Наредни број излази:
11.децембра 2014.г

Година XXIII / БРОЈ 129 / 27.НОВЕМБАР 2014. / Излази сваког другог четвртка
facebook.com/glastamnave

NOVO !

PERIONICA

СА ОНЕ СТРАНЕ ЗАКОНА

ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ
Пљачкаши не презају ни од
чега, Убљани ОПРЕЗ! 3.страна

TADING

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

GVOŽĐARA
BOJE I LAKOVI
IZOLACIJA I FASADE
VODOVOD I KANALIZACIJA
KERAMIKA I SANITARIJE
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ЗБРАТИМИЛИ СЕ УБ И ТИВАТ

ПОТВРДА
ПРИЈАТЕЉСТВА
У Тивту је 22. новембра потписана Повеља о
братимљењу између те црногорске општине са општином
Уб, чиме је учињен конкретан корак ка успостављању
чвршће и многоструке сарадње. Повеља је потврда
пријатељства, које је остварено након мајских поплава,
када је Тиват упутио значајну хуманитарну помоћ
пострадалима у убској општини. Сам чин потписивања
Повеље организован је склопу обележавања Дана општине
Тиват – на свечаној седници тиватске скупштине, којој су
присуствовали бројни високи црногорски званичници и
гости. Потписе на документ ставили су председник
Општине Уб Дарко Глишић и председник Општине Тиват
Иван Новосел.

Дарко Глишић и Иван Новосел
потписују Повељу и братимљењу
Пре потписивања Повеље, Глишић је Новоселу уручио
Захвалницу у знак признања грађанима Тивта за бригу и
показану хуманост према Тамнавцима, као и за допринос у
превазилажењу последица поплава. Обраћајући се
одборницима Скупштине општине Тиват на свечаном
заседању, Глишић је истакао:
„У име грађана општине Уб изразио бих посебно
задовољство због чина потписивања Повеље, јер ћемо
једно дивно пријатељство крунисати документом којим
очекујемо да на спортском, културном и сваком другом
плану развијамо нашу сарадњу и покажемо да можемо
боље и више. Заједно, пре свега, можемо да направимо
много добрих ствари у корист грађана наших двеју
општине. Општина Тиват је показала да је пријатељ, да је
општина великог срца у оним тренуцима када смо погођени
катастрофалном елементарном непогодом дошли у
ситуацију да се боримо за своју егзистенцију и за живите
својих суграђана и ја вам се на томе најискреније
захваљујем. Такође бих искористио прилуку да се захвалим
премијерима Србије и Црне Горе, Александру Вучићу и
Милу Ђукановићу због тога што стварају амбијент из којег
произилазе овако добре ствари.“
Поводом потписивања Повеље, у тродневној посети
општини Тиват су, поред Глишића, боравили и заменик
председника општине Александар Јовановић Џајић,
помоћник председника Маријана Марјановић, председник
СО-е Драган Јелић и директор Дирекције за уређење и
изградњу Звонко Минић.

АКТУЕЛНО

ЗЕЛЕНЕ
НАОЧАРЕ
Л

ако је са нама, Србима. Ми смо, ваљда, од
давнина волели зелено јер смо и живели, дуго,
у нетакнутом зеленилу, ван индустријских револуција и других светских чуда. Ваљда зато, сада,
више него икада, светски силници покушавају да нам
наместе зелене наочаре и да нам обичну сламу
’’протуре’’ као - сено...
Под Турцима је било тешко. Остала су разна предања
и легенде којe говоре о робовању дугом пет векова.
Има пуно сликовитих, јуначких, али и понижавајућих
примера. Хајдуци су били један од видова отпорa
османлијским поробљивачима, а у манастирима је
сачувано српско православље и значајан део наше
средњевековне културне баштине. Турци су,
међутим, били баш маштовити у демонстрирању
своје силе. Почев од оног права турског аге на прву
брачну ноћ са младама (али су и Срби умели да
одговоре морбидним обичајем да се прва деца, на
самом рођењу, уморе), па до ’’Данка у крви’’.
Е, сад! Давно су Турци отерани. Турски, балкански и
други ратови добијени... Срби су побеђивали у рату губили у миру... И - шта се сада догађа? У мирним
временима? У Турској је убијен српски младић уочи
самог почетка кошаркашке утакмице (!?), а турски
тренер, непосредно пре трагедије, јавно назове
навијаче групом терориста (!). Да ли ће нам, опет,
натурати зелене наочаре и тврдити да смо сами
криви за све оно што нам се догађа? Шта ће да каже
Европа, Америка, свет?
Срби су ишли по турску робу, давали драгоцене
девизе, шверцовали на царинским прелазима... О
туризму да не говоримо. Секли смо грану на којој је
почивала будућност поколења - привреду. Дакле,
јесмо криви за многе своје поразе у мирнодопским
временима. Јер, уз све друго што нас је сналазило,
дошла је и приватизација у којој су се неки обогатили,
а текстилна индустрија (као и све друге) доведена је
на руб пропасти. Развијали смо туђе привреде:
италијанску, румунску, мађарску, бугарску, турску...
Да не помињем неке друге...
Генерације политичара, последњих деценија, својски
су се трудиле да нас навикну да гледамо кроз ’’стакла
у боји’’...
И - стигли смо ту - где смо сада.
Ипак, охрабрење улива упорна политика актуелне
Владе по којој нема узмицања пред понижавајућим
захтевима неких европских и светских моћника. Па,
исти (или настављачи њихових идеја и политике) су
нам заводили санкције, бомбардовали, доносили
резолуције у нашу корист, па их игнорисали, признавали отуђење територије... Бомбардовали, ееј!
Било је, збиља, крајње време да у Србији дође на
власт неко ко ће да каже оно што народ мисли: НЕ! Не,
по сваку цену! Не, без обзира на претње. Не, не и не!
Ионако, готово да ништа не зависи од нас. Велики
имају своје рачуне, они ће их изравнати - овако или
онако. Ми би ту могли да будемо само нека врста
подкусура за дневну употребу. Србија мора да остане
по страни. Без обзира на уцене. Уосталом, доста је
било кршења Устава у свим временима (читај:властима) до сада. А све уставне одредбе јасно обавезују да
су, пре свега, интереси државе Србије на првом
месту. Интереси грађана, а то подразумева
појединце. Зато је и упућен оштар демарш турској
амбасади...

КОМИСИЈА ЗА ПРОВЕРУ - ПРОВЕРЕНОГ (?)

ГДЕ СУ ПАРЕ
“ОД ПОПЛАВЕ”?
Да ли нека виша комисија проверава ону општинску?
После свега кроз шта су прошли током ове године, у
новембру су неки грађани, са поплављених делова Уба, били
изложени специфичној провери утрошка добијених средстава
по решењима која су им уручена током лета. Две непознате
особе, мушкарац и жена, долазили су на врата, звонили или
куцали, показивали инспекторске легитимације и проверавали
ко ту станује и шта је урађено на санацији поплава (?). Они чија
савест није била ’’чиста’’, јер су одвојили по неки динар на
страну одричући се, на пример, кречења за сада или набавке
новог намештаја уместо оног који се нашао у води, питали су се
шта ће даље бити? Да ли ће морати да врате држави паре које
нису утрошили? Да ли ће бити кажњени што нису на време
вратили ’’вишак’’? И ко кога ту проверава нарушавајући
приватност ионако, поплавом, уздрманих породичних односа?
Да ли нека виша комисија проверава ону општинску? Да ли су
на мети они који су пријавили већу штету од оне која им је
призната (категорија)? Да ли се неко ’’огребао’’, а не живи ту?
Питања навиру, а мушкарац и жена, чије посете су се, случајно,
поклопиле са провалним крађама у неким деловима Уба - више
се не појављују. Прескочили су неке куће у које је мајска велика
вода, надирала као зло из таме. Да ли је и то случајно?

Кажу, комисија ће опет
да дође... А поплава?
Наравно, држава треба да ради свој посао - да надзире
грађане. Али, нешто нисмо навикли на посете лепо одевених и
љубазних парова који су се распитивали о томе ко живи ту и о
утрошку новца за који смо мислили да нам је припао оног
тренутка када смо потписали решење Комисије чији рад је
провереван у поступку пре уручења решења, али и после.
Дакле, ако је поменути пар држава овластила да врши провере начин баш и није био пријатан (и коректан), а ако су то, неким
случајем, били ’’лажњаци’’ који су ’’типовали’’ - е, тада надлежни
органи морају да ступе на сцену. Без увреде! Све је хипотетички
постављено. Није забрањено претпостављати.
М.М.

НОВЕМБАР - МЕСЕЦ ФАТАЛНИХ ПОСТУПАКА?

КАО СУМОРНИ ОБЛАК
Да ли је новембар време суицида? Ових дана потресле
су нас две вести о самоубиствима у убској општини. Два
млада човека дигла су руку на себе у размаку од само два-три
дана. Један вешањем, други, кажу, пред родитељевим очима ловачком пушком (!). То су вести за црне хронике.Тешке и
нежељене. Подстичу на размишљање о психичкој депресији,
буде сећања на не тако давне сличне трагедије. А само једно
питање и једна реч доминирају : зашто? Оно што се у јавности
знало о читавој галерији ликова, који су у само неколико
задњих година, донеле ту фатални одлуку, није упућивало ни
на могућност да ће се тако нешто догодити. И то, као по неком
правилу - у јесењим месецима, углавном, у новембру.
Ове године је било посебних разлога за већу психичку
нестабилност оних који су склони падању у ’’бедак’’. Била је
поплава коју су осетили и они непоплављени - на разне
начине, незапосленост расте, све већа је несигурност за
егизистенцију... Депресивност се шири као зараза.Као да неки
облак наиђе и изазове црне мисли, а онда долазе последице у
облику сукоба тамо где, реално, нема разлога за њих...
И, ваљда, баш у новембру кулминира анкциозност која се
накупи током године. Како се у народу каже, пукну трпила и
један непромишљени поступак остави непоправљиве
последице. Психолози кажу: сачувати самоконтролу,
психијатри подсећају на трауме из ранијих периода живота
препоручујући разговоре као ефикасну терапију. У сваком
случају, увек је добро избројати до десет. И сетити се, на време, да се мудар обузда, а онај ко то није - тврдоглаво тера до
краја - до коначне пропасти... А сви желе да буду паметни! М.М.

СА ОНЕ СТРАНЕ ЗАКОНА

ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ
Пљачкаши не презају ни од
чега, Убљани ОПРЕЗ!

Серија провалних крађа коју је, током
прошле недеље на Убу, извела група
организованих провалника, упозорила је
многе да буду опрезнији, али и да набаве
опрему за видео надзор и аларме против
обијача кућа и станова. Ова опрема није више
тако скупа, а значи пуно у обезбеђивању
имовине. У убској полицијској станици
добили смо информацију да су на трагу
лоповима, али да у циљу успешне истраге, не
могу да дају више информација. Међутим,
јасно је да би грађани морали боље да се
организују у области самозаштите, као и да
покажу више спремности и интересовања за
сарадњу са органима јавног реда.
Тројица провалника су у среду,
12.новембра, ’’посети ла’’ улице Иве Лоле
Рибара, Иве Андрића и Вељка Влаховића и
извршила кривична дела пљачке у три
породичне куће у којима се у то време
(подневни сати) није налазио нико од укућана.
Дрскост да се, на очиглед пролазника али и
комшија, упадне у кућу и обимном преметачином пронађу драгоцености и новац (само то
их је занимало), на срећу, забележила је камера... Остало не помињемо у циљу истраге...

Пљачкаш у улици Иве Андрића
Међутим, уз искрену веру у ефикасност
полиције, траба подсетити на неке чињенице.
Прво, ако сами не обезбедимо своје куће, ни
једна полиција света их не може чувати 24
сата дневно. Затим, са криминалом у толиком
порасту тешко је излазити на крај. Незванични
податак је да Уб, збиља, може да се похвали
податком да има око 62 процента откривених
починиоца кривичних дела (неке околне
општине, на пример, нису премашиле
једноцифрену бројку). На потезу је Тужилаштво... И, треба имати на уму, тренутну
специфичну ситуацију убске полиције која и
иначе није била довољно опремљена (ни
технички ни бројчано), а после мајске
поплаве, поготову, ради у готово ванредним
условима. Кажу, у новој згради биће боље.
Грађани треба да буду спремни да се
заштите у временима која долазе. Мораћемо
да постављамо замке за незване госте, да их
организовано спречавамо да нам одузимају
тешко стечена материјална добра, а за многе и
оно што представља егзистенцију за тешке
дане. Безочност са којом су извршили упаде у
куће у ’’сред бела дана’’ показује да су и они
спремни на све. Зашто им, онда, не би
одговорили истом мером. Закон би морао да
буде строжи и да страх од казне одврати
лопове. Али, до промене Закона, може се још
много тога учинити. Опрема није скупа...
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НАШЕ ТЕМЕ

ДО ФЕБРУАРА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ

ПРВИ ПЕШАЧКИ МОСТ
ПРЕКО УБАЧЕ
Мост, који ће повезати Спортско-рекреативни центар „Школарац“ са
насељем Вашариште, где је будућа општинска зграда и Станица
полиције, биће дугачак 33 метра и широк између три и пет метара
Први пешачки мост преко реке Уб у
градској зони, чија је изградња почела
пре месец дана, биће завршен у уговореном року, до фебруара наредне године.
Мост, који ће повезати Спортско-рекреативни центар „Школарац“ са насељем
Вашариште, где је будућа општинска
зграда и Станица полиције, биће дугачак
33 метра и широк између три и пет
метара. Вредност пројекта је 5,5 милиона динара, инвеститор је Општина Уб, а
извођач радова Предузеће „Колубара
Грађевинар“ из Лазаревца. Општина Уб,
паралелно са отклањањем последица
мајских поплава, наставља са започетим инвестицијама и улагањем у
инфраструктуру.

Маријана Марковић,
Звонко Минић и Дарко Глишић

У ПРИПРЕМИ
НОВИ ЗАКОН

-Обећали смо да ћемо раније
изградити овај пешачки мост, али из
добро познатих разлога, нисмо пре
могли да кренемо са реализацијом
пројекта. Очекујемо да ће почетком
наредне године мост бити завршен, што
ће пешацима омогућити бржи и лакши
прелазак са једне на другу страну
града. То је, иначе, био и захтев наших
грађана претходних година. Такође,
завршетком инвестиције мало ће се
растеретити два друмско-пешачка
моста на Убачи, који су једина комуникација кроз центар града за наше суграђане – наводи председник Општине Уб
Дарко Глишић.
По речима Маријане Марко-вић,
директорке Предузећа “Колубара
Грађевинар” посао на градилишту
одлично напредује и у приобалном
делу постављени су темељи са косим
стубовима моста.
- У браварско-столарској радионици ће до јануара бити завршена
носећа конструкција моста, а радови на
његовом постављању планирани су
почетком фебруара. Сви послови биће
окончани крајем фебруара, када ће
нови пешачки мост бити отворен”, каже
о динамици и роковима извођења
радова Маријана Марковић.
Д.Н.

Будући изглед пешачког моста
на реци Уб

ЗБУЊЕНИ СЕМАФОРИ

“УБСКИ РУЛЕТ“
Семафори на изузетно прометној
раскрсници код убске Цркве “зрели“ су
за ремонт. Неколико наших суграђана
поставило је на друштвеним мрежама, у
протеклих недељу дана, фотографије
на којима семафори истовремено
сигнализирају дозвољено и забрањено
кретање. Дакле, опрез возачима, а
поготову пешацима док надлежни не
реше овај озбиљан саобраћајни
проблем.

