. Жути картони: Латиновић,
Лукић (П), Миливојевић, Ђурић (С)
СОВЉАК: Апостоловић 7,5,
Јанковић 6,5, Миливојевић 7,5,
Петровић 7, Ђурић 7, Лесић 7,
Митровић 7, Мијатовић 6,5, Матић 7,
Маринковић 7 (Перишић _),
Обрадовић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар
Миливојевић (С)
Тешка победа Совљака
добија на тежини када се каже да је
тренер Ђокић имао само 12 играча
на располагању, а после дуго
времена играо је и ветеран
Александар Матић- одлично. Једини
гол пао је после акције
Миливојевића, Обрадовић је
проследио лопту Митровићу чији је
погодак био довољан за друго место
на паузи.

Заједничка фотографија: Совљак и Рудар (Радљево)

ФУДБАЛ

14.новембар 2013.г.
14.коло

13.коло

ТУЛАРИ - ЗСК 0:2 (0:1)
Резултати 13.кола (02/03.11.2013):
Младост (В) - Тулари
2:0
Задругар - ОФК Јабучје
2:0
Качер - Младост (Д)
2:3
Бањани - Пепељевац
3:0
Спартак 1924 - ОФК Дивци 3:2
Рубрибреза - ОФК Осечина 1:4
Јошева - Трлић
2:1
Колубара (Ј) - ЗСК
0:3
Резултати 14.кола (09/10.11.2013):
Тулари - ЗСК
0:2
Трлић - Колубара (Ј)
4:1
ОФК Осечина - Јошева
6:0
ОФК Дивци - Рубрибреза
4:0
Пепељевац - Спартак 1924 2:2
Младост (Д) - Бањани
2:1
ОФК Јабучје - Качер
2:0
Младост (В) - Задругар
0:1

Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Немања Ћећез (Лајковац).
Стрелци: Крстић у 19. и Ћосић у 60
минуту.
Жути картони: Лазић, Зујаловић (Т),
Ћосић, Матић, Ђурђевић (З).
ТУЛАРИ: Лазић 5,5, Пантелић 6,
Зујаловић 6, Марјановић 6, Брдаревић
6,5, Васиљевић 6,5, Јаџић 6, Павловић
6 (Адамовић _), Николић 6, Вићентић
6, Сарић 6 (Кларић_).
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Иван Крстић (ЗСК)
Ослабљени Тулари нису
могли да избегну пораз од искусније,
спретније и срећније екипе ЗСК-а.
Гости су голове постигли из једина
два шута на гол, слободног ударца и
шута из мртвог угла. У оба случаја
голман Тулара могао је боље да
реагује. Тулари су имали иницијативу
током целе утакмице, али нису
створили довољно прилика да
избегну пораз, тако да бодови одлазе
у Ваљево.
14.коло

ТРЛИЋ - КОЛУБАРА(Јабучје)
4:1 (2:1)

Најава 15.кола (16/17.11.2013 у 13ч):
Задругар - Тулари
Качер - Младост (В)
Бањани - ОФК Јабучје
Спартак 1924 - Младост (Д)
Рубрибреза - Пепељевац
Јошева - ОФК Дивци
Колубара - ОФК Осечина
ЗСК - Трлић
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Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100.
Судија: Д ејан Ранис ављевић
(Ваљево). Стрелци: Јолачић у 9. и 52.,
М.Новаковић у 23. и Близањац у 76. за
Трлић, а Страхињић у 37. минуту за
Колубару. Жути картони: Радивојевић,
Шкорић (К)
Т РЛ И Ћ : Ра к и ћ 7 , К р њ а и ћ 7 , 5 ,
Живановић 6,5 (Степановић 7),
Јолачић 8, П.Иконић 7, Кандић 7,5,
Луковић 7, Поповић 7,5, М.Новаковић
7,5 (Близањац 7), Н.Иконић 7,5, Цвијић
7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Зоран Јолачић (Т)
Када Зоран Јолачић
наштелује нишанске справе- голмани
се не питају много. Два идентична гола
из слободних удараца олакшали су
победу домаћину, између тога Милан
Новаковић је постигао гол из прелепе
акције у којој је измењено седам
пасова на "прву", а у наставку се и
млађани Близањац уписао у стрелцеЈедини гол за госте дело је
Страхињића, бившег играча убског
Јединства.

