KRIZA LOKALNE VLASTI U UBU

KO JE VERA, A KO JE NEVERA?
Da li }e kriza skup{tinske ve}ine biti
razre{ena na sednici u petak, 3.septembra?

NOVO NA UBU !

014/412-420
063/77-91-450
Svete Popovi}a br.10, Ub
Preko puta Autobuske stanice

LOKALNA POLITI^KA SCENA

PRVI POKU[AJ NOVE KOALICIJE NIJE USPEO

MINUS DVA - ZA SADA
Peta sednica SO-e odlo`ena za 3. septembar, a dnevni
red pro{iren predlozima za nove smene (zamenik predsednika op{tine, ~lanovi upravnih odbora...) Ne tra`i
se smena predsednika op{tine Vladislava Krsmanovi}a

Nije bilo kvoruma.
Koalicija koja je imala 21
potpis na zahtevu za zakazivawe
Pete sednice Skup{tine
op{tine nije, u prvom poku{aju,
uspela da smeni
vladaju}u
koaliciju, koja, opet, nema
ve}inu za dono{ewe odluka na
redovnim sednicama Skup{tine
op{tine.
To zna~i da je
o~igledna kriza lokalne vlasti
i jasan argument za zavo|ewe
Privremenog op{tinskog ve}a.
Zbog nesposobnosti
funkcionera vladaju}e
koalicije da obezbedi ve}inu
odbornika za izglasavawe
va`nih odluka na sednicama
lokalnog parlamneta ve} dvatri meseca trpi cela op{tina,
javna preduze}a nisu u
mogu}nosti da normalno
funkcioni{u, stala je ionako
slaba izgradwa svih planiranih
investicija, a akteri ove
dugotrajne odborni~ke ujdurme
odgovornost prebacuju s jednih

priliku. Sada{wa opozicija }e
opet poku{ati da postane
pozicija, a vladaju}a koalicija
}e, najverovatnije opet da
opstruira i tako, verovatno,
jo{ koji put.
* * * * *
To {to }e gra|ani u
me|uvremenu trpeti na mnogo
strana i na~ina, to {to je i
sada, prakti~no, neka vrsta
bezvla{}a, kao da nikog ne
brine. Gotovo je neverovatno da
opstaje Skup{tina, a uz wu i
Op{tinsko ve}e, kao izvr{ni
organ, i pored ovakvih
opstrukcija, i pored toga {to
se protiv zamenika
predsednika op{tine vodi
sudski postupak, a krivi~ne
prijave se i daqe podnose i to,
kako saznajmeo, od strane
ty`ioca (re~ je o novim
prijavama), i pored mnogih
drugih o~iglednih argumenata
da se skup{tina raspusti, sve
ostaje na mrtvoj ta~ki.

U prvom poku{aju nije bilo kvoruma

na druge. U svakom slu~aju
sukobqeni su interesi, ali i
sujete pa je do sada
bilo i
"krupnih re~i". Re~eno je sa
skup{tinske govornice da
je
nekim odbornicima pla}enio da
ne do|u na sednicu, da postoji
mogu}nost da je neko kidnapovan
jer nije vi|en "od sino}" i tako
daqe... Ali, od svega najgore je
to {to je opozicija, koja
o~igledno, ipak, ima
vi{e
odbornika koji su se jasno i
javno izjaznili da su za novu
koaliciju (jer su potpisali
Zahtev) najavila novu sednicu,
a pozicija poru~ila da je sada
rok za zakazivawe du`i od 15
dana,
neki su pomiwali i
krivi~nu prijavu protiv
sekretara zbog pe~ata na pozivu
koji je potpisao "predsedavaju}i
Zoran \elma{". Dakle, sednica
je odlo`ena za 3. septembar, a to
zna~i i da je ta~ka dnevnog reda
odnosno, smena predsednika
Skup{tine, kao i ~lanova
upravnih odbora Javnih
preduze}a, uz smenu zamenika
predsednika op{tine Save
Sari}a, odlo`ena za narednu

Ministar za dr`avnu
upravu i lokalnu samouprau
Milan Markovi} je, nedavno, u
Koceqevi, na konferenciji za
medije, jasno upozorio op{tine
u kojima se doga|a to {to se
doga|a u Ubu. Ali, ovde kao da
ga niko nije ~uo ili nije `eleo
da ga ~uje.
Svojevremeno, u mnogo
mawoj krizi vlasti, ~asni
~lanovi tada{weg Izvr{nog
saveta op{tine Ub podneli su
ostavke i tako omogu}ili
zavo|ewe Prinudne uprave koja
je bila kakvo-takvo re{ewe.
Naravno, usledili su
prevremeni lokalni izbori i
nova raspodela odborni~kih
mandata. Za{to to i sada ne bi
bio primer za ugled? Mo`da
zato {to ima istine u
~ar{ijskim pri~ama u vezi
finansijskih mahinacija u vezi
nekih tendera pa nekima sada
odgovara iscrpqivawe
strpqewa bira~a do
iznemoglosti. A onda,
kampawa, {oderisawe, a negde
i asfaltirawe - i tako u krug...
Krajwe je vreme da
zapitamo: Dokle, bre?
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[TA RADITE, BRE!?

[TA TO BE[E
ODGOVORNOST?
Po~elo je to jo{ davnih godina.
Ka`e se: "Svi smo krivi", - pa, po toj
logici, odgovornost se podeli na sve i
niko, na kraju, ne bude kriv, odnosno,
odgovoran za ono {to je nanelo {tetu
celom dru{tvu. Nasle|e iz vremena
Josipa Broza ili ne{to {to ima jo{
starije korene? Bilo kako bilo, u
najnovije vreme toliko se razvilo da
situacija postaje komi~na, a
istovremeno i `alosna. Oni koji jo{
uvek uspevaju da razgrnu maglu, kojom
nas zasipaju mnogi - po~ev od vlasti do
mo}nih tajkuna - kojima odgovara status
quo, jasno mogu da prepoznaju duboku
depresiju celog dru{tva, kao i one koji
su odgovorni za to. Ali, za razliku od
po~etaka devedesetih godina, kada je
opozicija imala jasne zahteve i nudila
viziju boqe budu}nosti ("samo da do|e
do PROMENA, naravno, vlasti), danas se
sve vi{e pokazuje da je "sjahao Kurta a
uzjahao Murta", a ima neko vreme, ja{u i
zajedno.
Sindikati, ka`u, spremaju
"vru}u jesen", opozicija insistira na
PROMENAMA (zna~i: opet da se promeni
vlast), predsednik vlade, nedavno,
ozbiqno saop{tava da smo iza{li iz
krize, poslanici, a sada i odbornici,
kao vlasnici svojih mandata, vi{e se
bave svojevrsnom trgovinom nego onim
zbog ~ega su izabrani na tako odgovorne
funkcije...
I...! Tu sti`emo do onog glavnog,
do odgovornosti za ono {to ~inimo
kada se na|emo na javnim funkcijama. Na
dr`avnom nivou malo toga uspeva da
pro|e kroz razne "filtere" u medijima
koji su "nezavisni". Pokazalo se da su,
na primer, B92, ili Stdio B, vi{e bili
nezavisni devedesetih nego sada. Da li
je to zato {to danas i nema onako jasno
profilisane i sa vlastima sukobqene
opozicije, kao {to je to bilo nekada
(po~ev od 9. marta, preko Vidovdanskog
sabora uli~nih protesta, velikih DOSovih mitinga i 5. oktobra) - ili, mediji
zaista dobro rade svoj posao pa nema
vi{e potrebe za onom "o{tricom" koja je
izazivala refleksne radwe - lupawe
gra|ana u {erpe i lonce na ulicama i
terasama, u znak protesta. A nije da nema
i sada razloga za proteste. Samo,
izgleda da su "podmireni" oni koji su
umeli da vladaju masama na ulicama i
trgovima, a novi se jo{ nisu pojavili,
odnosno, nisu uspeli da pridobiju bar
neki ve}i televizijski kanal (~itaj:
podr{ku neke od velikih svetskih
sila).
^emu se nadati - sada? Ni{ta
spektakularno se ne mo`e dogoditi.
Qudi su sekli prste, poku{avali
samospaqivawe i {to-{ta jo{, ali su to
ostali usamqeni slu~ajevi sa ta~no
odmerenom medijskom pa`wom.
Ima}emo, kad bude vreme, jo{ jedne
izbore u kojima ne}emo imati puno
izbora: glasati ove iste ili ne izlaziti
na bira~ka mesta? Izgleda da se to
svodi na - isto!
Milan Milovanovi}
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IZ JP "DIREKCIJA ZA URE\EWE I IZGRADWU UB"