РАКИЈА ИЗ КАЗАНА САМО УЗ АКЦИЗЕ

Поводом новог Закона о јаким
алкохолним пићима који је у припреми,
предложено је да у овај акт уђе обавеза
да, уколико лице жели да флашира
ракију за финалног потрошача, мора да
се региструје као предузетник и да
плаћа акцизу. Физичко лице као
произвођач би требало да продаје
сопствену ракију легално само ринфузно овлашћеном трговцу, али не и као
готов производ, став је Групације
произвођача ракије Привредне коморе
Београда.
Усвајање новог Закона очекује у
првој половини 2015. године, са

задатком да се уведе ред на сада
хаотично и неуређено тржиште јаких
алкохолних пића домаће производње.
Процењује се да се производњом
ракије у Србији бави преко 30.000
произвођача, од којих је чак две
трећине нерегистровано.
Чланови Групације упозорили су
на потребу да се и у закону и на терену
максимално појача контрола нерегистрованих произвођача ракије, али и
угоститељских објеката који је продају,
у интересу легалних произвођача који
плаћају порез, али и буџета РС, саопштила је Привредна комора Београда.

Фото: Предраг Јездимировић

НАШЕ ТЕМЕ
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ФУДБАЛ = ПОЛИТИКА

НЕШТО ЈЕ
ТРУЛО У ДРЖАВИ
“ДАНСКОЈ“
Док ми нешто “мрсимо“ у средини,
противници нам “увале“ три комада,
а и Војислава Шешеља приде
Неславна фудбалска утакмица квалификација за
ЕУРО 2016 између Србије и Данске на стадиону ЈНА (пред
празним трибинама) је слика и прилика актуелног стања у
нашој земљи. Анализом целокупне атмосфере, која је
пратила овај меч, актера на терену и ван њега, свих
спортских и, пре свега, неспортских ујдурми, које су
претходиле утакмици свима нам је јасно да су наше
фудбалске=политичке вештине, још увек далеко од
међународних оквира.
Таман кад човек помисли да нешто у фудбалу и
политици можемо да постигнемо, ми то, часком, све
упропастимо. Хоћемо и у напад и у одбрану, и са Русима и
са ЕУ у исто време. На крају нешто “мрсимо“ у средини,
изгубљени у простору и времену. Противници то лако
искористе, па нам увале три комада, а и Војислава Шешеља
приде.
Ни ранијих година нисмо бриљирали у фудбалу
=политици. Сетите се само прошлих квалификација за СП,
затим испада у Ђенови и свих претходних деценија, од
Милошевића на овамо, у којима смо таворили на маргини
међународних фудбалских=политичких дешавања.
Селекторе=председнике, смо мењали к’о чарапе. Сви су
нешто обећавали, али “цврц“... Што би наш народ у жаргону
рекао “Обећање лудом радовање“. Без обзира на све, увек
смо редовно долазили на стадионе=изборе, и сваки пут се
изнова надали неком новом бољитку. У сваки нови циклус
квалификација=мандата, улазили смо са пуно оптимизма,
уз помпезне најаве високих домета. Недуго затим, схватали
смо “црну истину“, то јест, да су неки лепши животи и бољи
стандард, у фудбалу је то учешће на светском и европском
првенству, резервисани за неке друге нације, за државе у
којима постоје системи вредности и у којима се талентовани млади фудбалери=образовани стручњаци негују и
бодре, а за менаџерске играче нема места. Једноставно, не
може се у Европу са “Б“ тимом.
Сетите се некадашњих славних репрезентативних
састава пред којима су дрхтале и највеће светске
фудбалске силе. Е, каква смо ми држава некад били! Сетите
се свих фудбалских величина, на челу са Драганом
Џајићем, па их упоредите са овим садашњим фудбалским
маргиналцима. Част изузецима (читај: Немања Матић).
И у нашој политици има изузетака, али... Резултат је
оно што се на крају вреднује. Срећом, па још имамо
времена да исправимо стање до краја квалификација
=мандата. Услов свих услова је да нам на важним
позицијама не играју менаџерски играчи. Сат откуцава,
време је да коначно заиграмо са правим тимом.

POSNA I MRSNA
SITNA PECIVA
DOMA]I SOMUN^I]I

SLAVSKI KOLA^I
2kg - 500 din.
1kg - 300 din.
SLAVSKI POMAGA^ (1kg) - 200 din.
UKOLIKO IMATE TEMU ZA NAS,
JAVITE NAM NA 064/484-2050 I 064/2180-588
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ПОСЛАСТИЧАРНИЦА “ПЧЕЛА“

СЛАТКА РАДОСТ
МНОГИХ ГЕНЕРАЦИЈА
Фамилија Мифтари већ педесет година чува
традиционалну рецептуру прављења
сладоледа и колача на Убу
Данашњи савремени и урбанизовани Уб има све
мање историјских нити које га повезују са некадашњом
вароши у којој су живели наши очеви и мајке. “Најслађа“
копча, која спаја све генерације Убљана од шездесетих
на овамо, је посластичарница “Пчела“, кутак у којем су
се сладили и одрастали многи. И данашња деца, са
својим родитељима, декама и бакама радо посећују ово
култно место на углу између главне улице и “Преког
шора“.
Уласком на врата овог скромног локала, који се ни
за “длаку“ није променио од када је отворен 1965.године,
почиње наше путовање кроз време. За пултом нас
дочекују насмејани Ајдар и Мујо Мифтари, рођена браћа,
потомци првог газде деда Хавзије, који је трбухом за
крухом, са својом фамилијом, на Уб стигао давне
1963.године из далеког Драгаша (Гора). Две године је
вредно припремао отварање локала, а затим, на
задовољство свих љубитеља “слатких чаролија“, отворио посластичарницу са већ добро познатим асортиманом: сладоледи, шампите, кремпите, баклаве, тулумбе, сутлијаш и жито. Ту су и надалеко познате “Фетине“
семенке (црне и беле), кикирики, лимунада и боза.
- Имао сам само четрнаест година када смо се
доселили на Уб. Уз деда Хавзију занат смо “пекли“ брат
од стрица Рахман, Фета и ја. Рецептура свих производа
до данашњих дана није мењана, асортиман - такође.
Трудимо се да очувамо традицију наших предака и још
увек одолевамо утицају савремених технологија. У
принципу, пословањем смо задовољни, није као некада,
али и окружење је другачије. Често нас посећују људи
који су давно напустили Уб и чуде се како смо још у увек
ту, у идентичном амбијенту као и пре неколико деценија
када су нас као деца посећивали пре одласка на корзо
или на биоскопске пројекције- истиче Ајдар Мифтари,
један од двадесет добитника општинског признања
“Заслужни грађани Уба“ из 2011.године.

Мајстори посластичарског заната:
Ајдар и Мујо Мифтари
- Остали смо још само брат Мујо и ја да водимо овај
посао. Док смо ми живи, трајаће и ова посластичарница.
Немамо млађих снага које би нас наследиле, потомци су
нам у другим водама. Ето, мој син, који је овде завршио
школу, сада предаје енглески језик у Драгашу. Остали су
у иностранству- каже Ајдар.
Ова два мајстора, у најстаријем убском “храму“
сладоледа и колача, чувају традицију фамилије
Мифтари, која је оставила неизбрисив траг у нашој
вароши. Најомиљени је био Фета (пок.), а Убљани и дан
данас воле да кажу “Идемо у Фетину посластичарницу
на колаче и лимунаду“. Уколико и ви желите да завирите
у прошлост, осетите укус и амбијент некадашњих
времена, искористите ту могућност. Ајдар и Мујо су вам
на услузи...
Милован Миловановић
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ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК У КОЦЕЉЕВИ

ВЕЛИКА ЧАСТ
Протеклог викенда коцељевачку општину су
посетили Њихова Краљевска Височанства,
Престолонаследник Александар и Принцеза
Катарина, као и Епископ шабачки Лаврентије. Повод
за долазак високих гостију у Коцељеву била је
испорука хуманитарне помоћи. Захваљујући новцу
прикупљеном на донаторској вечери у Торонту, коју
је организовала хуманитарна организација
принцезе Катарине, набављени су кућни апарати за
82 породице у овој општини, чији су домови
уништени током поплава.

Престолонаследник Александар са супругом
Катарином посетио Коцељеву и уручио поклоне у
белој техници становништву погођеном поплавама
–Надам се да ћемо данас у Коцељеви успети да
вам бар мало олакшамо муке које су вас задесиле од
катастрофалних поплава. Помоћ коју смо вам
донели донација је канадске организације. Поносан
сам што је покровитељ те организације моја супруга,
принцеза Катарина,- рекао је престолонаследник
Александар окупљеним грађанима коцељевачке
општине и додао да ће са супругом, пријатељима из
дијаспоре и свим људима добре воље наставити да
помаже свима којима је помоћ потребна.
Принцеза Катарина је, такође, напоменула да је
допремљена помоћ донација организације Lajflajn
из Канаде.
– Наши људи, који живе у дијаспори, увек су
спремни да помогну свом народу. Ова органзација
већ годинама прикупља помоћ за болнице, домове
за децу, старе и немоћне, а од мајских и августовских
поплава и за породице које су погођене овом
природном несрећом. Срећна сам што вам даnас
уручујем ову вредну помоћ. Желела бих да вам
покажем да нисте сами. Највећи поклон који можемо
да донесемо мој супруг и ја је љубав за вас. Знам
колико вам је тешко. Волела бих да могу да
помогнем овој општини још више, али у Србији има
много места којима треба помоћ,- изјавила је
принцеза Катарина и поручила да је у држави
најважнији народ, јер без њега нема ни земље.
Добродошлицу гостима пожелео је народни
посланик у републичком парламенту и председник
СО-е Коцељева Верољуб Матић, док је председник
ове општине Душан Илинчић у знак захвалности
Принцези Катарини даривао уметничку слику
насталу у оквиру прве међународне ликовне
колоније у Коцељеви.
Карађорђевићи су посетили Цркву Светог Цара
Константина и Царице Јелене, као и домове двеју
угрожених породица.
Поред осталог, краљевски пар је, у спортској сали
у Коцељеви, присуствовао и финалној утакмици
“Краљевског турнира у малом фудбалу” који је у
част принцезиног рођендана организовало
Удружење ’’Краљевина Србија’’.

КРОЗ КОЦЕЉЕВУ
Пише Верољуб Бабић
ДАНСКИ САВЕТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И
ENECA ОБНОВИЋЕ 25 КУЋА

САНИРАЊЕ
ОБЈЕКАТА И
МОНТАЖНЕ КУЋЕ
У оквиру програма помоћи Европске Уније
поплављеним подручјима у нашој земљи Дански савет за
избеглице ће у сарадњи са партнерском организацијом
ENECA санирати 170 стамбених објеката који су претрпели
штету у мајским поплавама, изградиће 14 монтажних кућа и
обезбедити 184 основна пакета кућних апарата и намештаја,
али и допринети ревитализацији 54 пословних активности
малих предузећа у Србији. Програм обнове се, осим у Чачку,
Јагодини, Параћину, Великој Плани, Смедеревској Паланци
и Убу, спроводи и у Коцељеви.
– Коцељева је једна од седам општина која ће
добити помоћ за реконструкцију поплављених домаћинстава, али и помоћ везану за мала предузећа која ће бити
реализована у наредних пар месеци. Значајан део помоћи
ће отићи према општини Коцељева, у 25 домаћинстава која
су претрпела штету. То су приоритетна домаћинства где је
санација била неопходна. Вредност ове асистенције по
питању грађевинског материјала и радова који ће бити изведени су преко 58 хиљада евра и та помоћ је кренула да се
реализује. Осим тога, од стране Делегације ЕУ обезбеђена је
и помоћ у виду основног пакета намештаја и беле технике у
вредности од око 55 хиљада евра- изјавила је програм
менаџер Данског савета за избеглице Верица Речевић
приликом прошлонедељне посете Коцељеви.
Говорећи о процесу одабира корисника Речевићева
је истакла да је он трајао неколико месеци јер је неопходно
било обићи већи број домаћинстава.
–На терену смо утврдили да одређен број
домаћинстава не испуњава услове који су, пре свега, везани
за социоекономску угроженост породица, предност су
имале и породице са већим бројем чланова, које немају
других прихода, домаћинства чији чланови не могу то сами
да одраде. Заиста се водило рачуна и о томе, а не само о
нивоу штете,- нагласила је програм менаџер Данског савета
и додала да је у овој општини наишла на одличну сарадњу и
разумевање.
По речима Владана Аксентијевића из организације
ENECA у коцељевачкој општини ће четири корисника
добити помоћ ове организације .
–Првобитни списак садржао је 15 потенцијалних
корисника. Имамо проширену листу са девет, а у овом
тренутку коначно је четири. Вредност донације је просечно
пет хиљада евра по кориснику, што значи да је издвојено 20
хиљада евра за ову општину,- рекао је представник ове
организације.
У име грађана на овој, како је рекао, значајној
помоћи захвалио се председник општине Душан Илинчић,
који је,заједно са гостима, обишао домове породица Ђурић
и Почуча у којима је почела санација средствима ЕУ.