БАЊАНИ - ПЕПЕЉЕВАЦ
3:0 (1:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 150.
Судија: Ацо Јовановић (Пољанице).
Стрелци: Јовановић у 4., Бојан Т.
Младеновић у 84. и Теодосић у 86.
минуту за Бањане. Жути картони:
Ивановић, Младеновић Т. Бојан (Б),
Старчевић, Лекић, Милићевић (П).
Црвени картон: Миловановић
(Бањани) у 73. минуту.
БАЊАНИ: Даниловић _, Костадиновић
6,5 (Вујковић 6,5), Миловановић 6,5,
Димитријевић 7, Ивановић _
(Петковић 7), Младеновић Д. Бојан 7,
Ј о в а н о в и ћ 7 ( Те о д о с и ћ 7 , 5 ) ,
Ранитовић 7, Младеновић Т. Бојан 8,
Дробњак 7, Милановић 7
И Г Р А Ч У Т А К М И Ц Е : Б о ј а н Т.
Младеновић (Б)
Сигуран тријумф домаћих,
Бањанци су од великог броја шанси
искористили само три, а меч је
о б е л е ж и о о д л и ч н и Б о ј а н Т.
Младеновић голом и асистенцијом
Јовановићу. Да победа ипак буде
горког укуса, утицала је тешка повреда
искусног штопера Небојше Ивановића
који је приликом старта у 25. минуту
сломио ногу и чека га дуже одсуство
са терена.

Подесио нишанске справе:
Зоран Јолачић (Трлић)

13.коло

ЈОШЕВА - ТРЛИЋ 2:1 (1:1)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 200. Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци:
Вечевић у 17. и Драгачевац у 84. за Јошеву, а Н.Иконић у 11. минуту за Трлић.
Жути картони: Илић, Максимовић, Вечевић (Ј), Павловић, Крњаић (Т).
ЈОШЕВА: Јовичић 7, С.Кузмановић 7 (Тешић 7,5), М.Кузмановић 7,5, Илић 7,5,
Максимовић 7 (Иванић 7), Милановић 7, Симић 8, Драгачевац 8, Вечевић 7,5,
С.Вукић 7 (Дамњановић 7), Г.Вукић 7
ТРЛИЋ: Ракић 6,5, Крњаић 7, Павловић 6,5 (С.Новаковић 7), Јолачић 7,
П.Иконић 7, Ивановић 7, М.Новаковић 7 (Живановић _), Поповић 7 (Степановић
_), Луковић 7, Н.Иконић 7, Цвијић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Симић (Јошева)
Соло-партитура Ненада Иконића најавила је добро издање Трлића,
али је Вечевић након прекида Драгачевца поравнао резултат. Трлић је имао
одличне прилике преко Јолачића и Саше Новаковића, а меч је решен директно
из корнера! Драгачевац је у свом стилу гађао гол из угла, а неспоразум Цвијића
и Ракића донео је велику радост домаћим навијачима.
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14.новембар 2013.г.
ПЕТЛИЋИ ЈЕДИНСТВА ОДЛИЧНИ ОВЕ ЈЕСЕНИ