U POLA GASA

Predstoji asfaltirawe puteva kod
Hipodroma, u Ko`uaru i Tularima...
Uprkos povoqnim
uslovima za sve
Blagoje radove pokazalo se da
Coni} j e l o k a l n a s c e n a
u avgustu, uz par izuzetaka, bila
ispod o~ekivanog nivoa
Радници убског
„Тамнавапута“ привели су крају
реконструкцију паркинг простор
код зграде „Поште“ и пешачки
прилаз ка основној школи,
асвалтирали школска игралишта
U dresu ^elsija
у Новацима и Црвеној Јабуци (у
припреми је и терен у Совљаку) и
наставили радове на изградњи
приступне саобраћајнице за
Спортску халу у Убу. Ангажовање
једног извођача на више
градилишта истовремено уме да
успори реализацију започетих
пројеката, па на жалост
инвеститора - Општине Уб и ЈП
„Дирекција за уређење и
изградњу“ Уб почетак школске
године неће бити обележен
новим асвалтом у делу улице
Војводе Мишића. Ипак радује
синхронизација активности –
током радова на изградњи трупа
саобраћајнице израђен је
прикључак Спортске хале на
колектор фекалне канализације,
обезбеђен пролаз за подземне
инсталације, урађен извод са
градске водоводне мреже ка
десној обали Убаче, очекује се
у с к о р о
п о л а г а њ е
високонапонског подземног
кабла до нове трафо станице,
инсталација јавне расвете и
резервног телефонског вода што
минимизира потребу за
накнадним интервенцијама на
будућој саобраћајници.

На локалној путној мрежи
радници „Ваљевопута“ су
наставили изградњу пута у Врелу
– засеок Липовица, а очекује се и
даље ангажовање ПЗП „Ваљево“
на завршетку пута у засеоку
Поток. Завршена је тендерска
процед ура за избор
н а ј п о во љ н и ј е г и з во ђ ач а за
асвалтирање по 500 метара пута
код Хиподрома, у Кожуару (ка
Бутраковцу) и Туларима (ка
Баталагама).
Н а п о с т о ј е ћ и м
аутобуским стајалиштима у Убу
Занатска задруга „Слога“
поставила је прикладне
настрешице, а по истој „мустри“
биће постављене настрешице и у
Бањанима, Врелу и Памбуковици.
Предузеће „Лукселектро“
извршило је постављање јавне
расвете у Радљеву, Калиновцу ,
Трњацима, Туларима и
реконструкцију дела мреже у Убу у
улици Тамнавској. Набављена је и
одговарајућа опрема за видео
н а д зо р ,
с ле д е р а д о в и н а
постављању стубова и
инсталацији опреме па се очекује
да ће до краја септембра овај
систем бити пуштен у пробни рад.
Радило се на превенцији
и отклањању последица
елементарних непогода: чишћени
су канали и постављани пропусти
у Совљаку, Новацима, пресипани
п у т е в и у К о ж у а р у, В р е л у,
Туларима, РЕИК је отпочео
најављене радове на поравци
путева у Шарбанама и Бргулама, а
предузеће „Сигма ауто компани“
је започела поправку моста на
Тамнави у Брезовици.
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KO TO VEDRI I OBLA^I?

NEPA@WA
ILI JAVA[LUK?
Nastavqa se gradwa "prilazne
saobra}ajnice" Hali sportova. Neko je,
vaqda gre{kom, izru~io par kubika {odera
u kolektor gradske fekalne kanalizacije.
To je podiglo nivo otpadne vode u
kanalizacionoj mre`i, koja je, opet, na
vi{e mesta nezakonito povezana za ki{nom
kanalizacijom. Uz to, do{lo je i do kvara na
jednoj od pumpi
fekalnog kolektora...
Re~ju, ve}i deo grada je, zbog ne~ije
nepa`we (i neodgovornosti) danima
zaudarao. A asfaltirawe "par~eta" ulice
je posebna pri~a. Ka`u, kad mo`e
dalekovod na sred ulice za{to ne bi moglo
pola asfalta - pola {odera?

Neverovatno, ali istinito!?

S
- VELIKA NAVALA!
L VRTI]
-Desetak mali{ana je prijavqeno za
I upis u Pred{kolsku ustanovu posle upisnog
roka pa }e, neko vreme, morati da sa~ekaju, a
C desetoro
wih, na`alost, nije moglo da bude
upisano jer roditeqi nisu izmirili obaveze
I za du`i period,- ka`u u ubskom Vrti}u.I
R
E
^
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Veliki problem je organizacija pripremnog
pred{kolskog programa, posebno u onim
selima gde nema bar petoro dece.
Uz velike napore koji se ula`u u
Pred{kolskoj ustanovi "Ub" sva deca }e, ipak,
biti obuhva}ena pripremnim programom.
Ukupno je prijavqeno 346 mali{ana. U 14 sela
ima mawe od ~etvoro dece, a u tri sela nema ni
jedno dete za pripremnu nastavu. (!?)

U
Todorovi},
S Dragica
direktorka Vrti}a
L
I KO JE NARU@IO GRADSKI PARK?
...Najavqivano je re{ewe koje bi bilo
C estetski
boqe od dosada{weg. Pokazalo se
je samo kosturnica preseqena. Sada
I da
bode o~i plo~a koja je "prislowena" yz
spomenik, a radovi su puno kasnili...
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TRADICIJA
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"UBSKI GRAFITI 2010"

4.

150 GODINA VAQEVSKE PIVARE

[ARM PRO[LIH VREMENA UZLAZNI
U okviru "Ubskih ve~eri", u nedequ,
U~estvovali su:
22.avgusta, prikazan je i kola`ni glumci amateri Dragana
program "Ubski grafiti 2010."
TREND
Jankovi}, Mira Simi},
Milena Ili}, Vesna
Stankovi} i @ikica
Milo{evi}. Muzicirao
je Milan Jakovqvi}
]ela, za ton i rasvetu
brinuo je Neboj{a
@ivanovi}, materijal za
video_bim pripremili i
obezbedili projekciju
Milovan i Milo{
M i l o v a n o v i } .
Specijalni gost bio je
profesor doktor Milan
Nedeqkovi}.

Na po~etku: "Svi Ubqani
polude{e..." - Bora i Jova!

I ovog puta {arm
sedamdesetih,
podr`an 60-tim i
80-tim, izmamio je
lepa se}awa,
emocije i nekoliko
aplauza na otvorenoj
sceni. Avgustovsko
ve~e na ubskim
b a z e n i m a
"krunisali " su,
svojim nastupima,
Radovan Puleti} , a
p r e
w e g a
i
specijalni
gost

Sponzor programa bila je
i beogradska LASTA.

Sa Strujom i Beserom

bliskih. Prof.
Nedeqkovi} je
prikazao, na videob i m u , i n i z
fotografija sa
p o z n a t i m
li~nostima {irom
sveta. Ovde ga
vidimo sa Kobi
Brajantom. A, ina~e,
na "Grafite" je
do{ao pravo iz
Gu~e, gde se na{ao i
sa nekim Ubqanima.

p r o f . d r . M i l a n
Nedeqkovi}, predsednik
Udru`ewa kardiologa
Srbije.
P r o f e s o r
Nedeqkovi} je imao svoje
goste: Mila Pukija,
Besera, Struju i Lutinog, a
sa wima je evocirao
se}awa na doga|aje u
kojima su zajedno bili
akteri, pomo} u spasavawu
ili sapasavawe `ivota
nekog od wih ili wima

Sa Kobi Brajantom
Puleti}a je na gitari pratio
Dragan Maksimovi} Maki...