Принц Александар уручио је награде најбољим на турниру у
малом фудбалу. Победила екипа ФК Влашић из Д.Црниљева

КРОЗ ПОСАВОТАМНАВУ
УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У
ОПШТИНАМА БОГАТИЋ И ВЛАДИМИРЦИ

ЈАВНА ДЕБАТА
Јавна дебата о пројекту "Унапређење управљања отпадом у општинама Богатић и Владимирци"
одржана је 18.новембра у Богатићу. Говорили су Ана
Мићић (лекар службе хитног пријема и транспорта),
Александар Фирауновић (инжењер заштите животне
средине), Иван Плевник (директор Регионалног
центра за управљање отпадом "Коцерод" из Словеније) и Ерик Мрављак (директор ЈКП Радље на Драви
из Словеније). Модератор дебате била је Тања
Јуришић (координатор ЈКП Богатић).
На заједничким пословима

На овом скупу је истакнуто да, захваљујући
донацији Европске уније, процес примарне сепарације отпада више није непознаница за становништво ове две општине. Јавна дебата је реализована наставком сарадње обуке “Примери добре
праксе”, која се спроводи у циљу идентификације и
преношења релевантних партнера из Словеније, код
којих је принцип европских стандарда већ имплементиран.
У среду, 19. новембра, приведен је крају други део
обуке "Best practice" у оквиру пројекта
"Унапређење управљања отпадом у општинама
Богатић и Владимирци", који се реализује у оквиру
програма ’’Еxchаngе 4’’ - финансираног донацијом
од стране Европске уније.
Затим, говорило се о значају примарне сепарације и одлагању отпада, као и њиховом утицају на
здравље становништва и животну средину.
Наглашено је да је ЈКП Богатић ставило у функцију објекат намењен за складиштење сепарисаног
отпада из месних заједница у којима су постављена
рециклажна острва. Са централне депоније „Нишно
поље“ у Богатићу, отпад ће се дистрибуирати на
рециклажу, фирми „Про Пласт“ из Сремске Митровице са којом је потписан уговор о сарадњи. У
Владимирцима су постављена рециклажна острва да
контејнерима за селекцију отпада (стакл, папир,
пластика). Локалитети на којима су позиционирани
одређени су од стране представника ЈКП "Извор"
Ивана Вуковића (руководилац РЈ комуналне хигијене)
и координатора општине Владимирци Владимира
Михаиловића.
Порука која је послата са ове јавне дебате
гласи: “Отпад је сировина, с тога сортирајмо па
рециклирајмо. Створимо здраву животну средину за
будуће нараштаје!"
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БИБЛИОТЕКА “ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ

ИМА ЛИ ЧИСТИЈИХ
ДУША ОД ДЕЧИЈИХ?
- Обележен Међународни дан превенције
занемаривања и злостављања деце
- 19. новембар је важан датум
Живимо у суровом свету у којем је недужнима,
живот казна. Има ли чистијих душа од дечијих?
Колико пута сте чули или, на несрећу свих нас, видели
злостављану или занемарену децу? Међународни дан
превенције занемаривања и злостављања деце се
свуда у свет у обележава 19. новембра Наша
Библиотека је установа која нема повез преко очију и
ми покушавамо да пронађемо своје место у
координатном систему који одређују осе које мере
времена у којима живимо и простор у коме се живот
одија. Због тога смо и одлучили да децу Посавотамнавске средње школе и старије ученике ОШ „Жика
Поповић“ из Владимираца упозоримо на опасности
којима су окружени у овом свету. Баш на тај дан, 19.
новембра.
Право детета на заштит у од за н ема р и ва њ а и
злостављања је саставни
део Конвенције о правима
детета Уједињених нација,
коју је ратификовала и
н а ш а зем љ а . К ол и ко ћ е
времена протећи у овој
земљи док дечији смех не
буде гласнији од плача?
Тешко да постоји човек који
би могао да одговори на то
питање. Али, познајемо
човека који може да измери
опасности којима су деца Писац Влада Арсић
окружена.
Корисно је познавати Владу Арсића, писца
романа Лопатање ђавола, Изгубљене у магли,
Армагедон... Романа којима је измерио опасности и
зла наркоманије, педофилије, трговине људима...
Његова истраживања, која је обавио припремајући
грађу за своје романе, су драгоцено и лековито
искуство. Преносећи та искуства у сусрету са децом,
пред препуном свечаном салом Посавотамнавске
школе, Влада Арсић је у појединим тренутцима, када
је додиривао дечије душе, најавио радост избегнуте
опасности. Згуснута тишина коју је резао својим
гласом била је реквијем за све недужне којима
упозорење и помоћ више не стижу. Аплауз деце стигао
је као нада, а Библиотека је захвална оном ко је
говорио, као и онима који су чули.

Корисно је чути Владу Арсића

Сарадници Света Гашић и Слободан Павловић
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НИСАМ МАЈСТОР
АЛ’ МОГУ
ДА ПОГЛЕДАМ
Ценим да квантитет рађа квалитет па ћу пре или касније,
за једно десетак година, моћи да објавим компилацију свог
пискарања у „Гласу ...“. Да ми се избор не би искомпликовао,
а материјал нагомилао, почео сам да листам претходне
бројеве. Одвајам иоле интересантне чланке и сам налазим
мане. Континуитет не оспоравам, има недостатака од
писмености до објективности, ал' највише ми фали назив
рубрике. Пробао сам пар бомбастичних али не стоје,
претенциозни су, како год окренем штрче. Добијам
неочекивану помоћ: моја љупка жена ме подсећа на
домаћинску обавезу ситних кућних поправки, а ја и даље
дангубим. Ако тако наставим постаћу прави мајстор
узалудних вештина. „Еурека!“. Нисам ти ја неки мајстор
лутко, ал ' могу да погледам. Ето веродостојног назива моје
рубрике!
У време осеке других значајнијих варошких збивања,
ајд' и ја да убацим још који аргумент и контра став по питању
саобраћаја, урбанистичких решења, локалне праксе и личног
искустава у позитивној атмосфери и конструктивном
излагању, таман толико да све буде смислено и стручно
утемељено, зачињено по којом убском урбаном легендом.
За овај број о раскрсници код Цркве. Просторно заузима
парцеле ЈП „Путеви Србије“, општине Уб, ЈВП „Србијаводе“
и Храма вазнесења Господњег. Раскрсница државних путева,
једна од четири које су по дозволи бр. 351-205/86-02 од
15.08.1986. године семафоризоване. Пројекат израдио
Институт Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.
Читам имена пројектаната. Све сами магистри и доктори.
Већина и данас шефује на различитим катедрама мени драге
високошколске установе. Цитат из техничког извештаја: „За
ову раскрсницу рађено је више варијанти решења, а на
састанку са стручном службом СО Уб одобрено је решење
које је презентирано. Спајањем два разделна острва у једно
обезбеђено је раздвајање смерова који иду ка центру и на
обилазницу. Ради несметаног и безбедног скретања у лево из
правца Ваљева у правцу улице Браће Ненадовић,
препројектовано је разделно острво између ове две улице“.
По речима мени драгог колеге – тадашњег радника
стручне службе СО Уб, на поменутом састанку је први пут
схватио значење речи једног старог професора окупљеним
студентима: „О свим битним стварима увек одлучује скуп (да
извините) гузица!“. Инжењери су своја пројектована решења
ставили на сто, од стола се одмакли, столу приступило
тадашње општинско руководство, а колега – очевидац
децидно тврди да је у том судбоносном тренутку могао само
да види позадине руководилаца који напрегнуте пажње
визионарски гледају у цртеже и одлучно стреме ка одлуци
око које и данас полемишемо. Тако је било некад, данас сви
презентације посматрамо удобно ослоњени у столице к'о у
биоскопу.
Елем, по пројекту је поступљено, раскрсница
семафоризована, Пандорина кутија отворена. Почеле прве
саобраћајке као одраз не познавања или не поступања по
правилима саобраћаја. Шта је старије, семафор или
саобраћајни знак? Ко и кад има право првенства пролаза? Да
би се ствар „побољшала“ 1996. године измењен је план рада
семафора. Од тад датира опасна аномалија: зелено за
пешаке ка Цркви у исто време када је пролаз возилима
одобрен за правац Транзит-Ваљево. Опасна ствар на
непрегледном месту, довољан разлог да се 2010. године
уради нови план темпирања ради исправке. Ма колико
људски живот био непроцењив, до данас средства у износу
од стотинак хиљада динара за измену нису обезбеђена руски рулет на убски начин и даље траје.
Кружни ток код Цркве јесте једно од могућих решења да
се проблем реши. На основу катастарско-топографског
плана неки људи од струке су извршили технолошку анализу,
узели у обзир учешће теретних возила у саобраћајном току и
нашли да до одговарајућих димензија фали само који
квадрат простора у порти (не више од 14 ари) уз рушење
црквене ограде и две-три куће са локалима на почетку Браће
Ненадовића, измену Плана генералне регулације, главни
пројекат и грађевинску дозволу, пар милиона (динара) за
експропријацију, душевну бол и измаклу добит и још које
милионче за грађевинске радове. Јес' да кошта ал ' је
светски, па ко воли нек` изволи.

ОКО НАС
ЗГРАДА ОПШТИНЕ, ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА,
ПАРК ПРИЈАТЕЉСТВА...

НЕКАД ВАШАРИШТЕ,
СУТРА НОВИ ГРАДСКИ ТРГ
На том простору је предвиђено још
неколико садржаја, чиме ће ова целина
добити модерне обрисе, улепшати град и
свима нам бити за понос- истиче Дарко
Глишић, председник општине Уб.
На простору Вашаришта при крају су и радови на два
нова објекта - Општинској згради и Станици полиције.
Планирано је да овај простор буде нови градски трг.
- Очекујем да до краја године зграда Полицијске станице
буде стављена у функцију, односно да се неопходни радови
заврше, а да се она касније полако опрема за наше “бескућнике“, припаднике убске полиције. Они немају где да бораве
и немају услове за нормалан рад, јер су од маја, када је зграда
Станице полиције уништена у поплавама, смештени у зграду
Војног одсека. Што се тиче нове општинске зграде, рок за
завршетак радова је март 2015. године. Ми планирамо да се
између априла и маја полако усељавамо у нову зграду, а да у
времену које долази оплеменимо читав простор који се овде
налази. Поред Парка пријатељства, који ћемо градити са
својим пријатељима и партнерима из Кине, у непосредном
окружењу је предвиђено још неколико садржаја, чиме ће ова
целина добити модерне обрисе, улепшати наш град и свима
нам бити на понос - истиче први човек убске општине.

Градња пешачког моста у току

Глишић каже да локална самоуправа има и неколико
планова везаних за другу страну реке Уб, где се налази
„Школарац”, јер би требало употпунити понуду тог спортскорекреативног центра. Две стране реке ће до фебруара
2015.године бити повезане и пешачким мостом, чија је
изградња у току.
- Разговарао сам са председником Одбојкашког савеза
Србије Александром Боричићем, који ми је обећао да ће
обезбедити донаторска средства за четири стамбена
објекта, док ће изградњу једног одбојкашког терена они
финансирати. То значи да ће значајна сума новца доћи у
нашу општину, а на нама је да је распоредимо на најбољи
могући начин, како би све уклопили у једну лепу целину –
рекао је председник Општине Уб Дарко Глишић.

169FAIRY limun, 1l
313PERWOL color, 1l
385DUEL omekšivač- Lotos, 2l
360RUBEL prašak, 3kg
DUEL prašak- Selection, 9kg 9991.099RUBEL prašak, 12kg
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ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

СТРУЧНИ СКУП НА УБУ
Акредитовани скуп педијатара, 29.новембра. Аерозагађење узрок
пораста броја респираторних инфекција код деце.
Први пут на Убу, у суботу 29. новембра, биће одржана Педијатријска
секција, у сали Дома културе, са
почетком у 11 часова. Стручни скуп
Педијатријске секције Српског лекарског друштва, биће акредитован и
њему ће моћи да присуствују лекари
свих специјалности, стоматолози,
фармацеути, заинтересовани родитељи и остали посетиоци. Предавања
ће бити на разне теме, а тема, која ће

Др Милан Аћимовић

заинтересовати убску јавност, везана је
за аерозагађења у нашој општини и
повећан број оболеле деце од респираторних инфекција у периоду од 20052013. године. Ову тему образложиће
специјалиста педијатрије др Милан
Аћимовић и др Славиша Ђукановић,
професор Високе пословне школе у
Новом Саду.
- Скупом ће руководити академик
Проф. др Недељко Радловић, педијатар
гастроентеролог. Својим програмом, на
стручном предавању, учествоваће и
фармацеутске куће, каже др Аћимовић. Покушавамо да будемо прагматични, да
делујемо афирмативно за нашу
општину као и за лекаре који скупљају
бодове за обнову лиценце. Пози-вамо и
родитеље који су заинтересовани да
слушају предавање.
Домаћин скупа је Служба за
здравствену заштиту предшколске и
школске деце Дома здравља Уб. Др
Аћимовић најављује једну од тема као
изненађење, а стручно предавање биће
отворено програмом који су припремили малишани убског вртића. Предавачи ће бити еминентни лекари из Новог
Сада, са Универзитетске дечје клинике у
Тиршовој, са Института за мајку и дете и
други.
Д.Капларевић

ЕКОЛОШКО ПРЕДАВАЊЕ У САЛИ ГИМНАЗИЈЕ

УДИШЕМО ЛИ ЧИСТ ВАЗДУХ?
У 2007. години, само један дан смо удисали чист ваздух.
Све је већи број деце са респираторним обољењима.
Спас тражити у пошумљавању и новим изворима енергије.
У оквиру пројекта „Eco support”,
Убског омладинског клуба, у свечаној
сали Гимназије „Бранислав Петронијевић“, 21.новембра, одржано је
предавање професора Високе пословне школе у Новом Саду, др Славише
Ђукановића. Презентујући своју књигу
„Еколошка енергетика“, Ђукановић је
објаснио како се развија еколошка
свест међу младима широм света и
упоредио светски начин едукације са
нашим. У оквиру дугогодишњег
истраживања, дошао је до алармантног податка, да је аерозагађење на
територији општине Уб веома високо,
са високим процентом сумпордиоксида и великом концентрацијом
чађи, која је резултирала порастом
броја оболеле деце од респираторних
инфекција. У ово истраживање, које се
односи на праћење аерозагађења у
периоду од 2005-2013. године, био је
укључен и град Ваљево, у ком се
последњих година смањио број
болесне деце, за разлику од Уба, где је
број болесне деце све већи.

Убски гимназијалци на једном
од предавања удружења Уб ОК

Др Славиша Ђукановић
(други с лева)
Истраживање на Убу, потпомогнуто
је резултатима које су бележили
педијатри на Убу, а које је предводио др
Милан Аћимовић. У току 2007. године,
само један дан у години је имао
нормалну граничну вредност имисије
(ГВИ). У 2009. години, тај број је износио
59 дана.
На предавању, присутни су могли
да чују који све загађивачи, осим
Рударског басена, утичу на аерозагађење, а највећи од свих су
појединачне (кућне) котларнице, које се
греју на чврсто гориво.
Предложене су мере за дугорочно
смањење аерозагађења, а најјефтинија
је пошумљавање зелених површина и
појаса поред путева. Говорило се и о
обновљивим изворима енергије у свету,
а ако желимо боље сутра нашој деци,
наглашава Ђукановић, посадимо у
својим двориштима бар по једно дрво у
знак подршке чистом ваздуху.
Д.К.
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УБЉАНИ У АНЕГДОТАМА

ТРКУЉА
Сећање на гаф са инјекцијом
за локалну анестезију...
Доктор Тркуља, стоматолог.
Тако га знају сви на Убу. Ако питате за
име, Убљани се замисле и... упуте вас
код неког од његових колега. А и они
га знају, углавном, по необичном
презимену. Иначе, Драган Тркуља је
дипломирао на стоматологији седамдесетих прошлог века, опробао се на
раду у иностранству, у једном
немачком граду, близу француске
границе (ту је упознао и, тада,
популарног фудбалера Кулета Аћимовића). На Уб, тачније, у Бањане, у

Драган Тркуља
стоматолошку амбуланту, је дошао
давне 1978, у приватнике прешао
1991.године и до данас остао веран
Убу. Дакле, 36 година Убљанима
поправља и вади зубе, узима мере за
протезе и свакодневно путује на
релацији Београд - Уб.
-На Уб ме довела Станка
Џајић, коју сам упознао у Земуну
преко фудбалера Кулета Аћимовића,- сећа се доктор Тркуља.- Тада
није било посла за стоматологе у
Југославији па сам, после дипломирања, кренуо трбухом за крухом.
Почео у Бањанима, отворио приватну стоматолошку ординацију (1991.)
у улици Милоша Селаковића заједно
са доктором Драгољубом Мандићем,
хирургом... Касније сам прешао у
Тодоровића зграду и - сада сам ту.
Анегдота о инјекцији, која се
користи као локална анестезија за
вађење зуба, коју је дао једном
пацијенту из оближњег села, је
незаборавни гаф. Кад је, после
десетак минута од убризгавања,
изашао у чекаоницу да га позове на
столицу за интервенције, није га било
ни од корова. Доктор Драган данас
се сећа:
- Тачно! Инјекција се посебно
плаћала. Човек се досетио да оде у
Дом здравља и тражи да му одмах,
без анестезије, изваде зуб... Док сам
се ја сетио и позвао колеге телефоном - он је већ одперјао. Иначе, и
данас има превара. Дође човек,
наместим му протезу, а онда он
’’примети’’ да није понео новчаник. И више га не видим...
По искуству, на Убу је неприкосновен. Има других, млађих, опремљенијих а, ипак, један је Тркуља...
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КУЛТУРА

27.новембар 2014.г.