ГЕНЕРАЦИЈА КОЈА РАСТЕ
- Тренер Мирослав Билић "бруси" дечаке који пуно обећавају.
- Једини пораз од Крушика, одлично издање на Маракани.
Ефикасним и допадљивим партијама, дечаци Јединства рођени
2001. и 02. године су скренули пажњу на себе ове јесени и наставак
сезоне дочекују иза лидера Крушика из Ваљева. Бригу о најмлађој
селекцији Јединства преузео је млади тренер Мирослав Билић, црвенобели су већ забележили седам победа уз гол разлику 39:5, а једини
пораз су доживели од физички доминантних петлића Крушика:
- Преузео сам дечаке који су пуно научили од претходних тренера
Анђића и Симеуновића, па је право уживање радити с њима. Велику
помоћ пружио ми је Александар Аћимовић, а чак и у поразу од Крушика
момци су показали велики потенцијал. Завршавамо првенство против
Полета из Попучака, а прошле недеље смо на Маракани поражени од
Звездиних петлића са 2:1 у мечу ком смо водили голом Ратибратовића каже бивши играч Јединства и Радника Мирослав Билић.
Перјанице екипе су капитен Синиша Јолачић, непрелазни Мандић,
голгетер Антонић, голман Јечменица..., а вреди рећи да ову селекцију
чини чак 50 дечака подељених у две групе. Њихов таленат није
промакао тренерима у колубарском крају, чак седам играча се
појављивало на селективним утакмицама, па је сва прилика да ћемо још
пуно читати о овим талентованим дечацима...

ФУДБАЛ

ZONA"DRINA"
Резултати 12.кола (02/03.11.2013):
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

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

Резултати 13.кола (09/10.11.2013):
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)

1:1
3:0
2:2
2:1
0:1
1:0
5:1
1:1

Селекција петлића ФК Јединство (Уб)

БРЕЗОВИЦА ПУНИ ЈЕСЕЊУ ЗАЛИХУ БОДОВА

ВАЖНА ЧЕТИРИ БОДА
- Екупа Драгише Остојића декласирала домаћина у
Доњем Добрићу, Бајина Башта однела бод из Брезовице

Најава 14.кола (16/17.11.2013):
Слога 1940 - Слога (П)
Слога (С) - Борац (Ш)
Раднички Стобекс - Јединство (УБ)
Севојно - Будућност (В)
Раднички (В) - Рибница
Златар - Полимље
Младост (ДД) - ФАП
Брезовица - Јединство 1945

Морала је нападачка игра Брезовице једном да се исплати, а
идеално је то што се десило против једног од главних ривала-Младости
из Доњег Добрића. И овако висока победа могла је бити још убедљивија,
разиграни Брезовчани су могли да до врха напуне мрежу домаћина, па је
Најава 15.кола (23/24.11.2013):
са шест везаних бодова новајлија у лиги направио значајан корак ка
средини табеле.
Јединство 1945 - Слога 1940
Седам дана касније, у Брезовицу је стигао тим из врха табеле, мада
ФАП - Брезовица
се тренер Слоге из Бајине Баште одлучио да Вујића и Тарабића због
Полимље - Младост (ДД)
парних картона сачува за дерби против имењака из Пожеге. Ипак, да
Рибница - Златар
нису случајно у врху, гости са Дрине су показали на самом старту када је
Будућност (В) - Раднички (В)
капитен Бабић матирао Мрчића. Богуновић је наставио голгетерски низ
Јединство (УБ) - Севојно
лепим поготком пред крај првог дела и није мирисало да ће то бити
коначан резултат. У наставку је затишје трајало до финиша, последњих
Борац (Ш) - Раднички Стобекс
10 минута домаћин је имао и играча више, али су Анђић и Радојичић
Слога (П) - Слога (С)
пропустили прилике за трећи
везани тријумф:
Зона "Дрина", 12.коло
- Остаје жал за новом Зона „Дрина“, 13.коло
БРЕЗОВИЦА - СЛОГА (ББ) 1:1 МЛАДОСТ (ДД)- БРЕЗОВИЦА
победом, били смо ближи тријумфу, а посао нам је много отежао
(1:1)
0:4 (0:2)
гол који смо поново примили из
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 400. Стадион у Доњем Добрићу. Гледалаца:
прекида. Слога је чврст ривал, Судија: Иван Јанковић (Шабац). Стрелци: 150. Судија: Немања Сепи (Ужице).
из горњег дела табеле, али је
радост њихових играча на крају Богуновић у 36. за Брезовицу, а Бабић у 14. Стрелци: Богуновић у 2. и 23.,
меча најбоље илустровала м и н у т у з а С л о г у. Ж у т и к а р т о н и : Радојичић у 56. и Гостиљац у 87.
к о л и к о и м з н а ч и б о д у Младеновић (Брезовица), Глигић, Николић, минуту. Жути картони: Смаилагић,
Брезовици. Наредног викенда Тошић, Д.Ђорђевић(Слога). Црвени картон: Радојичић (Б)
БРЕЗОВИЦА: Мрчић 7,5, Мијатовић 7,5,
долази још један неугодан Стојкановић (Слога) у 82. минуту
ривал, екипа из Владимираца БРЕЗОВИЦА: Мрчић 7, Мијатовић 6,5 (од 64. М л а д е н о в и ћ 7 , 5 ( С а в и ћ 7 , 5 ) ,
има неколико одличних играча, Савић _), Младеновић 6, Шћепановић 7, Шћепановић 8, Дрљача 8, Марковић
али ми имамо циљ да победом Дрљача 6,5, Марковић 6, Богуновић 7,5 (од 7 , 5 , Б о г у н о в и ћ 8 , 5 ( И л и ћ 7 , 5 ) ,
себи обезбедимо растерећен 64. Илић _), Смаилагић 7,5, Радојичић 6,5, Смаилагић 8, Радојичић 8, Анђић 8
пут у Прибој- каже тренер Анђић 7, Гостиљац 7
(Костић _), Гостиљац 8
Брезовчана Драгиша Остојић.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дарио Бабић (Слога)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Богуновић