"Sa Ubom u srcima"

"Vaqevsko pivo
pije sve `ivo!"
Dolaskom Zorana
Bo`i}a za ste~ajnog
upravnika po~ela je
borba da ne do|e do
likvidacije!!!
-Brzo smo procenili
da bankrotstvo nije
najboqe re{ewe,ka`e dipl,ing. Zoran
Bo`i}, Ubqanin sa
licencom za ste~aje.
To nije ba{ popularno
zanimawe, ali samo za
neupu}ene. Jer, ste~aj
ne mora uvek da se
zavr{i prodajom
ste~ajne mase i
likvidacijom firme.
-Evo, primer je
"Vaqevska pivara" gde
je Sud odlu~io da
idemo na nastavak
proizvodwe i jasan
plan da se opstane na
tr`i{tu,-ka`e
Bo`i}. Imamo
vrhunski kvalitet, a
sada se vaqa izboriti

za tr`i{te. Zapravo,
povratiti staro.
Bo`i} se ozbiqno
prihvatio posla i sa
svojim saradnicima i
Svim zaposlenim
ostvario u prvom
mesecu ste~aja
p o z i t i v a n
finansijski rezultat
- dobit i tako otvorio
{irom vrata usvajawu
plana reorganizacije.
-Ostaje da posledwu
re~ ka`u poverioci a
to je, u ovom slu~aju,
d r ` a v a k o j a
potra`uje preko 90
procenata od ukupnog
potra`ivawa (to su
stari dugovi za
akcizu, poreze i
doprinose).

TRADICIJA
"Najboqa je ubska publika"

Jedna od velikih i veoma va`niih
ubskih tradicija su i "Ubske letwe ve~eri",
koje su, ove godine trajale gotovo celog leta, a
na dobro odr`avanom prostoru ubskih
bazena.
Publika je redovno pratila sve
ponu|ene programe, vreme je, uglavnom, dobro
poslu`ilo, a rukovodstvo ustanove za
kulturu i sport, direktorka Mirjana Raki}, uz
saradwu Radovana Puleti}a i Neboj{e
@ivanovi}a, - zaslu`uje sve pohvale.
Naravno, pohvale zaslu`uju i svi drugi koji se
u ovoj ustanovi bave organizacijom ove
tradicionalne kulturne manifestacije.

Balerine ubskog baletskog studija

. . .
A
g l u m c i m a ,
pokroviteqima i gostima
se, u ime svih, na kraju,
zahvalio scenarista i
rediteq ovog programa
Milan Milovanovi}...

AKTUELNO
PONOVO ZAKAZANA SEDNICA
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„Графити 2010“ - Исечак из текста

LEGALNO
ILI NELEGALNO? „Мало о фудбалу
Aleksandar Damwanovi},
predsednik SO-e Ub:
Bilo je
o~igledno da nema voqe za smenama
koje je nova koalicija planirala.
Uskoro }e biti zakazana, na legalan
na~in, nova sednica - u narednih
desetak dana. Obavesti}emo
odbornike i javnost o tome {ta smo
dogovorili kao koalicija koja
dr`i vlast u op{tini.
Vladislav Krsmanovi},
predsednik op{tine Ub: Sednica je
zakazana nelegalno jer ju je zakazao
n e k a k a v
s a m o z v a n i
"predsedavaju}i", a to kako se na
ovom pozivu na{ao pe~at op{tine
Ub, mora se ispitati. Mislim da je
sekretar op{tine, ukoliko se to
desilo sa wegovim odobrewem, ite
kako odgovoran.
Marijana Marijanovi}, {ef odb
grupe DSS-a: Legalno je jer je
zakazana sa potpisima 21 odbornika
~iji predsedavaju}i je Zoran
\elma{. Ali, bez obzira, red je da ta
"pozicija" do|e i da se razre{i
Gordijev ~vor. Da li oni na ovaj
na~in brane svoje kadrove? Pa,
vaqda je jasno da ih opstrukcijom
Skup{tine ne}e za{titi!
Zoran \elma{, {ef odb. grupe SRSa: Smatram da je sednica legalno
zakazana jer je za zahtev i
zakazivawe dovoqno i 14 potpisa, a
mi imamo 21. S obirom da pro{la,
Peta sednica, nije imala kvorum, ja
sam, kao predsedavaju}i, zakazao
novu sednicu na koju bi trebalo da
do|u svi jer je vreme da se, kona~no,
pogledamo u o~i.
Dragan Jeli}, nosilac istoimene
liste grupe gra|ana: [to se ti~e
odbornika sa moje izborne liste, na
sednici Skup{tine u petak, 3.
septembra, bila ona nelegalna ili
legalna, svi }e prisustvovati.
Mislim da je vreme da se ova
situacija razre{i jednom {irokom
koalicijom svih dobronamernih
politi~kih opcija ...
Zoran Prodanovi}, {ef odb. grupe
Nove Srbije: Mislim da sekretar
op{tine, kao pravnik, zna {ta je
legalno, a {ta nelegalno. U svakom
slu~ju odbornici NS }e do}i na ovu
sednicu Skup{tine jer je krajwe
vreme da se utvrdi na kojoj strani je
ve}ina. Nije dobro da se ovo stawe
produ`ava nekakvim trikovima...
Zoran Petrovi}, [ef odb.grupe GG
"Sava Sari}": Li~no sam za to da
prisustvujemo sednici u petak, 3.09,
iako je zakazana nelegalno, jer
"predsedavaju}i nije pravilno
izabran - nije bilo kvoruma. Ali,
trebalo bi da odemo na tu sednicu i,
kona~no, da se utvrdi ko ima ve}inu.
Uveren sam da vladaju}a koalicija
sada ima ve}insku koaliciju...
Darko Gli{i}, koordinator SNS:
Naravno, re{ewe su vanredni
lokalni izbori. Pokazalo se da smo
mi od po~etka bili u pravu jer je
izgubqeno mnogo vremena. Dok se
nerealan odnos snaga i Skup{tini
glo`i oko vlasti - poslovi stoji, a
gra|evinska sezona odmi~e. Jasno je
da se mora sesti za sto i dogovoriti.

мало о Убу,
мало о сећањима“

Pi{e: Radovan
Puleti}

…Понекад, ваљда старим, кад се у ведро јутро затекнем на стадиону
Јединства, оно кад сунце удари укосо па ти се од росе учини да је на
трави нека будала заборавила милијарду бисера, кад ваздух постане
ређи него иначе и кад све заличи к`о да није одавде - станем на
центар и лепо видим – пред клупском кафаном седе Раде Ћора,
Професор Завиша, Гојко Вишњић, Мира Фаља, Ђока Јовановић и
Бата Певањац… Пију кафу, читају новине и праве тим - за увек. Са
трибина, тамо где је умро оног другог маја кад смо губили 1:0, гледа
мој ћале и знам - немилосрдно памти где сам погрешио и спрема се
да ме нервира кад дођемо кући… А испред свлачионице, испод
терасе хотела, Зиза, Трифке, Кепа, Пирић, Дадула и Лаза Шкундра
играју средине пре него почне тренинг… смеју се… Еј, бре…
...Били су то толико добри играчи и толико живи људи да ми њихове
смрти, и после толико година, једноставно - не иду у главу…
...Шта да вам кажем… Тече ми 48-ма. Још три па ћу напунити 51-ну
и тако постати већински власник свог живота. Полако али сигурно све више сам део екипе која даље види кад се осврне…
...Ту и тамо, па опет ту и тамо, кажипрстом у раме, куцну ме
насмејане девојке које су ми красиле младост на потезу Општинско
брдо-Градски парк и Црквена порта-Школско двориште…
...Слушам предавање проф. Параментића, гледам кроз прозор
учионице – а напољу пролеће…
... Одлазим у војску, недовољно искусан за погубно дејство алкохола
од синоћ, кроз јутро stratusa, плитких, сивих и једноличних, баш
онаквих какви облаци треба да буду кад неко одлази у војску…
... У аутобусу, којим се са београдских студија петком поподне
враћам на Уб (да ми шта не промакне), знојави кондуктер цепа
карту љут што не поштујем нумерацију седишта (ма јеби се матори)
…
...Дочекујем Нове Године у хотелу „Тамнава“ уз „вокалноинструментални састав из Ваљева“, резервишући карте недељама
унапред…
...Скачем у базен у инат “авангардном перформансу
Клокотристичког театра“ и ноћном чувару ангажованом од КЈП
„Ђунис“…
... Код Циша играм пантомиме и асоцијације са Весном Павловић и
Снежаном Кнежевић, са Митом Благојевићем, Владом Тадићем и
Владом Крсмановићем…
...Кева ми прави баклаве и реформ-торту, доказано – последња особа
на свету која се сећа мог рођендана … Постижем трећи гол против
Крушика, који представља најлепши гол моје каријере, а ја,
доказано, представљам последњу особу на свету која се тог гола
сећа…
...Кумујем пријатеље и женим ону коју волим…
...Један сам од оних коме се деца рађају у Ваљеву, или успут, а
родитељи сахрањују тамо где су изабрали…
...И, када све саберем, изгледа да сам овде пустио врло компликовано
корење и постао случај тежак за пресађивање. Неки, опет, којима
подземно стабло не пробија ни ђонове ципела, грде ме што нисам
радио у Загребу, што нисам мало становао у Љубљани, што нисам
шопинговао у Риму, Бечу и Будимпешти, што ни једном у животу
нисам прелетео „велику бару“, што никад нисам летовао ни у
Африци, ни у Азији, ни у Аустралији…чак ни у Грчкој… Што сам
одавде био одсутан једино за време службе у ЈНА и што, седећи на
Убу, никада нећу изоштрити ни дух ни ум… Другим речима - да сам
неопозиво крив што сам неопозиво туп.
Међутим, драги пријатељи, ја за то не дајем ни пет пара… Знам да
свако ко хоће да упозна свет мора да уради једну од ове две велике
ствари: или да га пропутује целог, или да се никада не помера из
једног места. Тако да, сви који кофере уопште не распакују и ја који
их уопште не пакујем – на крају, опет, дођемо на исто…
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Pi{e: VEROQUB BABI] - KOCEQEVA^KE NOVOSTI