НА СЕДМОМ РЕПАСАЖ ФЕСТУ

НАЈБОЉА
СЛОВЕНАЧКА
ПРЕДСТАВА

ПРОГРАМ УСТАНОВЕ
ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
Победничка представа
“Игре је конец“

Установа за културу и спорт још једном је била одличан
организатор и домаћин смотре позоришних аматера из региона
За најбољу представу седмог Репасаж феста, који је од 5. до 12. новембра
одржан на Убу, проглашен је комад
„Игре је конец“ Сајмона Греја, у режији
Јаше Јамника и извођењу Културног
друштва „Лошки одер” из Шкофја Локе.
На овогодишњој смотри најбољих
остварења аматерских позоришта са
екс ЈУ простора, награду за режију
добио је Дејан Цицмиловић за Нушићеву „Ожалошћену породицу” Камерне
сцене „Мирослав Антић” из Сенте.
Цицмиловићу је, такође, припала и
награда за најбољу сценографију, коју
потписује у овој представи.
Најбољу женску улогу фестивала
остварила је Сања Вељковић као Гина у
Симовићевом „Путујућем позоришту
Шопаловић“ Аматерског позоришта
Културног центра „Радоје Домановић“
из Раче, а најбољу мушку Тихомир
Косић као Дебели у представи Славо-

мира Мрожека „На пучини“ Сцене
„Сисак“ из истоименог хрватског града.
Гордана Николић је остварила најбољу
епизодну улогу тумачећи Виду у
„Ожалошћеној породици“ Камерне
сцене „Мирослав Антић“
Награду за најбољу музику жири је
доделио Николини Томић за ауторску
музику у Софокловој „Антигони“ у
режији Иване Милосављевић и извођењу Драмске секције Католичког
школског центра „Св. Фрањо“, Опћа
гимназија Тузла. Драмски ансамбл
тузланских гимназијалаца освојио је и
награде за најбољу костимографију и
кореографију.
Одлуку о наградама, донео је
стручни жири фестивала, у којем су
били драматург и писац Маја Пелевић
(председник), глумиц а Радмила
Живковић и Боро Драшковић, редитељ
и универзитетски професор.

постоји аматерско и професионално
позориште, већ само постоји аматерски
и професионални приступ рада на
позоришној представи. „У том смислу
може се рећи да је седми Репасаж фест
доказао да су аматерске представе које
смо имали прилику да гледамо у сваком
погледу професионалне“, рекла је
председница жирија, захваливши се
организатору и домаћинима на „дивном фестивалу“ и доброј организацији.

ПЕТРОНИЈЕВИЋ И
ТЕОЛОГИЈА,
ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА
Бројни Петронијевићеви мали
радови недовољно су познати јавности, а допуњују и коригују важећу слику
Петронијевића као метафизичара и
кабинетског мислиоца, незаинтересованог за друштво. Радови се односе
и на проблеме актуелне и данас, кад из
маркетиншких разлога све постаје
науком, а из политичких се прокламује
повратак религији. Акценат је на односу
теологије на једној и науке и филозофије на другој страни и њиховој тешкој
спојивости унутар школа секуларне
државе. То Петронијевића чини актуелним и савременим више од његових
познатих и метафизичких радова. И
предмет је овог рада.
Петак, 28. новембар у 19 h,
Галерија „Свети Лука“

Отварање изложбе слика
Изложба под овим називом настала је радом уметника из више земаља, окупљених у Ликовној колонији
„Колут Мандић”. Своје виђење женског
акта представиће 38 уметника из 12
земаља: Србије, Русије, Словачке, Црне
Горе, Мексика, Ирана, Украјине, Немачке, БиХ, Словеније, Хрватске и Грчке.
Изложбу инспирисану лепотом жене до
сада је видела публика у двадесетак
градова Србије, као и у Русији, Словачкој, Бугарској и Мађарској.
Среда 3. децембар, у 16, 18 и 20 h

ГОДИШЊА НАГРАДА
УБСКОГ ПОЗОРИШТА
Поред фестивалских, на завршној
свечаности је уручена и специјална,
годишња награда „Радомир Раша
Плаовић“ за допринос развоју аматеризма на Убу. Повељу додељује убско
Позориште „Раша Плаовић“, а она је ове
године припала професору Миливоју
Радојичићу.
- Миливоје Радојичић је оставио
неизбрисив траг не само у позоришном,
већ и у културном животу Уба. Ми, који
познајемо добитника награде, трудили
смо се и трудимо се да млађима пренесемо макар део непроцењивог исуства
који смо стекли дружећи се са њим –
истакао је глумац позоришта „Раша
Плаовић“ Алаксандар Тадић.
Позориште које носи име једног од
највећих српских глумаца 20 века,
Убљанина Раше Плаовића је његов
живи споменик, рекао је у свом говору
професор Радојчић, који је похвалио
садашњи ансамбл за успехе које постижу на многобројним фестивалима у
земљи и окружењу. Присећајући се
времена када је, као глумац и режисер,
био ангажованом у некадашњем КУД
„Абрашевић“, чији је наследник позориште „Раша Плаовић“, Миливоје

Промоција књиге
др Радована Марјановића

ЛЕПОТА ЖЕНЕ

АМАТЕРИ КАО ПРОФЕСИОНАЛЦИ
З а в р ш н а с веч а н ос т д од е ле
признања најбољим учесницима
фестивала одржана је 12. новембра у
пуној сали Дома културе, где су, испред
организатора, награде уручили Радован Пулетић, директор Установе за
културу и спорт и домаћин овогодишње
манифестације Александар Тадић.
Смотру је затворила Маја Пелевић
истакавши да је након одгледаних шест
изузетних представа у такмичарској
конкуренцији жири закључио како не

Четвртак, 17. новембар у 19 h,
Клуб Дома културе

Биоскопске пројекције

- ПИНГВИНИ СА МАДАСКАРА
(3Д - анимирани, синхронизован)

- ИГРЕ ГЛАДИ:
СЈАЈ СЛОБОДЕ
- ГЛУПЉИ И ТУПЉИ ДА
Среда, 10. децембар у 19,30 h,
Сала Дома културе

СОЛУНЦИ ГОВОРЕ

Миливоје Радојичић
Радојичић је казао: „Ово признање
примам и у име свих оних аматера који
су са мном радили читавих четврт века
и без којих не би био могућ ни мој рад
редитеља и глумца, ни оно што сам
постигао, а чиме сам заслужио ово
признање.“
Свечаност је завршена комедијом
Стевана Копривице „Диван дан“ у
режији Славенка Салетовића, коју су, у
част победника, одиграли Милорад
Мандић, Сузана Петричевић, Љубомир
Булајић и Јелисавета Орашанин.

Д.Н.

Драмски текст Aнтoниjа Ђурића, у рeжиjи Рaдoмирa Плaнинчићa одиграће Поетски театар Центра за очување традиције и културе „ТЕНТ“ из Обреновца. Представа је посвећена стогодишњици обележавања почетка Великог рата и родољубима који су несвакидашњим страдањима допринели победи српског народа.

ОПШТИНА УБ
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ИЗГРАЂЕНА ДЕОНИЦА ПУТА У ЧУЧУГАМА
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КРОЗ ЗАСЕЛАК ЦЕРИК У СТУБЛЕНИЦИ

ПРВИ АСФАЛТ КРОЗ БУКОВИЦУ ГРАДИ СЕ АСФАЛТНИ ПУТ
На путном правцу који спаја Чучуге са
Новацима и Памбуковицом, урађена прва
деоница од пола километра
У засеоку Буковица у Чучугама прошле недеље је
завршено асфалтирање деонице пута дужине пола
километара и ширине четири метра. То је први асфалт кроз
Буковицу на путном правцу који спаја Чучуге са Новацима и
Памбуковицом, чија је укупна дужина 2,8 километара.
Радове је финансирала локална самоуправа, а пошто се
ради о важној саобраћајници, већ на пролеће биће настављена изградња и преосталих 2.300 метара пута, најавио је
председник убске општине Дарко Глишић.
- Ове јесени смо учинили први корак асфалтирањем
првих 500 метара, а следеће године настављамо са
радовима и сасвим сигурно ћемо изградити већи део пута.
Желим да се захвалим мештанима Чучуга на разумевању и
стрпљењу, јер су радови на првој деоници завршени касније него што смо планирали. Мада понекад не успемо да све
послове завршимо у року у којем кажемо, јер нас разноразне околности у томе спреčе, али у сваком случају ћемо
урадити све што смо обећали – наглашава Глишић.

Радове финансира Предузеће Путеви Србије
Мештани засеока Церик у Стубленици ускоро ће добити
асфалтни пут. На макадамској деоници дужине 2,3 километра
при крају су припремни радови за постављање асфалта, које
изводи ПЗП Ваљево, а финансира их Предузеће Путеви Србије. Вредност инвестиције је девет милиона динара без ПДВ-а.
O значају овог сеоског пута
и доброј сарадњи са Путевима
Србије, председник убске
општине Дарко Глишић је рекао:
„Пут кроз Церик је важан
зато што спаја горњи и доњи
део Стубленице и, поготово у
времену док се изводе радови
на траси аутопута кроз ово село,
помоћи ће многим људима да
заобиђу градилиште. Пројекат
реализујемо уз помоћ средстава
Пут кроз Церик
П у т е ва С р б и ј е , ч и м е ћ е то
предузеће своје улагање у путну мрежу на територији убске
општине заокружити на 200 милиона у овој години. То је
чињеница за сваку похвалу и за понос нама, који смо успели
да склопимо такав договор. Надам се да, за наредну годину,
нећемо договорити мањи износ него што смо ове године
имали.“
Како сазнајемо од Гордане Ненадовић из ПЗП Ваљево,
припремни радови на путу кроз Церик су веома обимни и
обухватају уклањање растиња, риперовање постојеће трасе,
постављање 10 до 15 сантиметара тампона до слоја асфалта и
ископ нових канала за одводњавање.

Заједничка фотографија са мештанима Чучуга
уз обећање наставка асфалтирања наредне године
Председник Месне заједнице Чучуге Раде Митровић
захвалан је општинском руководству и Дирекцији за
уређење и изградњу што су, без обзира на изузетно тешку
годину, успели да обезбеде средства и заврше део пута
кроз Буковицу. Пошто у овом селу има још макадамских
путева, нада се да ће се следеће године они наћи у
општинским плановима, а уколико, како истиче, не буде
пара за асфалт, нека се макар преспу и уреде.
Д.Н.

Глишић и Минић у разговору са мештанима Стубленице

НОВИ ПАКЕТИ ПОМОЋИ УН ЗА ПОПЛАВЉЕНА ТАМНАВСКА ГАЗДИНСТВА

ПОДЕЉЕНЕ ВОЋНЕ САДНИЦЕ
Са 5.100 садница шљиве, трешње и вишње потпомогнуто 17 произвођача,
који желе да обнове своје уништене засаде
Тамнавским воћарима, који су претрпели штете од
мајских поплава, Организација за пољопривреду и храну
Уједињених нација ФАО поделила је 5.100 садница шљиве,
трешње и вишње, како би обновили своје уништене засаде.
Саднице је добило 17 произвођача из убске општине, а
донација је обезбеђена кроз програм помоћи Европске
уније поплављеним подручјима у Србији.
Сваком пољопривреднику, који се определио за овај
пакет помоћи као приоритетан, припало је по 300 садница, а
воћари из Тамнаве највише су заинтересовани за обнову
шљивика. За координацију расподеле воћних садница био
је задужен Фонд за рурални развој Општине Уб.
- Од 17 произвођача, њих 12 се одлучило за шљиву, тако
да је подељено 3.600 садница овог воћа, сорте „Чачанска
лепотица”. Такође, испоручено је и 900 садница трешње
сорти „Бурлат”, „Стела” и „Хаделфингерова”, као и 600
садница „Облачинске вишње”. Све саднице су квалитетне и
имају сертификате. За савете и препоруке како и коју садњу
да изврше, произвођачи се могу обратити Фонду за рурални
развој или Пољопривредној служби Ваљево, коју је убска
општина ангажовала за помоћ око подизања засада –
наводи Жељко Илић, помоћник директора Фонда за
рурални развој.
Подели садница присуствовао је и Аријел Ређенде из
Организације ФАО, који је подсетио да је програм ЕУ за

опоравак српске пољопривреде вредан осам милиона евра и
да се спроводи у 24 општине.
- Ово је трећа испорука садница поплављеним пољопривредницима, који су имали прилику да се определе за један од
понуђених пакета. Надам се да ће наша донација помоћи
воћарима из убске општине да обнове своју производњу –
истакао је Ређенде.
У оквиру истог програма, поплављеним тамнавским
газдинствима раније је подељена сточна храна, као и семенска
пшеница и минерално ђубриво за јесењу сетву. Помоћ ЕУ и
ФАО се наставља у складу са потребама и приоритетима за које
су се изјаснили сами произвођачи, па ће им у наредном периоду бити испоручена пољопривредна опрема, пластеници и
домаће животиње.
Д.Н.
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДИЈАБЕТЕСА НАДЛЕЖНИ ИЗ УБСКЕ ОПШТИНЕ НА
ОБУЦИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

ПАЗИТЕ НА ШЕЋЕР ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

У Дому здравља Уб, 14. новембра, обележен је
Светски дан борбе против шећерне болести. Главна
сестра патронажне службе Слађана Марјановић,
одржала је у чекаоници Медицине рада, петнаестоминутно предавање о правилној исхрани и начину
живота дијабетичара. Предавању је присуствовало
двадесетак пацијената, средњих година.
На Убу диганистификовано око 250 пацијената са
овом ендокринолошком болешћу, која не бира узраст, а у
сталном је порасту. У свету, број оболелих је већ
достигао 382 милиона људи.
Сестра Слађана Марјановић напомиње да је јако
важно правилно се хранити, смањити прекомерну
телесну тежину, редовно се бавити физичком
активношћу и проверавати крв.
Симптоми дијабетеса су: жеђ, сува уста, учестало
мокрење, малаксалост, губитак килаже. Код мање
изражених симптома болест се открије случајно
при неком oд прегледа. Неке особе имају потребу
за слаткишима, други се жале на гениталне тегобе
(свраб), трећи оболевају oд чирева по кожи, итд.