АКТУЕЛНО

14.новембар 2013.г.
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ЈЕДИНСТВО НАКОН ДЕРБИЈА У ПОЖЕГИ ПРЕПУСТИЛО ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ

СЈЕНИЦА ИСПРАЋЕНА
"ПЕТАРДОМ"
- Игра у прекиду решила дерби јесени. - Пораз није
оставио трага, још једна "голеада" под Шепковцем. Следи гостовање у Клупцима, лидер удаљен само бод.
Дерби јесени у Пожеги припао је домаћину и решен је на самом
почетку, а велики труд црвено- белих да стигну макар до бода није уродио
плодом. Слога је овим тријумфом преузела лидерску позицију и дошла
близу јесење титуле, а Убљанима је слаба утеха што су већим делом
дербија били доминатни ривал:
- Знали смо да је тим из Пожеге најопаснији у прекидима, спремали
се за то читаву недељу и опет наивно примили гол у 4. минуту. Пораз је
посебно болан, јер смо видели да смо боља екипа, али нисмо успели да
материјализујемо неколико добрих акција. Била је то утакмица којом смо
могли пуно да добијемо, притисак је био на домаћину, а пораз не
схватамо трагично. Има још пуно да се игра, на пролеће ћемо Слогу
угостити под Шепковцем, а мислим да чак ни трка за јесењу титулу није
готова- рекао је после дербија тренер Жарко Јовановић.
Његове речи добиле су потврду само седам дана касније- Слога је
ремизирала у Шапцу, а Јединство се новом убедљивом партијом на
домаћем терену примакло само на бод лидеру:
- Одиграли смо и лепо и корисно, већ 16 голова смо постигли у
последња три меча под Шепковцем, а отпор гостију трајао је практично
до првог гола. Много смо спремнији и квалитетнији ривал, радује ме да на
играче није оставио траг меч у Пожеги, а наравно да нас је обрадовало да
лидер није славио против Борца- каже млади стручњак.
Наредни испит је у Клупцима, Раднички Стобекс је увек био неугодан
ривал за црвено- беле:
- Сајић ће морати да паузира због картона, Матић и Јовичић су
упарили јавне опомене, али имају право бирања. Рекли смо после Пожеге
да пораз неће болети ако вежемо девет бодова, у форми смо да славимо
и на овом тешком гостовању, а уз добре вести из Бајине Баште где играју
две Слоге- ето нам шансе да се вратимо на 1. место- закључује Жарко
Јовановић.