OTVORENA HALA SPORTOVA
Na Preobra`ewe u Koceqevi je
sve~ano obele`en Dan op{tine

Прослава Дана општине протекла је у
знаку отварања спортске хале, чија је укупна
површина скоро 1800 квадратних метара.
Xалу је отворио и предао, на управљање ОШ”Мића
Станојловић”, министар просвете проф. др Жарко Обрадовић, који је
истакао да отварање школске спортске сале огроман значај.
Велика сала од 1300 квадрата и капацитетом од 300 места има
под који у потпуности испуњава критеријуме и задовољава стандарде
за одржавање међународних одбојкашких, кошаркашких и рукометних
утакмица, док је мала сала у склопу овог спортског објекта, површине
око 180 квадрата, намењена за гимнастику и борилачке спортове.
Након пресецања врпце одржана је и централна свечаност
којој су присуствовали и министар државне управе и локалне
самоуправе Милан Марковић, генерални секретар Сталне
конференције градова и општина Ђорђе Станичић, градоначелници и
челници других општина, представници Војске Републике Србије,
републичких органа, јавних предузећа и установа, свештенства...
У поздравној речи председник општине Верољуб Матић је рекао да
су многе генерације чекале да добију овакав објекат како би омладина
имала где да проводи квалитетно своје време:
-Сала је првенствено намењенa школској деци, односно основној и
средњој школи, обданишту, спортистима али и осталим грађанима.
Овакав објекат се очекивао дуги низ година. До сада нисмо имали
затворени простор за бављење физичком културом и спортом - изјавио
је Матић и напоменуо да не треба заборавити градитеље, учеснике и све
који су допринели да коцељевачка општина добије овакав објекат.

Predsednik Mati} sa nagra|enima

На свечаној академији, непосредно по пресецању
врпце, присутнима се обратио и министар просвете: Pосле дуго година
Коцељева добија праву спортску халу. Надам се да ће одавде, Србија
добити и будуће репрезентативце, макар у женској одбојци,- рекао је
проф. др Жарко Обрадовић који се захвалио председнику општине на
иницијативи да овај објекат буде завршен. -Веома је важно да у локалној
самоуправи буде способно руководство које жели да нешто учини и да
то што почне и заврши.
Обрадовић је додао да је овај новоотворени објекат део унапређења
стања у образовању Републике Србије и најавио да ће кредит Европске
инвестиционе банке бити усмерен како ове тако и током наредне године
на поправљање инфраструктуре у школама.
ДАН ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 19.АВГУСТ
Извођењем химне Боже правде двадесетчетворогодишња Мирјана
Марјановић из Коцељеве отворила је свечаност поводом обележавања
19. августа - Дана општине Коцељева. На себи својствен начин, песмом
и игром, осмехом и непосредношћу, добродошлицу гостима и честитке
поводом 171. рођендана овој општини упутили су и њени најмлађи
становници, малишани из ПУ Полетарац.

Konferencija za medije u Koceqevi
На свечаној академији стихове једне од својих песама
говорила је Снежана Николић, студент књижевности из Брдарице,
док је првак Европе у класичној музици на хармоници, Александар
Николић извео победничку композицију са недавно завршеног
међународног фестивала народне музике у Сокобањи. У програму
су учествовали и ансамбли КУД Тамнава Коцељева. Полазници
школе фолклора представили су се Играма из Србије, док су њихове
старије колеге извеле победничку кореографију Игре из Тамнаве са
овогодишње републичке смотре фолклора Златни опанак.
Коцељева је и ове године доделила признања за дела која
представљају највреднија достигнућа у овој општини. Међу
добитницима Повеље у области економије и привреде, награде која
је први пут уручена после три деценије, нашао се министар за
државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић. Признање
му је уручено зa велико разумевањe, сарадњu и помоћи
коцељевачкој општини. Министарство, на чијем је челу Марковић,
је са овом општином заједнички радило на реализацији шест
пројеката у области инфраструктуре, социјалних програма,
реконструкције базена и опремања општинске управе.
Дoбитници признања у области економије и привреде су
предузетничка радња Л.Б.Р. Метал и власник предузећа за
производњу сточне хране Агробанекс, Брана Ивановић. Награде су
додељене и у области образовање и уметност. Ученику коцељевачке
средње школе Слободану Исаиловићу уручена је Плакета и новчана
награда зa остваренe резултатe у школовању. Слободан је две године
за редом био државни првак на такмичењима машинских школа
Србије у организацији Министарства просвете и на тај начин
допринео афирмацији Средње школе, а тиме и саме општине
Коцељева. Иста награда у области уметности припала је Мирјани
Марјановић из Коцељеве која је са одличним успехом завршила
школу за слепе и слабовиде у Земуну. Добитник Повеље због
часног и поштеног односа према пацијентима у области медицине је
лекар здравствене амбуланте у Драгињу др Верољуб Ђурановић,
који је, радећи у тешким условима, изградио изузетно поверење и
углед међу локалним становништвом, Плакета и новчана награда из
области пољопривреде и руралног развоја припала је произвођачу
из Голочела Миловану Илићу. На његовом имању од 35 хектара
обрадивог земљишта доминантна грана je воћарствo али и
сточарство чини значајан део пољопривредне производње овог
домаћинства које поседује 12 крава и пет јунади у тову. У области
науке Повеље општине Коцељева су додељене помоћнику
директора Републичког завода за здравствено осигурање Шабац, мр
Ради Милићевић из Коцељеве због издавања монографије Туризам
Мачванског округа која ју је уврстила у групу научних радника који
имају шта да кажу на скуповима посвећеним економији и туризму,
као и начелнику одељења ортопедије са трауматологијом Опште
болнице у Шапцу, др Милану Бабовићу из Коцељеве, који је дао
немерљив научни допринос на пољу реконструктивне ортопедије и
трауматологије. Др Бабовић је први странац који је завршио
субспецијализацију на институту у Кургану у Русији и који је као
признати научни радник своје радове презентовао на многобројним
међународним и домаћим симпозијумима. Повеља и новчана
награда из области хуманитарног рада зa најхрабријi подвиг
припала је командиру ватрогасно-спасилачке јединице Коцељева
Зорану Марковићу који је у јануару месецу ове године, ризикујући и
свој живот, из набујале Тамнаве у Голочелу, извукао и спасао
мештанина овог села. Дописништву РТС из Шапца додељена је
Повеља општине Коцељева због дугогодишњег рада на
правовременом извештавању о битним догађајима за ову општину
и,како је наведено у образложењу, присутности у најтежим
тренутцима за грађане овог краја.
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VLADIMIRCI
SREDWO[KOLSKI CENTAR - VLADIMIRCI

[KOLA KOJA PRERASTA U KOLEX
Kad bude pu{ten u rad Dom u~enika Vladimirci
}e postati jedan od najsavremenijih {kolskih
centara u Srbiji. Aneks zgrade napreduje.