Пре неколико година, у свим домовима здравља,
укинута су Саветовалишта за дијабетичаре, која су била
изузетно корисна и преко којих су оболели могли да се
посаветују са лекарима и медицинским особљем и да
обаве многе важне прегледе. Нека од њих била су:
лабораторијске анализе, преглед лекара опште праксе,
офталмолога, неуролога и ендокринолога, јер је познато
да шећерна болест, ако није добро контролисана, може
оштетити многе органе,.
На захтев пацијената и медицинских радника,
Министарство здравља, одлучило је да у наредном
периоду врати Саветовалиште за дијабетес у све
домове здравља.
Д.Капларевић

1.ДЕЦЕМБРА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

ПРЕДАВАЊЕМ ПРОТИВ ХИВ-а
Патронажна служба Уб, организоваће предавање о
ХИВ-у и полно преносивим болестима, међу ученицима
Гимназије „Бранислав Петронијевић“ и Техничке школе
„Уб“, 1. децембра ове године.
Корисно предавање, које сваке године презентује
неко од млађих лекара Дома здравља Уб, намењено је
средњошколцима, у циљу развијања свести о последицама ризичног понашања и едукације младих о овом
опаком вирусу којим је у свету заражено неколико
милиона људи.
За младе људе који улазе у свет одраслих, веома је
важно да присуствују стручним предавањима, јер многи
не могу да сазнају поједине информације од својих
родитеља, за које су интимне теме још увек табу, а
интернет не даје увек прецизне одговоре.
Д.К.

У сарадњи са USAID Пројектом за реформу правосуђа и
одговорну власт, Заштитник грађана Републике Србије
започео је обуке саветника за заштиту права пацијената и
представника савета за здравље у јединицама локалне
самоуправе, у којима учествују и надлежни из убске
општине. До сада су одржане две од планираних 11 обука,
које су прошле представница Локалног савета за здравље
Маријана Марјановић и саветник за заштиту права
пацијената Марија Новаковић. Циљ обуке је да се
полазници ближе упознају са надлежностима Заштитника
грађана и са начином рада у заштити права пацијената,
нарочито оних у посебно осетљивом положају, као што су
деца, жене, особе са инвалидитетом.и националне мањине
и особе са инвалидитетом.
Обуке су до биле у Београду и Шапцу, а до краја године
биће одржане у Суботици, Пожаревцу, Зајечару, Крагујевцу,
Нишу, Врању, Чачку, Краљеву и Новом Саду, уз учешће више
од 300 саветника за заштиту права пацијената и
представника локалних савета за здравље.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ

ОБЕЛЕЖЕНА
ЛЕКАРСКА СЛАВА

ОБНОВЉЕНА ФАСАДА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

НОВИ СЈАЈ
СТАРОГ ЗДАЊА
Радови финансирани из општинске касе
Стара зграда Градске библиотека „Божидар
Кнежевић” добила је ново рухо. На овом здању,
саграђеном пре седам деценија, управо су
окончани радови на санацији и обнови фасаде,
који су финансирани из локалног буџета. Према
речима директорке убске библиотеке Јулијане
Марјановић, радови на сређивању спољашности
зграде урађени су према овогодишњем плану те
установе, с тим што су пролонгирани због мајских
поплава.
- Драго ми је што је упркос тешким временима
и елементарним непогодама, а захваљујући
општини Уб, библиотека засијала новим сјајем у
овим јесењим данима. У току године старе дрвене
прозоре заменили смо новим, а са обновљеном
фасадом зграда библиотеке постаје украс у
центру града, те се надам да ће примамити не
само нове погледе, већ и нове читаоце – истакла
је Марјановић.

Три нова радна места као поклон за славу од
Министарства здравља
У Дому здравља на Убу, 14.новембра, радно и
свечано обележена је крсна и лекарска слава, Свети
Врачи. Овај празник посвећен је светитељима Козми и
Дамјану, који се сматрају заштитницима лекарске
професије, тако да га прослављају бројне здравствене
установе у Србији. Према предању, светитељи су
помагали и лечили не тражећи ништа за узврат, па су у
народу познати као свети Безсребреници.
Поред запослених, слави су присуствовали челници
општине, представници јавних предузећа и установа,
сарадници и пријатељи Дома здравља. Честитајући
еснафску славу својим колегама и поздрављајући
присутне госте, директорка убског Дома здравља др
Биљана Николић најавила је нова кадровска појачања у
тој установи.
- Председник Општине Уб Дарко Глишић данас је
донео једну вест, која је леп поклон за славу. Убски Дом
здравља је од надлежног министарства добио сагласност
да запосли два доктора – лекара опште праксе и
специјалисту интерне медицине, као и једну медицинску
сестру. То је за убски Дом здравља у овом тренутку веома
значајно, јер ћемо попунити упражњена радна места и
квалитет здравствених услуга задржати на високом
нивоу – каже је др Николић.

Ломљење славског колача у Дому здравља
- video nadzor
- alarmni sistemi
- ozvučđš~enje
- punjenje tonera
- protiv po`arni sistemi
- servis {tampa~a
- kontrola pristupa - servis ra~unara i laptopova
- mre`ni sistemi
- prodaja ra~.opreme

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ДОДЕЛА ПОСТХУМНОГ ПРИЗНАЊА
МИРОСЛАВУ СЕЛАКОВИЋУ ФАЉИ
Мишљење о иницијативи за промену Статута општине Уб ?
Драгослав Јовановић, председник Удружења пензионера:
- У потпуности се слажем са иницијативом коју је Момчило
Јовановић поднео да се Мирославу Селаковићу постхумно
додели признање за рад и све заслуге везане за овај град. Мислим
да ће сви грађани Уба подржати ову иницијативу, наравно, с
разлогом јер, кад је он био председник општине, ми смо имали 15
фабрика, земљорадничке задруге, спортске активности на
највишем нивоу. Све што је урађено на Убу у то време је његова
заслуга. Сад је све затворено, више ни једна фабрика не ради.
Поред тог предлога, требало би урадити његову бисту на тргу како
би се млађи подсећали на његов лик и дело. Додуше, изашла је
једна књига о њему 2007.године – али то је било дело једног човека
(уредника Гласа Тамнаве). Убљани дугују Фаљи много више.

Аца Ђурић, аутопревозник аутобуских програма:
- Апсолутно сам за ту иницијативу и мислим да је то требало
много раније покренути јер је Фаља, по мени, најзаслужнији за
развој Уба у то време. Требало је некој од улица доделити име
Мирослава Селаковића, јер његов допринос Убу је од
непроцењивог значаја. Док је он био на власти, све је
функционисало много боље и сви радно способни су имали где да
раде - само ако су хтели. Незапосленост је била минимална.
Живим у Црвеној Јабуци и сећам се кад сам се враћао кући, од
радника се није могло проћи улицом. а сада ништа не ради,
фабрике пусте, зарасле у коров. Мислим да је то најмање што
можемо да учинимо, да се одужимо том човеку.

Милован Чолић, радник пореске Управе Уб:

Зграда у новом руху: Радове изводила
фирма “Јеленић“ уз Уба
Зграда Градске библиотеке „Божидар
Кнежевић” је под патронатом Завода за заштиту
споменика културе, па се приликом и ових
радова посебно водило рачуна да се не наруши
њен аутентичан изглед из прошлости.
Д.Н.

УЛЕПШАВАЊЕ ЦЕНТРА УБА

ОД ПРОЛЕЋА НОВО
УМИВЕНО ЛИЦЕ
Након библиотеке, и друге јавне
установе које се налазе на Градском тргу
добиће нови изглед, пошто локална
самоуправа планира да обнови и фасаде на
тим објектима, најавио је председник убске
општине Дарко Глишић.
- Планирамо да наредне године
наставимо започети пројекат уређења
фасада у најужем центру Уба, који треба да
допринесе лепшем изгледу града. Почели
смо од библиотеке, а када се на пролеће
преселимо у нову општинску управу, са
Министарством правде смо договорили да
они обнове стару општинску зграду.
Размишљамо како да наше суграђане, који
имају приватне објекте на Градском тргу,
подстакнемо да се укључе у нашу акцију
обнове фасада и заједно наш град учинимо
атрактивнијим и лепшим за живот. Јер, ако
ћемо радити нову инфраструктуру, онда
свакако да морамо и објекте прилагодити
томе – каже о пројекту уређења центра града
Дарко Глишић.
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- Мирослав Селаковић је један од највећих Убљана који је
уопште живео на овим просторима. Заслужан је за много ствари
које су урађене у том периоду. Не постоји ништа исправније у овом
моменту од те иницијативе да му се постхумно додели признање
за животно дело. Постоји, сигурно, још ликова којима би требало
доделити то признање, али Фаља је свакако први на листи. Он је
оставио највећи печат у историји Уба, јер његов допринос убској
привреди је од непроцењивог значаја. Лично мислим да је сада
жив, не би Уб овако изгледао, не би било оволико незапослених
људи, фирме не би биле затворене. Ја уопште немам дилему, кад је
Фаља у питању, треба хитно мењати статут и омогућити постхумно
доделу признања.

Драгана Жакула, правник Копови:
- Фаља је, свакако, велико име на Убу и неспорно је да то треба
на овај начин овековечити. Пошто се раније нико није сетио, бар
сада постхумно треба доделити признање таквој величини, за све
заслуге и допринос овом граду и генерацијама које су наставиле
живот овде. С поносом га се сећамо, неки га памте и често помињу,
али његова дела су неизбрисива у историји Уба, поготово кад је
реч о привреди и другим делатностима. Статут под хитно треба
мењати, јер Фаља заслужује и много више од једног признања за
животно дело...

Јелена Гајић, економски техничар:
- Да, наравно да подржавам дату иницијативу, јер такав човек
се рађа једном у веку. Фаља је био велики човек у сваком смислу, и
свакако заслужује тако велико признање, а и сва друга. Био је
јединствен на овим просторима. Сведок сам свих догађања на Убу
јер сам рођена Убљанка. Нисам сигурна да би и у овом времену
могао толико тога да уради за овај град јер су друга времена. Једно
је неспорно, Фаља заслужује свако поштовање од нас који смо
наставили живот у Убу.

Радослав Максић, пензионер:
- Мислим да је апсолутно оправдана иницијатива за доделу
овог признања, јер је у питању најзаслужнији грађанин који је
живео и радио у Тамнави. Не постоји човек који је требало да
добије овако признање пре њега, јер је он био неприкосновен.
Сматрам да је убедљиво највише дао нашој регији и Тамнави.
Слажем се да има још људи који су оставили трага на овим
просторима, као што су Џајић, Недељковић, Париповићева и
други, све су то дивни људи, али убедљиво је Фаља испред свих.
А то што се до сада нико није сетио да љегов лик и дело обележи и
на овај начин, то је за неку другу рубрику.

Владан Савић, пољопривредник Гвозденовић:
- Тај човек је урадио доста за Уб и нема разлога да се не подржи
иницијатива за доделу постхумног признања. Помагао је где год је
то требало. По селима је радио путеве, код нас у Гвозденовићу
такође, још га људи спомињу. Иза њега је остало доста дела која
говоре више од речи. Све фабрике које су постојале и још увек
постоје на Убу, он је изградио, само, то више не ради. Он, шта год
да је обећао, испунио је. Оставио је неизбрисив траг у времену...
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Пише Милан Босиљчић
IN VINO VERITAS 50
(У вину је истина)

ЖАОКА
(Филм Џ.Р.Хила, оскаровца
из 1973. о највећој превари)
Река не пита обалу, ветар не пита планину, сан не пита јаву,
живот не пита човека - одговора нема, јер нема ни питања. Увек је
зато. Могуће је зашто, ако се идеал среће тражи у логици судбине.
Не у обрнутости, не у олуји, потопу, погрому, патњи. За ред нереда
је потребна космичка снага. Зауставити ред нереда, може само
онај који чује кад види-преварант. Мој пријатељ, адвокат
Мирољуб Павловић, тврди да у својој четрдесетогодишњој
адвокатској пракси никада није срео превареног, а да овај није
хтео да превари, па се изјаловило, омакло, погрешило, зајебало.
Превара може бити јавна, тајна, лична, корисна, бескорисна,
смешна, тужна, дуга, кратка, гласна, безазлена, а увек алогичношћу успешна. Највеће преваре, оне о којима се причало, оне
које су ушле у легенду, биле су јавне. За њих се и чуло и знало.
Највеће преваре су увек ударале по злу, богатству, власти, моћи.
Ера, Цига, Настрадин-хоџа, Бекри Мујо, Ћоса, су надмудривали
богатог, охолог, бахатог, моћног. Кроз њихову мудрост, а превару,
исмејавао је народ онога кога се плашио, оног тврдог, грубог,
безбожног. Како преварити, како припремити превару, како је
смислити, учинити невидљивом, а да то сви сазнају?
Највећа превара у Тамнави догодила се у селу Бањанима, крајем
педесетих година. О њој се говорило као о чуду над чудима.
У Бањанима се коцкало "поштено", а молило на кварно. У ајнцу
се поштовало право, а пред Бога се често истина заобилазила.
Тако је морало, јер су времена била "така". Простор увек исти,
издвојено одељење Крпине меане. Атмосфера: напертост, тишина, понекад зуј "неубивене" муве., а учесници-најбољи у ломљењу кичме кецу.
- Војин Босиљчић, строг и камен, увек под конац. Никад није
померио дамар на образу, ни кад губи, ни кад добија. За коцку и
ракију увек имао , а за живот како буде. Опас ан играч,
најопаснија врста-са њим се никада није знало, непредвидив.
- Привислав Петковић, кум мога деде Војина. Предратни велепоседник. Нове власти му одузеле преко сто педеет хектара земље,
али опет остало много. Нису му одузели "пежо" тробрзинац, први
и једини аутомобил у Тамнави кога је бункерисао у посебној просторији и после заборавио на њега. Увек био у бедаку. Није знао
шта му је преостало од пре рата, нити шта је добијао после рата.
Пун, препун новаца, дуката и стоке. Свега имао, ал` као и да није,
увек био тужан, да заплаче очас. Говорио је носно, развучено и
досадно. Био предвидив коцкар, али га карта хтела.
- Станиша Барут, трговац са Уба, галамџија и бунџија. Увек гласно негодовао кад губи. Власник многих кућа на Убу. Коцкао само
онда кад претекне, а претицало често. Губио и добијао, познавала
га цела Тамнава.
- Непознати Солунац, тајновита личност. Носио је увек војнички
шињел и потковане цокуле. Само тукло џадом када је ишао. Велики индустријалац и власник млина Томислав Ристановић
погодио би Солунца да му баје пацовима. Био чувени пацоловац.
Кад им он одбаје, колоне пацова би из млина одлазиле у неопознатом правцу. Био добар коцкар, али никада није ризиковао, па је
увек био на своме.
- Трговац Туфегџић из Обреновца живео за коцку. Коцкао из задовољства и страсти-неустрашиво. Био невиђена шкртица и крвави зеленаш, људе мрзео из срца, коцку волео из душе. Коцкао по
целој Европи успешно, али у Бањанима остављао позамашне
суме.
Атмосферу Крпине меане не можемо замислити без два кибицера- Раде Чакова и Раје Грбе.
- Раја Грба био баксуз. Потказивао, цинкарио и уходио за жандаре. Потказивао је засаде дувана и шверцере дрва и катрана. Народ га се клонио јер се причало да му се клетва важи. На необичан начин био везан за Прибислава Петковића, кучећи му био
одан и офирао карте за њега.
- Рада Чаков био сеоски брица. Увек уредан, елегантан, испеглан,
зализан, нестварно сув, сама кост и кожа. Мало јео, пио много.
Имао зафт и жену лепу Јелу. Због зафта га људи избегавали, а због
Јеле уважавали. Зашто га је тлико волела, једино она, то никад
нико није знао. За Јелу је Раде био први и једини све до смрти.
Често би расплела своју дугу вилинску косу насред дворишта и
мамила уздахе пролазника. Чаков није имао много посла. Људи
би се бријали и шишали пред славу, преславу, испраћај. Бријао је
и дотеривао мрце. Кућа му је била мала, али увек окречена,
подсећала на коцку шећера, двориште уредно, увек покошено,
пуно цвећа. Од алата имао машиницу, бријач, каиш за оштрење,
сапунић и четку, маказе, берберску столицу и пумпицу за колоњску воду. Прича се да је једног мрца обријао и када га нашприцао пумпицом, овај се закашљао и оживео. Тада није наплатио
руке, већ само материјал. (Наставак у следећем броју)

НАШИ АУТОРИ
Пише: Слободан Грковић

КАД БИ УБ БИО ГРАД...