Зона "Дрина ", 12.коло

СЛОГА (Пожега)- ЈЕДИНСТВО 1:0
(0:0)
Стадион у Пожеги. Гледалаца: 500. Судија:
Бојан Николић (Крагујевац). Стрелац: Жунић
у 4. минуту. Жути картони: (С), Сајић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7, Сајић 6,5 (од 55. Матић
6), Стојановић 7, Марјановић 6,5, Гавриловић
7, Војводић 6,5, Јовичић 7,5 (од 73.
Виденовић _), Брадоњић 7, Ситарица 6,5,
Јовановић 7,5, Љубичић 6,5.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Драгиша Жунић (С)
Зашто се у Пожеги публика радује
корнеру као пеналу, црвено- бели су сазнали
већ на самом почетку. Никитовић је убацио
лопту, а двометраш
Жунић главом матирао Ћургуза. Убљани
су брзо успоставили
доминацију на терену,
а најбољу шансу
пропустио је Стојановић након одличног
паса Јовановића.
И у наставку је
Јединство диктирало
темпо, Љубичић је
п о б е г а о п о л е во ј
страни чувару, али је
млако шутирао
искоса са леве стране.
Два добра покушаја
Јовановића завршила су ван оквира
гола, па је домаћин
победом преузео
лидерску позицију.
Дејан Јовановић

Зона "Дрина", 13.коло

ЈЕДИНСТВО - СЛОГА (Сјеница)
5:1 (4:0)

Два гола и две асистенције:
Александар Ситарица

УБ- Стадион Јединства. Гледалаца: 200.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево). Стрелци:
Сајић у 15., Стојановић у 22. и 43. и
Ситарица у 26. и 67. за Јединство, а Шаљић
из пенала у 90+1. минуту за Слогу. Жути
картони: Јовичић, Матић (Јединство),
Ћоровић (Слога)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7,5 (од 46. Шугић 7),
Сајић 8, Стојановић 8,5 (од 63. Матић 7),
Марјановић 7,5 (од 54. Суботић 7,5),
Гавриловић 8, Војводић 8, Јовичић 7,5,
Јовановић 8, Ситарица 9, Брадоњић 7,5,
Љубичић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Ситарица
Сајић је брзо начео госте, а свој дан је
имао нападач Ситарица са два гола и две
асистенције Стојановићу. У наставку је
домаћин смањио гас, а вреди истаћи
дебитантске минуте голмана Шугића.
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УРОШЕВИЋ
НЕЗАДОВОЉАН ФОРМОМ
- Победа и пораз у претходна два кола, слабији тренинг
одразио се на партије екипе. - Следи гостовање Железничару,
Урошевић домаћину препушта епитет фаворита.
Убски кошаркаши имали су половичан учинак у претходном периоду.
Пад у наставку и необјашњива промена судијског критеријума коштала их је
другог везаног пораза у Великој Плани, али је пред домаћом публиком
убедљиво савладана Слога из Деспотовца. Тренер Владимир Урошевић и
поред победе није задовољан стањем у којем се екипа налази пред два
дербија са Железничаром и Прибојем:
- Играчи који су доведени да праве
Атрактивно закуцавање Вујића
разлику играју испод могућности, пуно
против Слоге из Деспотовца
нас је пореметила повреда
Веселиновића, а индивид уални
квалитети Љубаса и Поповића донели
су нам победу у последњем мечу. Из
одређених разлога, прекинута је
сарадња са кондиционим тренером
Срећком Мијатовићем, што је много
утицало на спремност екипе. Ова
сезона јасна је опомена да се не
можемо ослањати на играче који имају
велике пословне и породичне обавезе,
већ се морамо окренути прављењу
младих играча по цену играња у нижем
р а н г у. П р е т в о р и л и с м о с е у
рекреативну дружину која се скупља
два пута недељно, у таквим
околностима шансе у мечевима са
најбољим екипама лиге нису нам
велике- оштар је млади тренер КК Уба.
Убске кошаркаше чека гостовање у
Чачку, потом стиже Прибој, а обе екипе
још нису осетиле горчину пораза.