Od nekada{we
Sredwe {kole koja se, kao i
mnoge druge u Srbiji, borila
da upi{e, na po~etku
{kolske godine, dovoqan
broj u~enika za kvotu koju je
propisivalo Ministarstvo
obrazovawa i time
uslovqavalo opstanak,
Sredwo{kolski centar u
Vladimircima je za samo
nekoliko godina uspeo da se
razvije u mo}nu instituciju
koja privla~i u~enika iz
svih okolnih op{tina, ali i
nastavni kadar, koji u ovoj
{kolskoj ustanovi vidi
dobru perspektivu. Direktor
Mioqub Lazarevi} ka`e da
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ova {kola posledwih godina
neprestano gradi
nove
kapacitete, otvara nove
smerove za obrazovawe vi{e
profila zanimawa, od
ekonomskog i pravnog
tehni~ara, preko ma{inskih,
geodetskih i drugih tehni~ara
~etrvtog stepena, do trgovaca,
kuvara, poslasti~ara,
konobara...
Razgledamo novi aneks
zgrade sa velikim
kabinetima, u~ionicama i
salama. Tu su i ma{ine za
obuku, a u planu je i otvarawe
velikog auto-centra za
dijagnostiku.
-To je ne{to {to
nedostaje Vladimircima, a na
taj na~in }emo i mi zaokru`iti
na{u delatnost,-ka`e
Lazarevi}.- U pet nivoa aneksa
zgrade obezbedili smo
prostor za najmodernije
izvo|ewe nastave, potrebne
ma{ine i u~ila, a na vrhu }e
biti opservatorija za
astronomska posmatrawa,
ispod koje }e biti, na
~etvrtom stratu, velika sala
za sve~ane skupove i proslave.
Uz Dom u~enika, koji je
pri kraju opremawa,
Vladimirci }e postati pravi
kolex-centar u Srbiji.
M.M.

Upisano u Registar javnih glasila pod
registarskim brojem NV000295
Godina osnivawa 1992.- re{ewem Ministarstva
za informisawa RS pod br. 632-66/92-01
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NOVA KOALICIJA NA VLASTI

PUNE RUKE POSLA
Novo rukovodstvo je uspelo da obavi
mnogo poslova za samo dva meseca...

Ne{to vi{e od dva
m e s e c a
n o v a
rukovode}a garnitura u
op{tini Vladimirci
poku{ava, reklo bi se,
uspe{no da obnovi
zapo~eti razvoj u vreme
demokratske vlasti.
Ve} u prvom mesecu
predsednik Vladica
Markovi}, sa svojim
saradnicima, je uspeo
da ostvari kontakt sa
m i n i s t r o m
poqoprivrede Sa{im
Draginim i da potpi{e
protokol o saradwi od
kojeg }e ve} uskoro
imati koristi svi
poqoprivredni
proizvo|a~i ovog kraja.
-U narednom buxetskom
periodu bi}e osnovan
kreditni fond u koji }e
o p { t i n a
i
ministarstvo ulo`iti
po jednu ~etvrtinu, a
kreditna banka
preostalu polovinu i s k q u ~ i v o
z a
k r e d i t i r a w e
poqoprivredne
proizvodwe u ovoj
op{tini,-ka`e
Markovi} i dodaje da
}e biti preduzete jo{
neke od mera za
p o d s t i c a j
poqoprivrede.
Zapo~eta je i saradwa
sa Kiwe{mom, ruskim
gradom i centrom
oblasti u blizini
Moskve, kao sa
potencijalnim kupcem
poqoprivrednih
proizvoda.
-Uspeli smo da
obezbedimo sredstva
za kona~an zavr{etak
opremawa Doma
u~enika,-nastavqa
Markovi},- a po~etak
wegovog rada vezan je
za dono{ewe narednog
republi~kog buxeta u
kojem }e, rad ove va`ne
{kolske ustanove, biti
jedna od stavki jer je za
budu}nost sredweg, pa
i visokog obrazovawa
Dom u Vladimirci
veoma bitan.
Sve ustanove i javna
p r e d u z e } a
s u
konsolidovala svoje
poslovawe, a pred
Direkcijom za puteve
je, ipak, uspe{an
zavr{etak sezone
izvla~ewa {qunka na
lokalne puteve, kao i

Vladica Markovi},
predsednik op{tine
asfaltirawe putnog
pravca LojaniceZabla}e. Plan za idu}u
godinu bi}e, svakako,
bogatiji i obuhvati}e,
asfaltirawe jo{
nekoliko va`nih

Dejan Ne{i},
zamenik predsednika
op{tine
putnih pravaca.
Sa "Srbija-vodama"
pregovori su uspe{no
okon~ani, a prvi
naredni projekat ~ijoj
realizaciji }e se
pristupiti uskoro je
kopawe bunara na
izvori{tu u Ri|akama
i postavqawe novog
c e v o v o d a
d o
r e z e r v o a r a
u
Lojanicama, kao i
i z r a d a
n o v i h
rezervoarskih
kapaciteta u Skupqenu.
Nisu izostavqene, u
ovoj kratkoj, ali
plodnoj aktivnosti, ni
osnovne {kole u
Vladimircima i
Debrcu. Uspe{no su
zavr{eni radovi na
redovnom odr`avawu
pa predstoji jo{ jedna
uspe{na {kolaska
godina.
Dovoqno za po~etak!
V.Babi}

NA[I QUDI
Pi{e: Milan
Bosiq~i}
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^UVARI MOGA
DETIWSTVA
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ACA VETERINAR - LEGENDA UBA

"Ako me vide ho}u i da me ~uju"
(re~i moga brata)
Nije dovoqna fla{a ili pampur pa da govorimo o
vinu. Teorije apstraktnog ako se prihvate "Zdravo za gotovo"
sigurno }e upropastiti svet. Gete je tvrdio da }e svet spasiti
"neorganizovana bajka" a Tesla je kasnije pisao da }e svet
upropastiti "organizovana bajka". Pri~ati o vinu, a da ga ne
popije{ isto je {to i pri~ati o qubavi a da ne bude{ nesre}an.
Danas se mo`e besmisleno raspravqati i o najvi{em smislu:
Bogu, du{i, sre}i, ~oveku. ^esto apstrakti~ar kazuje o
nesvesnom kao delu svesti (do du{e, ne upu{ta se u raspravu o
besvesnom). Nesvesno i besvesno stoje u odnosu kao smisao i
besmisao. Lagano te~e vino ka svom ciqu, a o wemu kasnije.
Moj ~itao~e, jo{ sam u vremenu uspomena koja se
pretvara u stawe moje svesti. Onaj koji je voleo, ili koji voli,
zna}e da voli i svoju nesre}u, i svoj bol, i svoje nebitisawe.
Niko ne bi trebalo da bude ono {to nije. Svaki
pojedinac je veoma li~no jedinstvo koje je takvo i sebi i svom
narodu . Jer moramo videti da bismo ne videli, zar moramo
~uti da ne bismo ~uli? Tako se postaje DRUGI. Ovakvi kakvi
smo, pripadamo svom narodu, onakvom kakav je. Zar je neko
boqi ako je bogatiji, ili ja~i? [to se mene ti~e, ne mogu da
postanem "drugi" kidaju}i prostor i vreme moga `ivota. U svim
civilizacijama, svaki ~ovek je bio samo skup "svojih ja".
Skupovi pojedina~no ~ine op{te. Koja je to veli~ina da bi
`rtvovala svoje qude i pokoqewa da bi stekli mo}
"svesnijih".
Vino lagano klizi ka ciqu...
Opijenost vla{}u uni{tava ~oveka. Opijenost novcem
kida du{u. Opijenost umetno{}u gura u samo}u. Opijenost
domovinom - upu}uje na Boga. Domovina i Bog. U postawu se
kazuje da je Bog ~oveku dao "Raj da ga "brani i gradi". Ako je
patrija Raj kako ga braniti bez qubavi i kako graditi tu|om
mo}i"?
^uvari moga detiwstva na Ubu su bili pravi
gorostasi. Se}am se polaznika Auto-{kole koja je godinama
davala najboqe voza~e Armije JNA. Tragi~ni i sre}ni bez
uniformi, ali u vojni~ko-disciplinovanoj koloni, ponosni,
blistali su u nekakvom nadre|enom duhu. Stalno pod voji~kim
nadzorom u vojni~kim krevetima, u vojni~koj spavaoni, preko
puta "Kajzera". Imali su nekoliko kamioneta Fijat 612 koji su
"frktali" po ubskom Kantaru. Voleo sam da ih gledam kako
"ulicom zvanom varo{" paradiraju nose}i svoje blistavo ja
ispred sebe.
Ubske "vojne formacije" odnose se i na Letwe logore
i za predvojni~ku obuku. Sva na{a mangupska leta vezana su za
dogodov{tine, zgode i nezgode, prijatne i neprijatne susrete
letwih danguba i momaka sa predvojni~ke.
Bez ikakve pompe u najve}oj skromnosti bez ode}e i
obu}e, ~uvao se Raj moga malog polisa. Sunce je usijavalo
granitne kocke kaldrme, a gumena ~izma bila ne~ujna, tiha
skoro tajanstvena, u svom neskladu.
"Bi}e to profesionalna vojska koja }e se boriti za
na{e interese, a interes je iznad emocija" - profi, bato. Prvak
Srbije u boksu 1952. izgubio je ~istim nokautom na Armijskom
takmi~ewu od vojnika ^ede ]umura sa Uba koji do tada nije
imao ni jedan me~, niti je ikada trenirao boks. "Po~e da me
udara, sunce ti tvoje, pa ne{to skaku}e i obr}e. Pa kad sam ga
svi{tio tresnu o patos ko dulek". Tog istog ~asa, kada je
osvojio titulu ^eda je izgubio jer je protivniku "sovao majku
barapsku".
Ovo je bila tre}a ~a{a vina zvanog se}awe. Kada bi
svi oni koji "ne znaju da znaju" pro~itali misao Fransoa de la
Ro{fukoa saznali bi dosta o sebi.
"Ima tri vrste neznawa : - ne znati {ta treba znati,
- znati r|avo {ta se zna i
-znati ono {to ne bi
trebalo znati".