САСВИМ ЛИЧАН
ПОГЛЕД НА УБЉАНЕ
Људи су највреднији део сваког града и најјачи извор за
приче о граду. Жан Жак Русо је говорио: куће чине насеље,
али грађани чине град.
Па какви су Убљани? Оба пола и свих узраста, наравно.
Пре свега, да ли је одговор на такво питање уопште
могућ? Кад сам бивао у Немачкој, по повратку су ме питали
какви су Немци. Био сам запрепашћен. Како, какви су?
Свакакви: паметни и глупи, лепи и ружни, шкрти и широке
руке и, веровали или не, вредни и лењи. Такви су сви људи,
такви су и Убљани, осим што су Немци уведени у ред, а
остали баш и нису.
Ипак, сваки народ и сваки крај има неких посебности.
Дрзнућу се да приметим пар овдашњих.
Најпре, Убљани су, углавном, мирних нарави. Да ли због
равнице, близине људи из “прека“ или нечег трећег, не знам.
Тек, Уб је баш опуштено место.

Лепа страна Уба:
Породичне шетње градским тргом
Потом, Уб је дуго чаршија и има чаршијски ред. Зато је
прогутао дошљаке, а нису они њега, као што су нека околна
места, укључујући Београд.
Кад тражим узроке, налазим да су то утицаји породица,
очуванијих него другде, 140 година библиотеке и позоришта,
некадашње учитељске школе, гимназије, музичке школе и, ма
шта ко мислио, кафана.
Уб је увек имао и има много више кафана него што је
неопходно, а оне су, бар оне пристојне, важна места друштвеног живота и места на којима се учило и учи понашању и
узајамном поштовању.
Коначно, Убљани се са ретком лакоћом мире и са
тужним и са ружним појавама. Можда мисле да то треба да
решавају институције? Треба. Али шта ако не решавају? Да
ћутимо и трпимо?
Годинама је, сећам се, испред старе Робне куће седео
један ситан, мршав, јако покривљен старац из Паљува и
стидљиво просио. Како то да му, тужном, до смрти нико није
помогао да не живи ту и тако?
Други, много страшнији случај је био далеко од очију,
али добро знана прича. Нека несретна жена, нервни
болесник, пепелом је затрпавала своју кућу на шарбанском
путу. Временом је дошло дотле да је унутра улазила као у
јазбину. Сви су то знали и нико ништа није предузимао.
И данас имамо нервно оболеле. Често су насилни или
скаредни. Нису они криви, не знају шта раде. Али, шта ми
радимо?
На крају, о просјачењу. Тешка су
времена, али када нису била? И да ли
је та све присутнија појава последица
кризе или уносно занимање људи који
уредно примају социјалну помоћ или
су радно способни за часнија занимања? И, ако они за бруку не знају или
не маре, зар нечињењем не допустамо
да брукају све нас? Као да смо учесници снимања ТВ рекламе по узору
на ону за банку у којој, за шта год их
питају, одговор је: може.
Ружна страна:
Елем, Убљани су тврди и попупросјачење
стљиви. Необничан спој. Не вреднујем. Примећујем.
испред “Роде“

ОБРАЗОВАЊЕ - КУЛТУРА
ОШ “РАЈКО МИХАИЛОВИЋ“ БАЊАНИ
ПРВА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ

“ДАНИ АНЂЕЛА“
У Основној школи „Рајко Михаиловић“ у Бањанима
одржана је прва креативна радионица верске наставе, под
називом „Дани анђела“, на којој су ученици имали задатак да
ликовно прикажу свог анђела чувара. Радионицу је осмислио
и, у сарадњи са својим колегама из школе, организовао
бањански катихета, дипломирани теолог Марко Рафаиловић.
У радионици је учествовало око 160 ђака, од предшолског
узраста до најстаријих, ученика осмог разреда, а најбоље
међу њима школа је наградила књигом „Дозивање Бога“
песника Слободана Ристовића.

Радионица у Бањанима поводом Аранђеловдана
Аутори најбољих радова су Марина Јуришић, која је
направила анђела од папира, Анђела Јоцић је свог
заштитника „извајала“ у спауну, док га је Марко Нешовановић
нацртао графитном оловком. За изузетан таленат награђена
је Марија Морочанин, као гостујући ученик из Сувог Села, која
је нацртала Белог анђела, групна награда припала је
ученицима првог разреда ОШ „Рајко Михаиловић" за анђела
од зачина, а специјална бањанским предшколцима за анђела
направљеног прстима на папиру, у техници водене боје.
Поред маштовитости у избору материјала, ученици верске
наставе показали су велику спретност и креативност при
изради и осликавању својих анђела чувара.
Радионица верске наставе „Дани анђела“ организована је
поводом Сабора Светог Архангела Михаила, у народу знаном
као Аранђеловдан. То је дан који је црква посветила у славу
свих анђела и првог међу њима, архангела Михаила.
Д.Н.

УДРУЖЕЊЕ УБ ОК У БАЊАНИМА

ПОДРШКА ЕКОЛОГИЈИ
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МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“ УБ

СМОТРА СРПСКИХ
КОМПОЗИТОРА
Већ четврт у годину заредом, ШОМО „Петар
Стојановић“ Уб, организује Смотру стваралаштва српских
композитора, која ће се одржати у периоду од 27.
новембра до 1. децембра ове године.
Првог дана Смотре, наступиће ученици убске
музичке школе, а 28. новембра, остали извођачи разних
узраста (од ученика ниже музичке школе, до студената и
професора). Број пријављених приближно је исти
прошлогодишњем броју извођача. Заступљене су композиције српских ствараоца за скоро све инструменте, соло
певаче и камерне саставе.

Стручни део публике изабраће гласањем најбоље
извођаче, који ће 1. децембра наступити у Културном
центру Београда. У оквиру Смотре биће одржана Трибина
посвећена проучавању Мокрањчевих руковети. Стручни
скуп, акредитован је код Завода за унапређење образовања и васпитања, а предавачи на Трибини биће проф. др
Соња Маринковић - ФМУ Београд и мр Небојша Тодоровић – Факултет уметности у Нишу.
Циљ Смотре је популаризација и афирмација музике
и стваралаштва српских композитора, као и едукација
младих и њихових професора. Смотра српских композитора се одржава под покровитељством Општине Уб.
Медијски спонзор биће сви локални медији и емисија
„Сусретања“ Радио Београда.
Д.Капларевић

КОНЦЕРТ ГРАДСКОГ ОРКЕСТРА

МОКРАЊЦУ У ЧАСТ
Поводом стогодишњице смрти највећег српског
композитора, Стевана Стојановића Мокрањца,
Градски орекестар „Уб“ одржаће концерт, у Свечаној
сали Гимназије „Бранислав Петронијевић“, у четвртак
4. децембра, са почетком у 20 часова.
Мокрањчева дела, која ће бити изведена,
прилагођена су оркестарском саставу, солистима и
хорским ансамблима. Уз Градски оркестар „Уб“
наступиће хор из Младеновца, уз пратњу др Славише
Ђукановића, хор убских средњошколаца, којим
диригује Слободанка Боба Ашковић и дечји хор ОШ
„Милан Муњас“, предвођен наставницом Стојанком
Адамовић.
За поштоваоце великог српског композотора, који
је увео српски национални дух у уметничку музику,
улаз је слободан.

У оквиру пројекта „Eco Support“ ,који реализује удружење
Убски омладински клуб из Уба, уз подршку Министарства
омладине и спорта, одржана је радионица у Основној школи
„Рајко Михаиловић“ у Бањанима. Активисти Убског омладинског клуба упознали су ученике 7. и 8. разреда са
суштином пројекта и радом удружења, али и са изазовима и
проблемима са којима се свакодневно сусрећемо у нашој
локалној заједници. Ученици су са активистима разговарали о
ономе што им највише смета на путу од куће до школе и у самој школи и давали асоцијације када је реч о екологији
и заштити животне средине. Сложили су се да су неки од
највећих проблема недостатак корпи за отпатке у
школском дворишту, несавесни мештани села који смеће
одлажу на за то непредвиђена места, али и лоше навике и
недовољна информисаност људи о проблему загађивања и начинима очувања животне средине. Упознали су
се са значајем рециклаже, а највећу пажњу привукла им је
начин израде соларног панела помоћу лименки, која је
планирана у оквиру пројекта.
Посета активиста Убског омладинског клуба протекла је у добром дружењу и смеху. Ученицима су
подељене публикације и европски дневници ЕУ Инфо
Центра из Београда који им умногоме могу користити,
како у вези са екологијом, тако и са осталим темама из
свакодневног живота.
Циљ ове посете био је да управо ученици дају добар
пример у еколошком смислу својим другарима и људима
из окружења и укажу им на значај очувања села у коме
живе, а тако ће учинити добро дело и на глобалном нивоу
Активисти Убског омладинског клуба
јер, како каже сам назив радионице, ИМАМО САМО ЈЕДНУ
ПЛАНЕТУ!
са ђацима из Бањана
С.Теодосић
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

27.новембар 2014.г.

26. новембра 2014. г. навршава се
десет година од смрти наше мајке

ОБАВЕШТЕЊЕ
Од петка 21.11.2014.године у Дому здравља Уб
се уводе ИП телефони, где ће пацијенти моћи
директно, телефонским путем, да добију све
службе у радно време.
НОВИ ДИРЕКТНИ БРОЈЕВИ
ДОМА ЗДРАВЉА УБ
ДОМ ЗДРАВЉА УБ

ПОЗИВНИ 014

БОСЕ МИШОВИЋ
из Уба
Остаје нам љубав, успомене и
понос што смо те имали.
Твоји: кћерке Рада и Нада, унуци
Деша, Гога, Ога и Миле
и зетови Љуба и Чеда
26.11.1999. – 26.11.2014.г.
Прошло је 15 година од када није
са нама

МОМЧИЛО Д.
ЂОРЂЕВИЋ
из Паљува
НОВИ ДИРЕКТНИ БРОЈЕВИ ДОМА ЗДРАВЉА УБ НА
КОЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ ОДГОВАРАЈУЋУ СЛУЖБУ

Године пролазе, љубав и
сећање никада неће...
Супруга Дикосава, ћерке, зетови
и унуци

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

27.новембар 2014.г.

7. децембра 2014. године навршава се две године како није са
нама наш вољени
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18.новембра 2014.г. навршило се
два месеца од смрти нашег драгог

НИКОЛА ИЛИЋ
КОШАРКАШ
(1985 - 2012)
Знамо да си само отишао пре,
да ћемо једном опет бити
породица,
како си обећао и наша нада не
јењава, али ни наш бол,
јер нам недостајеш овде...

Отац Миленко, мајка Надежда,
сестра Јована и сестричина
Елена
1.децембра 2014.г. је 30 година
како је умро мој отац

АЛЕКСАНДАР АЦА
НЕНКОВИЋ
учитељ
Сећање и љубав никад не
умиру, а бол је вечна.
Твоји: Олга,
Љубица и Вук
8.12.2014.г. навршава се шест
месеци од смрти нашег драгог

ДИМИТРИЈА
МАРКОВИЋА
(1939 - 2014)
из Совљака
Постоји нешто што не
умире, а то су љубав
и сећање
Син Зоран, Горица,
Иван и Никола

ЗОРАНА ЛУКИЋА
(1963 - 2014)
Горка судбина прерано те
одвоји од нас.
Нема суза које те могу оплакати,
нити времена у коме
те можемо прежалити. Живећеш
заувек у нашим срцима.
Твоје: Даца и Мица...

3.децембра 2014.г. навршавају се 3.децембра 2014.г. навршава се десет
две године од смрти нашег драгог година од како није са нама наш драги

МИОДРАГА
МИЛИЋЕВИЋА
(13.06.1936 - 3.12.2012)
Најтеже је било изгубити те,
а још теже и болније живети
без тебе.
Твоји најмилији: супруга Аница,
син Зоран, снаха Винка и унуци
Новак и Катарина
8.12.2014.г. навршава се шест
месеци од смрти мог супруга

ДИМИТРИЈА
МАРКОВИЋА
(1939 - 2014)
из Совљака
Успомену на тебе
вечно ћу чувати у
свом срцу
Супруга Добрила

МИЛОВАН
ЈЕЛИЧИЋ
(1945 - 2004)
Постоји нешто што не умире,
а то су љубав и сећање.
Супруга Цана,
кћерке Биља и Маја
3.децембра 2014.г. навршава се десет
година од како није са нама наш драги

МИЛОВАН
ЈЕЛИЧИЋ
(1945 - 2004)
Драги тата, никада те неће
заборавити нити прежалити
Ћерка Маја, унука Биља,
унук Миша и зет Марко

УБСКИ РУКОМЕТАШИ ЗАДОВОЉНИ ИДУ НА ПАУЗУ

ДВЕ ПОБЕДЕ ЗА КРАЈ ЈЕСЕНИ
- Убљани најпре убедљиво надиграли Младост, потом и
Раднички (Обреновац) у узбудљивом финишу. - На деоби 3.
и 4. позиције, у наставку потера за водећим двојцем.
РК Уб јесењи део сезоне Друге лиге "Центар" окончао је на деоби
треће и четврте позиције, са четири бода заостатка у односу на водећи
тандем- Мачву из Богатића и Земун. Пулени Томе Марковића везали су
две победе у финишу јесени- најпре су у игри мачке и миша пстварили
рекордан тријумф над слабим тимом из Смедеревске Паланке, а према
очекивањима много већа борба виђена је у окршају са комшијама из
Обреновца.
"Плави" су на овом мечу само формално били гости, будући да је
Раднички домаћин у убској хали, а на крилима расположеног Ненада
Рогића, убски рукометаши су диктирали темпо и имали благу предност у
првом делу. У наставку су се разиграли Зарин, Шкорић и најновије
појачање из Металца Андрић, па је у 53. минуту деловало са је меч

ДРЛМ "Центар", 10.коло

УБ- МЛАДОСТ (Смедер.Паланка)
41:17 (20:7)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100. Судије:
Аћимовић, Крајиновић (Београд). Искључења:
Уб 6, Младост 10 минута. Седмерци: Уб 2(1),
Младост 1(0)
УБ: Стокић 3, Андрић 4, Зарин 6, Петровић,
Вукосављевић, Драгишић 2, Антић 5, Радојчић
2, Симић 1, Маринковић, Рогић 7, Стојановић 5,
Шкорић 2, Милекић, Ранковић 4, Јовичић.
ДРМЛ "Центар", 11.коло

РАДНИЧКИ (Обреновац)- УБ
26:27 (11:13)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 150. Судије:
Аћимовић, Крајиновић (Београд). Искључења:
Раднички 14, Уб 4 минута. Седмерци: Раднички
5(4), Уб 1(1)
УБ: Стокић 2, Андрић 6, Зарин 4, Петровић,
Вукосављевић, Драгишић, Јовановић,
Матовић, Симић, Рогић 9 (1), Шкорић 5,
Стојановић 1, Милекић (15 одбрана, 1
седмерац), Ранковић, Јовичић, Марковић.