НАСТАВЉА СЕ ПОСРТАЊЕ УБСКИХ РУКОМЕТАША

ОСМИ ПОРАЗ У НИЗУ
Убски рукометаши још чекају
прву победу, у претходна два меча и
поред добрих периода игре нису
успели да прекину серију лоших
р е зул т а т а . П р от и в С ло г е и з
Петровца виђена је добра утакмица
у којој су домаћи већим делом меча
јурили предност, није помогло ни 14
голова младог "партизановца"
Кукића ни добре одбране
Маринковића, па је чета Игора
Стевановића још једном напустила
паркет погнутих глава.
На гостовању Дорћолу, без
помоћи играча Партизана, Убљани
су одиграли одлично полувреме и у
једном тренутку водили чак са шест
голова- 13:7. Ипак, домаћин
смањује до паузе на само гол
заостатка, у наставку нестало је
снаге гостима, па је Дорћол стигао
до убедљивог тријумфа.

7.коло

УБ- СЛОГА (Петровац)
33:35 (15:16)
Спортска хала у Убу. Гледалаца: 250.
Судије: Трајановић, Минић (КГ)
УБ: Милекић, Стокић, Петровић,
Живковић 3, Тадић 6, Вукосављевић,
Јовичић 1, Ђуричић, Филиповић,
Ђокић 8, Кукић 14 (7), Рогић 1, Милић,
Драгишић, Маринковић, Ранковић.
8.коло

СПОРТ

5.коло

ВЕЛИКА ПЛАНА- УБ 90:77
(13:19, 18:22, 26:21, 33:15)
Хала у Великој Плани. Гледалаца: 400.
С уд и ј а : То м а ш е в и ћ ( С м е д е р е в о ) ,
Милојевић (Крагујевац)
УБ: Љубас 11, Ракић 2, Јадранин 4,
Јанковић 2, Драксимовић, Ивковић,
Веселиновић 17, Јевтић 6, Јаковљевић 9,
Даниловић 8, Вујић 2, Поповић 16
6.коло

УБ- СЛОГА (Деспотовац) 81:59
(24:13, 14:23, 22:11, 21:11)
Спортска хала у Убу. Гледалаца: 300.
Судија: Миловановић (Крагујевац),
Станић (Ваљево)
УБ: Љубас 10, Ракић 2, Вујић 6,
Радивојевић 1, Драксимовић 1, Ивковић,
Веселиновић 16, Јевтић 6, Јаковљевић 20,
Даниловић, Јанковић 4, Поповић 15

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD
Табела

7.коло (субота, 16.новембар):
Железничар(Чачак) - УБ
8.коло (субота, 23.новембар)
УБ - Прибој
9.коло (субота, 30.новембар):
Темнић (Варварин) - УБ
10.коло (субота, 7.децембар):
УБ - Прва Петолетка (Трстеник)
РУКОМЕТ

ДРУГА ЛИГА - ЦЕНТАР
Табела

ДОРЋОЛ - УБ 38:26 (15:16)
Х а л а СД " Ра д н и ч к и " . С уд и ј е :
М.Јевтић, Ђ.Јевтић (Лазаревац).
Искључења: Дорћол 4 минута, Уб 8
минута. Седмерци: Дорћол 2(0), Уб 3
(2)
УБ: Милекић, Стокић 2, Симић 1,
Вукосављевић, Стојановић 5, Тадић
9, Милић, Јовичић, Филиповић 5,
Петровић 1, Драгишић, Јовановић,
Шкорић 3, Маринковић

9.коло (субота, 16.новембар):
УБ - Јединство 1974 (Крњево)