Kolektiv veterinarske stanice Ub iz "Acinog vremena":
Tika - prvi s leva, Dy{anka veterinarka - u sredini, Pera
blagajnik i Selena veterinarka - stoje desno, Sami veterinar
- dole u sredini, a iza kolektiva, kako i dolikuje - Aca...

Aleksandar M. Nedelqkovi}, doktor veterinarske
medicine ro}en je 1922. godine u Qigu. Jednu godinu 1956, proveo je kao veterinarski inspektor u Obrenovcu,
a potom se o`enio Nade`dom-Nadom Josipovi} iz
Zvizdara i 1957. sa wom dobio sina Milana. Bio je
dugogodi{wi direktor veterinarske stanice Ub.
Zbog svog prisnog odnosa prema me{tanima i osobqu
Veterinarske stanice Ub po~eli su da ga oslovqavaju
samo kao Aca veterinar. Godinama je uspe{no rukovodio
veterinarskom slu`bom u kojoj su radili ~uveni
veterinari : Ra{a, Joca, Du{anka, Rafailo, Srba,
bolni~ar, Tika-bolni~ar, koji su ostavili
mnogo traga
kako u samom Ubu, tako i u selima koja pripadaju ubskoj
op{tini. Doveo je u Ub i obu~io ~itavu plejadu mladih
veterinar: Kosti}a, Selenu, Tiku, ~uvenog
Samija,
Afrikanca iz Gane...
O Aci postoje mnoge anegdote. Jedna od najspomiwanijih
je ona o slu~aju za vreme Slave Svetog Jovana. Naime,
doktor Nedeqkovi} je je slavio Svetog Jovana, ali iako
tog dana nije bio de`uran, ipak mu se na Slavskom ru~ku
pojavquje jeden seqak sa `enom i uzbu|en obra}a
re~ima:"Aco, teli mi se krava, ali ima problema, evo ja ni
zbog `ene ne bih do{ao, ali sam do{ao zbog krave, koja mi
zna~i sve! Ne mogu da zovem de`urnog doktora jer nemam
pare da platim za intervenciju, a znam da }e{ me ti
sa~ekati, nemam kud!" Naravno, Aca ostavqa goste i
odlazi da pomogne seqaku.
Zbog wegovih zasluga i lepe uspoemene na Acu, 7. avgusta
2010.g. na beogradskom grobqu Orlova~a, okupio se
veliki broj Ubqana, ro|aka i po{tovalaca, kojom
prilikom je obavqeno osve{tavawe grobnice i dat
jednogodi{wi parastos.

IZ PORODI^NOG ALBUMA

Gore: Aca sa Ubqanimama na do~eku 1963.godine
Dole: na svadbi u Trli}u - Aca veterinar,
prvi s leva.
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U SLICI I RE^I

PRIREDILA:
Dragana Jankovi}

OKOKAMERE
"Slatki{i" me|u lubenicama...

..."[mizle" me|u Ubqanima...

2010.

9.

VUVUZELE
O sviralama, komarcima, plasti~nim
oklagijama. kom{iji Jovi i, d' izvinete,
"sirotiwskim ga}ama"...

Pi{e:
Milan Bo`i}

Ki{a ne prestaje... Voda u podrumu, drva
na vodi, ba{ta pod vodom... Jova u ~izmama... Muva
se, cuwa po podrumu...
- Potpnula ti rakija! Nije boca {unka, pa
da je oka~i{ - pro~itala ga Mara.
Ki{a nekako prestala, a Jova smoren i
pokis'o, kao da se vratio dresinom iz Ju`ne
Afrike. Brka ka`e da je jo{ odavno Branko
]opi} posao da "orlovi rano lete" i da se i sada
pokazalo da je bio prokleto u pravu.
- Vuvuzele (kod nas bi se te svirale, onako narodski, mogle zvati
kukulele) su krive! Na{i orlovi se navikli na trube, 'ladno pivo i
cigare, afri~ke svirale ih skroz umrtvile, a australijanski ih kenguri
pretr~ali ko Ri~i avliju - sve je ba{ lepo objasnio kom{ija Jova.
Da su nam bar doneli {tene od tih trumbetla, pa kad zazuje sve bi
komarce rasterali, jeftino i bez krilatica i smrada - dodaje Brka. Jova je
posumwao... - Ma kak'i, na{i komarci su zaguqeniniji od wi'ovih,
rasplesali bi se uz vuvuzele. I kad ih zapra{uju oni ne zuje, ve} pevaju!
Mene jo{ vi{e od vuvuzela nervira kad publika udara one
plasti~ne oklagije jednu od drugu. U Splitu su ih Nole i teniseri za~as
pretvorili u kukulele. Majstorima su i oklagije violine.
Na{a glavna ulica je sve lep{a - zelenija, oklupila se,
pozanatila, okwi`ila, rasvirala i raspevala. Ali, fali... Dirigent! Da
rasplete pome{anu graju, da ne biva kao u svatovima s nekolko bandi,
mislim muzi~kih, koje vuvuzeli{u istovremeno i napaqeno kao da smo na
ubskom bazenu ili stadionu Pretorije, Port Elizabeta ili Blumfotejna.
- Kanda se ovoga leta ne}emo najesti jabuka i kru{aka - siguran je
Brka, sav ufitiqen, {tek}e od vru}ine, ne jede, providan k'o sirotiwske
ga}e. Ri~iju je najlep{e - po ceo dan je ko na najlon pla`i, ne znoji se. drema
u 'ladovini, ne jedi se... Jedino su ga izlu|ivale vuvuzele i buvuzele, pa
se ~e{ao, mjaukao, skakao, vrteo se u krug i grickao svoj rep.
Nama je jo{ te`e na ovoj vru}ini, sve znamo i sve nas quti, a quti
nas i ono {to ne znamo. ]utimo i mi~emo se, a dani nam stoje k'o voda u
podrumu - skru{eno zavr{ava svoj monolog kom{ija Jova.