Добра полусезона: РК Уб
решен- 25:20 за госте. Ипак,
велики пад концентрације закомпликовао је финиш, имали су
Обреновчани чак и напад за
"реми", али је чврста одбрана
Убљана сачувала вредан плен:
- Играли смо без повређеног
Антића и голмана Маринковића,
али смо имали довољно играча
за ротацију и држали висок
ритам већим делом меча. Поновила се стара бољка да дође до
опуштања у финишу, било је
недисциплине која замало да
нам се освети, али мислим да је
победа чиста као суза. Јесењи
учинак је солидан, можда смо
могли да додамо и још 2-4 бода
на наш конто, а на пролеће
настављамо битку за прва два
места које воде у виши рангзадовољан је Марковић на крају
првог дела сезоне.
Б.М.

Томислав Марковић

NOVOGODI[WA

Kalendari

Olovke

Upaqa~i

REKLAMNA
GALANTERIJA
Rokovnici
Краља Петра Првог бр.19
(Тржни центар "Лазић", на спрату)

Satovi

НОВО У ПОНУДИ !
Сунђерасти
привресци
у облику логотипа
ваше фирме!

ФУДБАЛ

27.новембар 2014.г.
13.коло

БАЊАНИ - МЛАДОСТ
(Драчић) 1:0 (0:0)

Одложена утакмица 12.кола
(13.11.2014):
Тулари - Рубрибреза
13.коло (15/16.11.2014- 13ч):
Бањани - Младост (Д)
ОФК Јабучје - Пепељевац
Тешњар - Јошева
ОФК Дивци - Спартак 1924
Колубара (Ј) - Совљак
Рубрибреза - ЗСК
Јуниор НН - Тулари
Трлић - Качер
п.ф.

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

14.коло (22/23.11.2014- 13ч):
Младост (Д) - Качер
Тулари - Трлић
ЗСК - Јуниор Ново Насеље
Совљак - Рубрибреза п.ф.
Спартак 1924 - Колубара (Ј)
Јошева - ОФК Дивци
Пепељевац - Тешњар
Бањани - ОФК Јабучје

1:0
0:2
2:2
3:0
7:0
2:1
3:1
2:1

4:0

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 50.
Судија: Зоран Жујовић (Љиг). Стрелац:
Јовановић у 70. минуту. Жути картони:
Софронић (Б), Савковић, Савић (М)
БАЊАНИ: Даниловић 7, Петковић 6,
М и ло ва н о в и ћ 7 , С о ф р о н и ћ 7 ,
Б ос и љ ч и ћ 7 , Н . М а р ко в и ћ 7 , 5 ,
Костадиновић 7 (Доцић _), Ранитовић 7,
Бабић 7 (Јовановић 7), Г.Марковић 7,
Гајић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Тешка, али заслужена победа
домаћих. Испромашивали су се
Бањанци у првом делу, а гости умало
из контре да казне промашаје, срећом
статива је спасила Даниловића.
Наставили су се атаци Лештарићеве
екипе и у наставку, а толико жењени гол
дело је "резервисте" Марјана Јовановића који је вешто искористио убацивање Горана Марковића.

19

14.коло

ТУЛАРИ - ТРЛИЋ 0:2 (0:1)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 150.
Судија Милош Бошковић (Уб). Стрелци:
Савић у 9. и М.Новаковић у 68. минуту.
Није било картона.
ТУЛАРИ: Лазић 6, Шимшић 5,5,
Петровић 5,5, Марјановић 6 (Пуцаревић
_), Сарић 5,5, Благојевић 6 (Павловић _),
Јаџић 5,5, Пантелић 6, Николић 5,5,
Вићентић 6, Адамовић 6.
ТРЛИЋ: Дејан Ракић 7, Крњаић 7,
Керлета 7, Јолачић 7, С.Новаковић 7,
Кандић 7, Савић 7,5, Дарко Ракић 7,
Анђић 7, Иконић 7 (Стефановић _),
М.Новаковић 7 (Живановић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Савић (Трлић)

13.коло

ЈУНИОР (Ново Насеље) ТУЛАРИ 1:2 (0:2)

Последње 15.коло (29/30.11.2014):
ОФК Јабучје - Младост (Д)
Тешњар - Бањани
ОФК Дивци - Пепељевац
Колубара (Ј) - Јошева
Рубрибреза - Спартак 1924
Јуниор НН - Совљак
Трлић - ЗСК
Качер - Тулари
14.коло

ЈОШЕВА - ДИВЦИ 2:1
(1:1)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 50.
Судија: Душан Нешић (Јабучје).
Стрелци: Ђорђевић у 4. и С.Вукић у 68.
за Јошеву, а Вучићевић у 42. минуту из
пенала за Дивце. Жути картон:
Радојичић (Д).
ЈОШЕВА: Поповић 7,5, Шаиновић 7,
В.Тешић 7,5, Симић 8, В.Илић 7,5,
Димитријевић 8, Врачаревић 7,5,
С.Вукић 8,5, Лесић 7,5 (Н.Илић _),
Г.Вукић 7,5, Ђорђевић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Вукић
(Јошева)
Јошева је освојила злата вредне
бодове, највише захваљујући сјајном
Стефану Вукићу за кога одбрана
Диваца није имала решење. Судија
Нешић је помало престрого казнио
старт Шаиновића у 42. минуту, пропустио да досуди и пенал за домаће код
резултата 1:0, али бодови су ипак
остали у Јошеви.

Стадион у Доњој Грабовици. Гледалаца: 100. Судија: Иван Лазаревић
(Ваљево). Стрелци: Милинковић у 85.
минуту за Јуниор, а Николић у 38. и
Вићентић у 45. минуту за Туларе. Жути
картони: Плећић (Ј), Марјановић,
Брдаревић (Т). Црвени картон: Чворић
(Јуниор) у 72. минуту
ТУЛАРИ: Лазић 7,5, Шимшић 7,5,
Брдаревић 7,5, Пантелић 7,5,
Марјановић 7, Јаџић 7, Благојевић 8,
Сарић 7,5 (Петровић _), Николић 8,
Вићентић 8, Адамовић 7 (Пуцаревић _).
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срђан Вићентић (Тулари)
После убедљиве победе над
Рубибрезом од 4:0, Тулари су
одличном игром нанели први пораз на
домаћем терену квалитетној екипи
Јуниора из Ваљева и направили
велики корак ка горњем делу табеле.
Победа је најављена после првог
полувремена- након неколико одличних акција и неискоришћених шанси, у
38.минуту Благојевић и Брдаревић
проигравају Николића који мајсторски
вара голмана домаћих. У 45.минуту, на
пас Николића, Вићентић рутински
решава ситуацију "један на један", а у
другом делу домаћи успевају само да
ублаже пораз у финишу.
13.коло

ТРЛИЋ - КАЧЕР 3:0,
прекид у 46. минуту
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 50.
Судија: Лазар Леонтијевић (Ваљево).
Стрелци: Живановић у 6, Анђић у 23. из
пенала и М.Новаковић у 31. минуту.
Жути картон: Јовановић (К)
ТРЛИЋ: Милосављевић _, Ракић 7,
Керелета 7, Анђић 7,5, Живановић 7,
М.Новаковић 7, Савић 7, Поповић 7,
С.Новаковић 7, Иконић 7, Цвијић 7.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жарко Анђић (Трлић)
Игра мачке и миша у Трлићу,
"фењераш" је дошао са само 9 играча и
уз две "повреде" решио да обустави
отпор у паузи утакмице. Анђић је
наместио два гола и погодио са
пенала, довољно за играча утакмице
која је трајала 45 минута...

Жељко Савић
(Трлић)
Екипа Трлића заслужено је
освојила бодове у комшијском дербију
у Туларима. Гости су повели лепим лоб
ударцем Савића у 9. минуту, да би
коначан резултат поставио Милан
Новаковић у 68.минуту после полуконтре коју је предводио Јолачић.
Тулари су у већем делу утакмице
парирали квалитетнијем противнику,
али нису имали снаге за завршни
ударац. Треба истаћи да је утакмица
била максимално фер и коректна, па
Бошковић није имао потребе да се
хвата за џеп.
14.коло

БАЊАНИ - ОФК ЈАБУЧЈЕ
2:1 (2:1)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 100.
Судија: Јован Раковић (Ваљево).
Стрелци: Гајић у 16. и 22. (оба из пенала)
за Бањане, а Младеновић у 32. минуту
за Јабучје. Жути картони: Г.Марковић,
Бабић, Софронић (Б), Радовановић,
Мрчић, Павловић, Трајковић, Јеленић
(Ј). Црвени картони: Ранитовић у 60. и
Доцић у 90. минуту (обојица Бањани,
због две јавне опомене).
БАЊАНИ: Даниловић 7,5, Костадиновић 7 (Петковић _), Н.Марковић 7,5,
Милојевић 7,5, Босиљчић 7,5, Милановић 7,5, Софронић 7,5, Ранитовић 7,
Бабић 7,5 (Јовановић 7), Г.Марковић 7,5,
Гајић 8 (Доцић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Одличан меч на затварању сезоне у
Бањанима, неухватљиви Милан Гајић је
изнудио две најстроже казне и обе
успешно реализовао. Гости који су
имали и подршку са трибина, вратили
су се у меч уз доста среће, нераван
терен преварио је домаћу одбрану.
Последњих пола сата Јабучанци су
имали играча више, у надокнади чак и
два, али је одбрана Бањана јуначки
издржала налете гостију.
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КМФ КАРЕЛИ ОСТВАРИО ВРЕДНУ ПОБЕДУ

ЛИДЕР ПАО У УБСКОЈ ХАЛИ
- Досад непоражена Бајина Башта поражена у
фуриозном финишу Убљана. - И следећи меч на
домаћем паркету, противник Косјерић.
Да најаве момака из Карелија у
вези са борбом за врх нису нереалне,
показао је дерби меч са водећом
екипом лиге- Бајином Баштом. Мотивисани домаћин је дошао до ране
предности после одличне акције
Суботића и Благојевића, пропустио
неколико прилика да се одлепи на
самом почетку, а одлични голман
гостију Марковић поравнао је резултат
прецизним ударцем са 10 метара.
Лидер, иако са смањеним фондом
играча, доказао је да има квалитет, а у
неколико наврата капитен домаћих

Бојан Благојевић (лево)

Регионалана футсал лига "Дрина", 5.коло

КМФ КАРЕЛИ (Уб) КМФ БАЈИНА БАШТА 6:3 (1:1)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100. Судије:
Ћургуз, Поповић (Уб). Стрелци: Лукић и
Благојевић по 2, Суботић и В.Јечменица за
Карели, а Марковић, Александрић и Вујичић за
Бајину Башту.
КАРЕЛИ: Симић, Аћимовић, Лукић, Суботић,
Миличић, В.Јечменица, Благојевић, Мијатовић,
М.Јечменица, Ћургуз, Стефановић, Урошевић.

Симић је одлично реаговао.
Лукић је из казненог
ударца поново вратио
Карелију пред-ност, али су
жилави момци са Дрине
успели да преокрену резултат
само 6 минута до краја.
Промашивали су домаћи
зицере, Суботић је затресао
пречку и стативу, али је Лукић
сјајним ударцем изједначио
три минута пред крај.
Уследио је фуриозан
финиш Убљана, нешто
слично као и против Флеша, а
мајсторским потезом Бојан
Наредне утакмице КМФ Карели:
Благојевић доноси ново
6.коло (29.11.2014):
вођство домаћину. До краја
КМФ Карели - Косјерић
меча, постојао је само један
7.коло
(6.12.2014):
тим, Суботић и Влада ЈечмеБелаторес (Шабац) - КМФ Карели
ница су дотукли гроги-раног
госта и "оверили" победу која
Карелију доноси поравнање на врху
табеле:
- Сјајан меч у коме смо пропустили
десетине прилика и умало били
кажњени. Ипак, момци су поново
показали чврст карактер и у пресудним
тренуцима играли најбоље. Наредног
викенда поново играмо пред нашом
публиком, биће то прилика да се
реванширамо Косјерићу за једини пораз
у досадашњем делу сезоне- рекао је
после меча тренер Карелија Милан
Богићевић.
Б.Матић

ОДБОЈКАШИЦЕ СЕ ВРАЋАЈУ НА ПОБЕДНИЧКИ КОЛОСЕК

ДОМИНАЦИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
- Убљанке сигурном игром надиграле "фењераша".
- У понедељак игран дерби против Спартака из Љига, па за
викенд гостовање лидеру.
Иако су Убљанке у мечу 5.кола гостовале
последењепласираној екипи која је освојила само два
сета, нико у табору ЖОК Уба није очекивао лак посао.
Разлог томе сигурно није квалитет Младог радника, већ
чињеница да наше шампионке тешко састављају и
седам дана без неког малера. Срећом, разлога за страх
није било. Тренер- играч Марина Петровић се после
операције прикључила екипи (наравно само у
саветодавној улози), а тек опорављена Јована
Цветковић је из превентивних разлога пребачена на позицију либера. У
Пожаревцу није било дилеме када је реч о победнику, гошће су доминирале
од првог поена и забележиле трећи првенствени тријумф:
- Требала нам је оваква утакмице, с обзиром да се у екипу увукла
несигурност и да се тешко враћамо после падова у игри. Пријем је био на
високом нивоу, сервис нападачки и агресиван, па смо у већем делу меча
имали сигурну предност. Одсуство са паркета можда ми је дало могућност да
боље видим неке ствари везане за тактику, али да будем искрена- једва
чекам повратак на терен- признаје Марина Петровић да у њој има још пуно
играчког жара.
Због свадбе дугогодишње играчице Ане Настић, меч са Спартаком из
Љига померен је био за понедељак 24. новембар. Због рокова штампања,
бићете ускраћени за извештај са овог меча.
- Какве смо турбуленције преживели, најбоље илуструје следећи
податак- сећате се да смо у прошлогодишњем саставу савладали Ас из
Београда 3:0 у баражу, а тренутно је та иста екипа лидер са шест победа.
Међутим, све се то дешава у спорту, да је Јована Цветковић била здрава
вероватно бисмо добили и Смедерево и били ближе врху. Чекају нас
окршаји против тимова из врха лиге, после Спартака гостујемо Асу, а ја се
надам да је оно најгоре иза нас- закључује Марина Петровић, тренер ЖОК Уб.

Друга лига "Центар", 5.коло

МЛАДИ РАДНИК - УБ 0:3
(7:25, 20:25, 14:25)
Спортска хала у Пожаревцу. Гледалаца:
30. Судије: Илић, Кресоја (Београд).
УБ: Јеличић, Лазић, Филиповић, Пузовић,
Марковић, Павловић, Цветковић, Милијановић, Киселчић, Пузовић, Цвијовић.