- ŠKOLSKI PRIBOR
- FOTOKOPIRANJE
- KANCELARIJSKI MATERIJAL

ODLOŽENO PLAĆANJE

СПОРТ
ОДБОЈКАШИЦЕ ФУРИОЗНО ПОЧЕЛЕ СЕЗОНУ
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МАКСИМАЛНО
КА ВИШЕМ РАНГУ
- У Шапцу јаче и од ривала и од судија, против Мионице
рутински до бодова. - Следи још један дерби у Крупњу.
Убске одбојкашице руше препреку за препреком и после три кола
Мачванско- колубарске лиге имају максималан учинак. Деби пред домаћом
публиком, Убљанке су имале против Рибнице из Мионице, искуство и
квалитет домаћих било је довољно за убедљиву победу, а искусни коректор
суперлигашког педигреа Маја Глишић сматра да тек долазе праве партије:
- Нисмо против Рибнице играли тако брзо и допадљиво како умемо, али
је и то било довољно за сигуран тријумф. Екипа Рибнице је млада и
талентована, али наша победа ниједног тренутка није долазила у питање.
Ово је екипа са пуно квалитетних играча, треба још мало квалитетног
тренинга и верујем да неће бити екипе која може да нам се
супротстави.
Најтежи меч од почетка првенства, изабранице
Марине Петровић имале су у Шапцу, домаћи Заслон им је узео први сет ове
сезоне, али су одличном игром у наставку гошће преокренуле резултат и
стигле до вредне победе против једног од главних ривала. Капитен
Александра Киселчић, и поред тријумфа, неће по лепом памтити гостовање
у Медицинској школи:
- Доживеле смо незапамћену тортуру од судија, посебно у четвртом
сету када су домаћи арбитри беспризорно покушавали да нам отму
заслужену победу. Било је то нешто што ни наше најискусније играчице нису
доживеле, својим одлукама су нас довели до суза, али је самим тим и
победа била слађа- преноси утиске из шабачког дербија капитен ЖОК Уба.
Нови испит за викенд је у Крупњу, Рађевац такође са максималним
учинком чека дерби, па ће тај меч бити прави тест за шампионске амбиције

КМФ "КАРЕЛИ" ВЕЗАО ДВА ПОРАЗА

ИЗМАКЛА ПОБЕДА У УЖИЦУ
- Екипе из Пријепоља и Ужица савладале Убљане. - Малери на
старту, повреде избациле из строја Ђурђевића и Дубљевића.
КМФ "Карели" имао је свој деби пред убском публиком, а екипа Жупског
рубина била је прејака за домаће и славила на убском паркету са 4:1. Пред
сам меч, један од главних адута Јанко Ђурђевић обновио је повреду колена,
а на самом старту меча теже се повредио и Милош Дубљевић. Ослабљени
тим Милана Богићевића успео је да изједначи преко Бојана Благојевића
крајем првог дела, а шанса за освајање барем једног бода пропала је у
другом делу када Убљани нису искористили неколико шанси код резултата
1:2.
Још ближи тријумфу Карели је био у Ужицу, против екипе коју
сачињавају припадници органа реда. Вођство од 3:1 и 4:2 није било
довољно да се избегне пораз, у наставку су "полицајци" преокренули
резултат и нанели трећи пораз Карелију:
- Има напретка, али и даље правимо пуно тактичких грешака. Фали нам
прави тренинг, већина момака из пословних и других обавеза не тренира
редовно, а футсал не опрашата неуиграност. Имали смо пех да останемо без
два јако битна играча, али из ове коже се не може. Слободни смо у наредном
колу, а седам дана касније гостујемо Империји у Краљеву- рапортира тренер
Милан Богићевић.
Б.Матић
Регионална лига "Запад", 3.коло

92 - КАРЕЛИ 5:4 (3:4)
Хала "Велики парк" у Ужицу. Гледалаца: 20. Судије:
Селаковић, Мандић (Ужице). Стрелци: Шкодрић 3, Вранић
и Бојовић за 92, а Катанић 2, Јечменица и Билић за Карели
КАРЕЛИ: Богићевић, Билић, Петровић, Исаиловић,
Благојевић, Стефановић, Јечменица, Милићевић,
Катанић, Симић

Без неизвесности
против Рибнице
2.коло

ЗАСЛОН (Шабац)- ЖОК Уб 1:3
(25:12, 12:25, 12:25, 24:26)
Сала Медицинске школе
Гледалаца: 100. Судије:
Ђурђевић(Шабац)
У Б : Ј е л и ч и ћ , Гл и ш и ћ ,
Јаковљевић, Павловић,
Цветковић, Милијановић,
Настић, А.Лазић, Цвијовић