PROF.DR. VOJA MARJANOVI]

JEDNO DUHOVNO VE^E
...i qubav "na zidu"...
I ove godine sam preko leta u zavi~ajnom gnezdu.
Ki{ni i sun~ani dani se smewuju, ali ja uporno pratim
"Letwu scenu Aleksandar Popovi}". To je praznik duha i
netrivijalnosti teku}eg `ivota. To je osve`ewe za moje
zavi~ajce, koji su `eqni "hleba i cirkusa".
Ve~eras je na ubskoj porti koncert Qube
Manasijevi}a i wegove misije "Iznad istoka i zapada". Tu
je on, wegov renomirani orekstar, peva~i i duva~i - i tu je
ozbiqna, mirna, strpqiva i zahvalna publika koja slu{a
najpre pozdravne re~i dobrodo{lice, u svetu portu
crkve "Svetog vaznesewa Gospodweg", namesnika ubske
crkve, a ona se predaje pesmi i svirci Manasijevi}eve
"klape duhovnih pojaca".
Ubska porta je sva u znaku svetovne atmosfere.
Visoki bor stoji kao "spomen iz prastarih dana", porta je
frizerski pot{i{ana, staze su ~iste, mir je
blagosloven, a dve crkve }ute - jedna brvnara sva u
svetlu sve}e i diskretnog svetla koje dopire iz we - i
nove, jo{ neosve}ene crkve koja ~eka dan kada }e po~eti
svoj duhovni `ivot.
Nebo, to zavi~ajno nebo, tone u no}nom
plavetnilu ali sa zvezdama koje pevaju kao {to peva i
trava i crkvena zvona, i porta cela, a sve u znaku pesama
"Vostani Serbijo", pesama o Jeleni An`ujskoj, o Kosovu, o
A u parku sve
stoji i-Metohiji
kako stoji...
Nemawi}ima,
o Ra{koj
- ali i pesama folk, pop
i duhovne muzike, naroda na "brdovitom Balkanu". U toj
sonornoj pesmi maestra vokalnoj pojawa ima divotne
lepote pro{losti i budu}nosti, pa i sada{wosti. Sve
peva. Peva na{a du{a i duh; pevaju preci i dana{wi
mladi, sredove~ni i stari qudi; peva svako zvono u ovom
okoli{u i u svemu je ubski mentalitet i tamnavska
harizma.
Moja Julija, }erka koja me prati u duhovnom
sjediwewu sa zavi~ajem i pesmom, samo se blago okrene
prema meni i pomisli "u`iva{, u`iva{, a ja sam sre}na

zbog toga...". Sve mi je lepo u ovoj no}i i pamtim
svaku re~ iz pesama orkestra "Sarabi", pa ~ak i
pesama "Svilen konac" ili "Na sred zemqe
Srbije". Ushi}en sam Manisijevi}evom pesmom
"Srbijo moja", koja je ~ekala da bude "zapa`ena
punih deceniju i po" - ali sam, uz kraj duhovne
seanse, duhovne ve~eri koja se zavr{ila opet "Vostani
Serbijo", opet u magmi svoje intuicije...
U kafeu "Majdan" popio sam ~aj od ajdu~ice i legao
u maj~inu postequ, u wenu sobu, zagrliv{i svoju najnoviju
knjigu eseja i kritika "Kriti~ki mozaik", koja je, danas,
iza{la iz {tampe. Moja 76 kwiga, onoliko koliko imam i
godina... San me hvata... Ve} mi je u glavi `eqa da napi{em
"Esej o zavi~aju", kwigu o mojoj "logi `ivota". Ali, kom
zavi~aju? Da li nekada{wem, dana{wem i budu}em?!
Mislim, nekada{wem.... i budu}em. Jer, i moj zavi~aj je
danas zahva}en "globalizacijom i tranzicijom", i u wemu
vitlaju strasti strana~kih prepucavawa, vrednosti se
srozavaju, vlada letargija duha i du}evnosti... Ose}a se
sumrak svakodnevnice...
Dok tonem u san, lepo i je. U grudima ose}am svoje
novo duhovno ~edo... I mislim kako je divno "biti svoj" u
zemqi na "Brdovitom Balkanu" (D. Maksimovi}), pa i u
zemqi koja je "na }ivukusvih vetrova" (J.Cviji}), pa i
zemqi "dobra i zla" (N.Velimirovi}) i zemqi "Me|u javom
i me| snom" (L. Kosti})... Neka... To je `ivot... To je ~udo
wudi i `ivota..."Vostani Serbijo, vostani carice..." - peva
no}as Quba Manasijevi} u ubskoj porti duhovnosti i
"vaznesewske umilnosti", tu, u mom zavi~aju, kome sam
veran i bi}u do iskona...
Na Sv.Iliju, u pono}
na Ubu,2010.godine

KWIGOVODSTVENA AGENCIJA "IZVOR"
KOCEQEVA - Telefon:

www.glastamnave.com

SE]AWA

-
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^ITUQE

Dana 7. septembra 2010.g. se
navr{ava {est meseci od
kada nije sa nama kolega

JOVICA KOVA^EVI]
1979 - 2010
Vreme prolazi, ali
ostaje ve~no se}awe na tebe.
^uva}emo te od zaborava
Kolektiv
Preduze}a "Kopovi" a.d.
Ub

Dana 6.09.2010.g. navr{ava
se 40 dana od smrti na{e
drage majke, svekrve, ta{te,
babe i prababe

RADOVANOVI] BRANKE
iz Stublenice
Uvek }e{ biti u na{im srcima
i u na{im mislima
Tvoji: sin Ratko, }erka
Milena, snaja Qiqana, zet
Vlada, unuci Aleksandar i
Ivan, unuke Suzana i Zorica i
praunik Filip

2010.

12.

TU@NO SE]AWE
27.07.2010.g. navr{ilo se pet
godina od smrti na{e drage majke,
svekrve i veoma po{tovane
prijateqice

JANKOVI] STANOJKE - CUJE
iz Guwevca
Sa neizmernom tugom, qubavqu i
po{tovawem do kraja `ivota
nosi}emo uspomenu na tvoju qubav,
plemenitost i dobrotu.
Tvoji : sin Milan, snaha Monika
i Jela Lu~i} sa decom

SE]AWE

SE]AWE - 16. 09. 2009.g. - 16.09.2010.g.

SULEJMAN ]ATOVI]
1928 - 2010.
S po{tovawem,
generacije biv{ih
u~enika

.

Dana 8.09.2010.g. navr{ava
se godinu dana od smrti
na{eg dragog

SE]AWE

PLAKALOVI] NEGOVANA
iz Uba

Se}awe na osniva~a i
jednu od legendi Uba

S
qubavqu

po{tovawem

i

Supruga Sofija, }erke
Dragica i Olivera sa
porodicama

Zahvalni radnici
AMSS
Poslovna jedinica UB

^ituqe i materijal za ogla{avawe
primamo svakog radnog dana od 8,oo
do 20,oo ~asova na kiosku "PALMA",
ulica Prvog maja broj 6/a, Ub

OGLASNA STRANA

SEPTEMBAR

2010.

13.

FAKULTET ZA OBRAZOVAWE
RUKOVODE]IH KADROVA
NOVI SAD

ZA ZVAWE
1. DIPLOMIRANI EKONOMISTA
2.DIPLOMIRANI PRAVNIK
UPISUJE U:
1. Prvu godinu - uslov: zavr{ena
sredwa {kola
2. Drugu godinu studija za studente
sa drugih fakulteta (prelazak)
3. U tre}u godinu sa vi{ih {kola
i fakulteta
4.UPIS U ^ETVRTU GODINU - zavr{ena
visoka {kola (180 bodova)
Nastava se izvodi i [apcu
Upis je u Vladimircima i [apcu

INFORMACIJE
Subotom od 10 do 13 ~asova
Utorkom od 17 do 19 ~asova
na telefon 015 353 626
Svakog radnog dana posle 20 ~
na telefon 015 349 392 ili
065 69 57 795
ili 064 19 55 838 UPIS JE U TOKU

JP "DIREKCIJA ZA URE\EWE
I IZGRADWU" OP[TINE UB
O B J A V Q UJ E
Da vr{i poslove:
1.Stru~nog nadzora nad izgradwom
pbjekata i:
2.Tehni~ke preglede izgra|enih
objekata (radi dobijaqa upotrebnih
dozvola)
Obave{tewa: 014 412 222 - 416 222