Наредне утакмице ЖОК Уб:
7.коло (29.новембар 2014):
АС (Београд) - ЖОК Уб
8.коло (6.децембар 2014):
Лазаревац - ЖОК Уб
9.коло (13.децембар 2014):
ЖОК Уб - Имлек (Београд)

ФУДБАЛ
БРЕЗОВИЦА ТРИЈУМФОМ ОКОНЧАЛА ЈЕСЕЊИ ДЕО

ЧАВИЋ “ТОРПЕДОВАО“
ПОЛИМЉЕ
- Брезовица пролеће чека на 12. месту, са пристојних
18 бодова. - Хет-трик Чавића за пети јесењи тријумф. Зоран Пантелић направио одличан посао са екипом
коју су многи већ отписали.
Брезовчани нису успели да направе изненађење у Владимирцима, квалитетна екипа Јединства 1945 је имала великих 3:0, али
су Мијатовић и Радојичић вратили госте у меч. Ипак, снаге за преокрет
није било, мада се тешко могло више очекивати против једне од
најбољих екипа Зоне "Дрина".

27.новембар 2014.г.
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Зона "Дрина", 15. коло

БРЕЗОВИЦА - ПОЛИМЉЕ 3:1
(1:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 250. Судија:
Филип Вићентић (Шабац). Стрелци: Чавић у 28.,
61. и 90. за Брезовицу, а Цмиљановић у 82. минуту
за Полимље. Жути картони: Панић, Д.Младеновић, Мијатовић, Ћургуз (Брезовица), Цмиљановић, Мемовић, Хамзић, Виторовић (Полимље).
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 7, Мијатовић 7,
Б.Младеновић 7, Ђорђевић 7, Д.Младеновић 7,5,
Симић 7,5, Панић 6,5 (Ђоба 7), Бранковић 7,5,
Милановић 7,5 (Радојичић _), Мирчета 7,5, Чавић 8
(Илић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Петар Чавић (Брезовица)
Зона "Дрина", 13.коло

ЈЕДИНСТВО 1945 БРЕЗОВИЦА 4:2 (1:0)

ФК Брезовица
Због тога је меч са Полимљем, последњи пред паузу, чекан са
великом тензијом. Пуно мука имао је Пантелић да "скрпи" добитну
комбинацију, а један од реконвалесцената Петар Чавић израстао је у
јунака меча. Искористио је најпре асистенције Мирчете и Бранковића,
потом из два покушаја реализовао и пенал, али је и овај тријумф
резултат велике жеље и мотивације домаћих које су на половини
јесени многи већ отписали.
Највеће заслуге за то припадају ваљевском тренеру Зорану
Пантелићу, извукао је максимум из момака који, додуше, имају добар
фудбалски педигре, па Брезовчани на пролеће могу сасвим
равноправно у борбу за
опстанак:
- Ово је, пре свега,
успех ових дивних момака,
али и два човека који себе
без резерве дају клубупредседника Радојка
Вишњића и секретара Чеде
Марјановића. Надам се да
ће локална самоуправа
наћи начин да помогне
брезовачком фудбалу, ово
село, заиста, заслужује
стабилног зонаша, али они
неће моћи довека сами.
Било је задовољство сарађивати са људима у БреХет-трик Петра Чавића
зовици, мислим и на упра(Брезовица)
ву и на играче и верне
навијаче, а ја се надам да
ћемо заједно, на пролеће, одвести екипу у мирну луку- не
крије Пантелић да се и емотивно везао за тамнавског
зонаша.
Б.Матић

Стадион у Владимирцима. Гледалаца: 100. Судија: Александар
Радојичић (Лајковац). Стрелци:
Дамњановић у 41. и 54., Јанковић у
63. и Лукић у 87. из пенала за
Јединство 1945, а Радојичић у 72. и
Мијатовић у 76. минуту за Брезовицу.
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 7, Јоцић 6
(Мијатовић 7), Леонтијевић 6,5,
Ђорђевић 6, Д.Младеновић 7
(Панић 7), Б.Младеновић 6,5, Чавић
6, Симић 6,5 (Илић 6,5), Ђоба 6,
Мирчета 6,5, Радојичић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Дамњановић (Јединство)

КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2014/15.
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КОШАРКАШИ УБА ПОЛОВИЧНИ У ПРЕТХОДНА ДВА КОЛА

8.коло

ЧАЧАНСКА РАФАЛНА ПАЉБА

УБ - ЖЕЛЕЗНИЧАР (Чачак)
91:94 (16:18, 28:22, 25:27, 22:27)

- Одлична партија у Бајиној Башти, Поповић "тројкама"
креирао пут ка тријумфу. - Железничар из Чачка шутевима ван
6,75 однео бодове са убског паркета. - Следи пут у Нови Пазар.

Спортска хала на Убу. Гледалаца: 200.
Судије: Станић (Ваљево), Николић (Шабац)
УБ: Љубас 4, Ракић 9, Јадранин 9,
Веселиновић 22, Ковачевић, Милуровић,
Радојевић 26, Јаковљевић 2, Даниловић 2,
Јагодић, Поповић 17

У кошарци важи изрека да "онај ко опере руке у Морави, тај мора да
буде добар шутер". У то су се, на жалост, уверили и кошаркаши Убаспремна и не претерано висока екипа Железничара убацила је 12 "тројки"
домаћима, од тога чак шест у последњем периоду! Утакмица се играла
"кош за кош" уз благу предност домаћих, пропустили су неколико прилика
Убљани да се одлепе на двоцифрену разлику, а утисак је да је и судијски
критеријум био далеко од домаћинског.
Љубас је промашио слободно бацање
када се ломио резултат, па се Железничар поравнао на деоби 4. и 5. места са
екипом Душка Ружичића, а Убљане
очекује "вруће" гостовање у Новом
Пазару следећег викенда.
Много бољу партију убски кошаркаши пружили су осам дана раније у
Бајиној Башти, колективном игром уз
одличан скок гости су држали контролу
свих 40 минута, а са три везане "тројке"
крајем трећег периода Иван Поповић је
отворио пут ка петој победи. Љубас је
мајсторски командовао игром, Веселиновић показао да је повреда прошлост,
а успех је остварен без капитена Николе
Даниловића који је изостао из приватних разлога.
Б.Матић

Наредне утакмице КК Уб:
9.коло (30.новембар 2014- 16ч):
Нови Пазар - УБ
10.коло (7.децембар 2014- 20ч):
УБ - Слога (Деспотовац)

7.коло

СТУДЕНТ (ББ) - УБ 82:96 (19:21,
14:20, 30:34, 19:21)
Спортски центар "Милош Милути-новић" у
Бајиној Башти. Гледалаца: 200. Судије:
Милошевић, Милојевић (Крагујевац)
УБ: Љубас 14, Ракић 17, Јадранин 7,
Пећинар, Драксимовић, Милуровић,
Веселиновић 13, Јаковљевић 4, Радојевић
20, Поповић 21

Закуцавање
Радојевића (КК Уб)

АКТИВНЕ СВЕ СЕЛЕКЦИЈЕ КК МЛАДОСТ

И ЈУНИОРИ ПОЧЕЛИ
ТРИЈУМФОМ
Успешан старт имала је и јуниорска селекција Младости
014- предвођени Кекићем (31 поен) и Драксимовићем (30),
убедљиво су савладали екипу Лазаревца 2003- 104:75. Реч је
о мечу 1. кола регионалне лиге у којој учествује 8 екипа,
између осталих и јуниори Уба.
Кадетска селекција имала је слободан викенд, а
претходног викенда је у Ваљеву савладала Студент са 93:91
и тако сачувала стопостотан учинак. Бриљирао је капитен
Немања Ивковић, али победа има укус "пирове", с обзиром
да ће због повреда са паркета дуже одсуствовати Тешић и
Миливојевић. Селекције млађих пионира и мини-баскета
забележиле су победе у Лазаревцу у прија-тељским
мечевима са селекцијама истоменог клуба.
Увелико се одмакло са формирањем тима за Летњу
регионалну лигу за сениоре, велика појачања под таблом
биће центри Вујић и Смиљковић, а ко буде желео да види с
каквим потенцијалом располаже тим Младости- може их
гледати у петак у 21 час против Железничара у Лајковцу.

26.980-

36.980-

32”

40”

Најстарија селекција КК Младост 014 (Уб)

37.980-

49.980-
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ПОЛЕТ ИЗ ТАКОВА ЈЕСЕЊИ ПРВАК МЕЂУОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ГОЛ - РАЗЛИКА ЗА ЈЕСЕЊЕ ПОЧАСТИ
- Поравнати са Тврдојевцем, преокрет у Црвеној Јабуци донео титулу на пола трке.
- Траже се појачања због малог играчког фонда, Јеремић први "снајпериста" са 11 погодака.
Јесењи део Међуопштинске лиге
Колубаре "Исток" потврдио је доминацију клубова са убске територије, а
екипа таковачког Полета успела је да у
’’фото-финишу’’ приграби јесење
почасти. После првог полувремена у
Црвеној Јабуци (1:0 за домаћина),
деловало је да Полету измиче прво
место на половини трке, али је фуриозних 15 минута жутоплавих (четири
гола) донело Таковчанима прво место,
макар до пролећа.
Предност екипе Игора Петровића је
заиста минимална, будући да имају исти
број бодова као и Тврдојевац који у
наставак сезоне уноси велики капитал
из међусобног дуела (5:2 за домаћина у

Тврдојевцу у мечу 2. кола). Свестан је
тога и млади тренер Полета (и играч)
који најављује појачање играчког кадра:
- Имамо добру екипу, али нам треба
још играча на броју. Пут до јесење
титуле је био све сем лаган и угодан,
било је утакмица као у Бајевцу када нас
је било 8 у свлачионици на 15 минута до
почетка меча, а приватне,
професионалне, породичне и још ко зна
какве обавезе спречавале су нас да
играмо комплетни. Најбољи меч
одиграли смо против Гуњевца, а као
једини кикс издвајам сусрет у
Калиновцу (2:2). Тврдојевац нас је
заслужено надиграо, што значи да нам
"реми" у пролећном дербију неће

ФК Полет (Таково)

Muški
šalovi

230Ešarpe

Ženske
kape 280-

Kape

80150Kape

150-

Komplet
kapa i šal

450-

Dečiji
komplet
Ženski
šalovi

250-

Dečije
kape

150- 300-

Naušnice

80-

одговарати. Требаће нам барем по једно
појачање у свакој линији да бисмо били
конкурентни у борби за повратак у
Окружну лигу Колубаре- резимира Игор
Петровић, већ неколико сезона идеолог
таковачке фудбалске приче.
Полет је ове јесени пленио ефикасношћу, чак четири гола у просеку
постизали су играчи јесењег првака, а
било је мечева где су и штедели муницију
против много слабијих ривала. Као и
увек, Полет је красила сјајна атмосфера
унутар и око екипе, а највеће заслуге за то
иду на рачун председника Александра
Радовановића. Окосница тима на челу са
Јеремићем, Ивановићем, голманом Миливојевићем, браћом Илић, Гораном Павловићем, Стефановићем, капитеном Јанковићем... не мења се већ годинама, а
одличан посао направили су Таковчани
са новајлијама Гојаковићем, Брајовићем,
Васићем и Маринковићем. Ненад Јеремић је први стрелац са 11 погодака, прате
га Брајовић са 7 и Марко Живановић са 6
голова, а "појачање" ван терена јесењи
првак је имао у лику вредног и поузданог
Слободана Бувијеа-Француза...
Б.М.
ГОЛМАНИ: Миливојевић, Володер,
Д.Павловић
ОДБРАНА: С.Илић, Гојаковић, М.Илић,
Г.Павловић, Стефановић, Радовановић,
Максимовић, М.Петровић, М.Павловић
ВЕЗНИ РЕД: Маринковић, Васић,
Ивановић, Јанковић, И.Петровић
НАПАД: Јеремић, Брајовић, Живановић

ФУДБАЛЕРИ ЈЕДИНСТВА ЗАВРШИЛИ ПРВИ ДЕО СЕЗОНЕ

СЈАЈНА ЈЕСЕН
ЗАОКРУЖЕНА ТРИЈУМФОМ
Конац дело краси, а тога су се држали и фудбалери Јединства. У
последњем јесењем мечу против захухталих Смедереваца, црвено-бели
су знали да у наставку искористе играча више и већ богату зимницу
увећају за три бода. Меч је био један од најбољих ове сезоне под
Шепковцем, нападач гостију Рокса је пропустио две колосалне шансе, а
капитен Сочанац је због две јавне опомене већ на паузи морао да се
тушира.
Пречка Живковића најавила је велику офанзиву домаћих, а омалени
Петар Рашић, који је ове јесени био право откровење у црвено-белом
дресу, показао је како се изводи волеј из ситуације која је била далеко од
једноставне. У првим секундама надокнаде, Стојановић се нашао "очи у
очи" са Ђорђевићем, одмереним лоб-ударцем пребацио голмана
Семендрие и украсио берићетну јесен убског тима која је надмашила сва
очекивања:
- Прибојавао сам се пре меча, знајући квалитет ривала, у неким
очекивањима био задовољан бодом, али су момци још једном доказали да
су прави и омогућили нам да уживамо у зимској паузи. Утакмица је била
жестока, ривал потпуно заслужено има место у врху табеле, али смо и ми
потврдили епитет најпријатнијег изненађења јесени- каже Ваљевац на
клупи Убљана Срђан Јовановић.
Седам дана пре тога, били су црвено-бели на прагу бода и у Лозници,
изгледало је да су одбијени најжешћи налети јесењег првака, али је
Требовац један "отпадак" вратио у мрежу Ракића и донео "минималац"
најбољој екипи лиге. Јединство је оставило одличан утисак на "Лагатору",
неколико изгледних контри није донело промену резултата, а најлепшу
прилику пропустио је Јовановић чији је лоб укротио Дивац. Ипак,
комплименти из домаћег табора пријали су Убљанима, жесток отпор
највероватније будућем прволигашу потврда је квалитета чете са
Шепковца која иде на заслужени зимски одмор...
Српска лига "Запад", 15.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) СЕМЕНДРИА 1924 2:0 (0:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 150.
Судија: Никола Страхинић (Краљево).
Стрелци: Рашић у 67. и Стојановић у 90.
минуту. Жути картони: Јовановић,
Марјановић, Стојановић, Деспотовић
(Ј), Рокса, Момић (С). Црвени картон:
Сочанац (Семендриа 1924) у 45. минуту
због друге јавне опомене.
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7, Арсеновић 7,5,
Стојановић 8, Марјановић 7,5, Андрић
7,5, Каличанин 7, Рашић 8, Тадић 7,5,
Ранковић 7,5 (од 88. Брадоњић _),
Јовановић 8 ( од 90. Деспотовић _),
Петрашевић 7 (од 46. Живковић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бобан Стојановић (Јединство)

Јединство Уб

Српска лига "Запад", 14.коло

ЛОЗНИЦА-ЈЕДИНСТВО(Уб) 1:0(0:0)
Стадион "Лагатор" у Лозници. Гледалаца: 1000.
Судија: Марко Рацић (Пожаревац). Стрелац:
Требовац у 81. минуту. Жути картони:
Максимовић (Л), Стојановић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 8, Тадић 7, Стојановић 7,
Марјановић 7,5, Каличанин 7,5, Андрић 7,5,
Рашић 6,5 (Деспотовић _), Петровић 6,5,
Ранковић 7,5, Јовановић 6,5, Петрашевић 6,5
(Живковић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Томислав Требовац (Л)