у Шапцу.
Јанковић,
Н.Лазић,
Петровић,
Киселчић,

3.коло

ЖОК Уб- РИБНИЦА
25:17, 25:14)

3:0 (25:16,

Спортска хала у Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Богдановић, Ристивојевић
(Ваљево)
УБ: Јеличић, Лазић, Глишић, Јаковљевић,
Павловић, Петровић,Цветковић,
Цвијовић, Милијановић, Киселчић,
Митровић, Филиповић

ОДБОЈКА

РЕГИОНАЛНА
МАЧВАСКО-КОЛУБАРСКА ЛИГА
Табела

4.коло (недеља, 17.новембар):
Рађевац - ЖОК Уб
5.коло (субота, 23.новембар):
ЖОК Уб - Ваљево

ГУЊЕВАЦ НА УБЕДЉИВ НАЧИН ОСВОЈИО ТИТУЛУ У МФЛ "КОЛУБАРА - ИСТОК"

ШАМПИОНСКИ ХОД ЧЕТЕ ИЗ ГАЈА
- Гуњевац непоражен у јесењем делу, у последњем колу "демолиран" главни ривал Полет.
- Амбиције промењене у односу на почетак сезоне- циљ остати на 1. месту
М а д а и м летос ш а м п и о н с к е
амбиције нису биле ни у подсвести,
фудбалери Гуњевца ће, захваљујући
сјајним јесењим партијама презимити
на лидерској позицији Међуопшинске
лиге Колубара група "Исток". После 23
године у којима су били подстанари на
разним теренима у општини,
Гуњевчани су се овог лета вратили у
свој Гај и на пола трке имају шест
бодова више од Совљака:
- Нисмо размишљали о борби за
врх, али смо ове јесени показали да
имамо одличну екипу која није
случајно на челу. Посебно импресиван
је био тријумф против Таковчана,
вероватно ни највећи оптимисти нису
очекивали голеаду у дербију јесени.
Пробаћемо да за пролеће сачувамо
екипу и са највише два квалитетна
појачања нападнемо Окружну лигу
Колубаре- каже председик Гуњевца
Боривоје Ивановић.
Јесењу титулу освојила је екипа
састављена од момака из села, уз
помоћ Бранковића из Такова и
Ранковића из Тврдојевца. Прва
виолина екипе је мајстор фудбалске
игре Срба Милошевић, голгетери су
нападачи Душан Симић и Бранко
Бакић, а шта рећи о неуморном Зеји
Илићу који и у петој деценији шпарта
тереном као младић. Одличне партије

ове јесени пружа и голман Боројевић, а
штопер Владан Марковић је стартом
против Полета везао 63. утакмицу у
низу у првој постави! Од девет победа
издваја се она у Совљаку, остварена са
два играча мање, а у целој 2013.
Гуњевчани су доживели само један
пораз у пролећном делу прошле
сезоне од Стубленице.
Гуњевац је тим без иједног
плаћеног играча, уз председника
Ивановића и секретара Владана
Марковића, у управљању клубом
највећи допринос дају Жика Марјановић и Горан Симић. Тренер Драган
Јеличић предводи са клупе екипу чију

игру креирају отац и син Милошевић, а
са верном публиком и управом чији је
приориет завршетак радова на свлачионици, можда је време и за историјски
успех храбре чете из Гуњевца...
Б.М.

ФК ГУЊЕВАЦ
ГОЛМАНИ: Боројевић, Павловић
ОДБРАНА: Вујић, М.Симић, Бранковић,
В.Марковић, Ранковић, Митровић,
Давидовић, И.Илић
ВЕЗНИ РЕД: С.Милошевић, Д.Илић,
Дарко Марковић, В.Милошевић, Драча,
Душан Марковић
НАПА Д: Д.Симић, Бакић, Ђукић,
Јечменица

ФК Гуњевац