OGLASI

- KONKURSI

U Vladimircima se ove godine otvara

Visoka poslovna {kola
strukovnih studija iz ^a~ka
Upis studenta na smerove:
- Poslovna ekonomija i preduzetni{tvo kao i;
- Finansijski, bankarski i berzanski menaxment.
Za upis je potrebno: overene kopije svedo~anstva I,II,III,
IV razreda, Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, dve slike i
fotokopija li~ne karte.
[kolarina za svaku godinu studija iznosi 79.000,00
dinara pla}a se u osam rata.
Prva rata 23.000,00 dinara, a ostalo u 7 rata po 8,000,00
Predavawa }e biti organizovana u popodnevnim
~asovima u maloj sali Konaka.
Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom
kandidati podnose do 21.09.2010. godine od 10 do 18
~asova;
- Kandidati pola`u prijemni ispit 23.09.2010. godine u
16 ~asova;
- Kona~ne rang liste bi}e objavqene 24.07.10 godine do
12 ~asova;
- Upis primqenih kandidata obavi}e se 29.09. i
30.09.2010. godine, u vremenu od 10 do 18 ~asova.
KONTAKT OSOBA ZA VLADIMIRCE
PAVLOVI] SLOBODAN

TEL: 064/641-82-53

SEPTEMBAR

2010.

14

KROZ VREME I TEME
GENERACIJA 1952/53.

"Jedinstvo" Ub

SEPTEMBAR

SREDINOM VEKA

Bo`idar Zeman, golman. Radio je kao nastavnik fizi~kog vaspitawa, a
kasnije odlazi za sekretara Hidrocentrale "\erdap".Radomir ^oli}, desno
krilo, konobar u UP "[umadija". Bo`idar Beli}, KV mehani~ar. Igrao za
obrenova~ki "Radni~ki", a kasnije do{ao na Ub gde se o`enio. Kasnije radio u
PKB-u. Rade \unisijevi}, najve}i talenat koga je bolest odvojila od fudbala,
ali je on ceo `ivot posvetio "Jedinstvu". Sveta Jovi~i}, levi bek, kafexija,
kasnije sa porodicom odlazi u Pariz. Tri{a Vaqevac, igrao je polutku, a
kasnije je bio i trener. Mika Savkovi} Struja, KV mehani~ar. Igrao je krilo, ceo
`ivotni vek proveo je u "Tamnavcu"(on je jedini `iv od ove generacije). Sava
Krakovi}, KV mesar. Igrao je desnog beka, a radio je kao nabaqa~ stoke u "Sveti
Popovi}u". Dole:\ole Mirkovi}, ubski zet. Igrao je levog halfa. Radio u
Op{tini. Kasnije odlazi za Beograd gde je dugo bio sekretar FK "Crvena
Zvezda". Slobodan Vu~eti} Cole, centarfor, odli~an golgeter, a radio je kao
voza~ u SO-e i Zavi{a Stanojevi}, desni half. Dugo je igrao za "Jedinstvo" - i sa
slede}om generacijom. Bio je profesor geografije u U~iteqskoj {koli i
Gimnaziji, a kad je penzionisan bio je trener "Jedinstva" i do kraja `ivota u
naju`em rukovodstvu "Jedinstva".
(Fotografiju je ustupio Dragan Vasiqevi} Kajzer, a sa~uvala je wegova sestra
Branka, supruga pomenutog Bo`idara Beli}a)?

2010.

15.

"FAQINI DANI 2010"

VREME RENESANSE
Odr`an je, 17. avgusta, jo{ jedan
susret po{tovalaca i prijateqa
Miroslava Selakovi}a Faqe,
predsednika op{tine Ub iz vremena
sedamdesetih i po~etkom osamdesetih
godina, renesanse u svim oblastima
`ivota i privre|ivawa tamnavskog
kraja. Organizacioni odbor je odlu~io
da ove godine, na dan ro|ewa ovog
velikana organizuje, u
okviru
tradicionalne manifestacije
"Faqini dani", u Klubu Doma kluture,
susret na kojem su se na{li najbli`i
prijateqi, nekada{wi saradnici, kao i
po{tovaoci wegovog dela.

Se}awe na Faqu `ivi...

GODINA 1968.

OP[TINSKO
BRDO - BRDO
QUBAVI
Branislav Jovanovi}
Fuqa, @ivojin [ip~i}
[ipa i Jovan Jovanovi}
(le`e). Dragan Jovanovi}
Fuqa - Stoji. Bilo je to
vreme romantizma u kojem
je Brdo imalo neobi~no
zna~ajnu ulogu.

PISMO ZAHVALNOSTI

BIBLIOTEKA "BO@IDAR KNE@EVI]"
UB
n/r direktoru
Po{tovani gospodine Todorovi}u,
Kwige su ku}e ~iji smo mi vlasnici. U wima se zazire od svake
deobe. Samo odatle mo`emo uzimati i nositi bez bojazni da }emo biti
okrivqeni. Kwige se daju bez pogodbe i ulagawa. Kwige se uzimaju da
bi se ~itale. Bez kwige bismo zaboravili da precizno zborimo. Da li
smo dobro razumeli {ta nam govori zatvorena kwiga, le|ima
okrenuta, kao da je quta, kao da odlazi? Malo je tu`nijih prilika od
zatvorene kwige. Otvoriti kwigu zna~i pustiti re~ima slobodu.
Sloboda za re~ je sloboda za sve nas.
Va{ gest je vredan svake pa`we. Zahvalni smo Vam na
poklowenim kwigama jer }e one dobro do}i osu|enim licima. Godinu
kwige i jezika u Srbiji iskoristi}emo da afirmi{emo i na ovaj na~in.
S po{tovawem,

Zamenik upravnika
Slobodan
Arsenijevi}

Svojevrsnu tribinu sa temom
"Razvoj Uba u vreme predsednikovawa
Miroslava Selakovi}a" vodile su
Dragana Jankovi} i Mira Simi}. Svi
u~esnici su istakli veliki doprinos
Selakovi}a u nekada{wem razvoju ovog
kraja. Wegovi savremenici, Milena
Ili}, Dragi{a Sretenovi}, Dragan
Vasiqevi} Kajzer, Doj~in \ur|evi} i
Dragi{a Jankovi} izneli su niz
autenti~nih svedo~ewa o ~oveku o kojem
je napisana i jedna kwiga ("Snovi, delo
ve~nost..." - Milan Milovanovi}), ali
je wegovo delo, naro~ito posledwih
godina, nepravedno marginalizovano.
Du{an Paripovi}, nekada{wi
pomo}nik ministra prosvete,
predsednik Organizacionog odbora, je
naglasio da }e u okviru manifestacije
"Faqini dani 2010.-te" biti odr`an i
tradicionalni turnir fudbalskih
veterana u jednom od jesewih termina,
najverovatnije i ove godine u oktobru
mesecu.

SEPTEMBAR

SPORT

LETWI FUDBALSKI PRELAZNI ROK
U UBSKOJ OP[TINI

2010.
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SRPSKA LIGA
ZAPAD

OKRU@NA LIGA- KOLUBARA
TULARI: Nenad Jovi~i} (Vrelo), Vladimir Mileti}, Damwan Sari}(Jedinstvo
Ub), Dragan Brdarevi} (Radni~ki(K)), Dejan Simi}(Vrelo), Stefan
Mi{i}(Jedinstvo Ub), Dejan Veli~kovi}(BAK Bela Crkva).
SOVQAK:@arko An|i}(Jedinstvo Ub), Aleksandar Ristovski(Tulari), Nemawa
Obradovi}(Tvrdojevac), Grozdan Davidovi}(Sloga (L)), @eqko Savi}(Budu}nost
Dob.), Borivoj Peri{i}(Paquvi), Nenad Pani}(Vrelo).
BREZOVICA:Petar ^avi}(Crvenka (Bor~a)), Milan Gaji~i}.
BAWANI:Sa{a Dra~a(Zvizdar), Neboj{a Markovi}(Jedisntvo Ub), @eqko
\uri}(Jedinstvo Ub).
TRLI]:Dejan Popovi}(Brgule), Aleksandar \ur|evi}(Bawani), Sre}ko
Dobrosavqevi}(Vrelo), Du{an Stanojevi}(Heroj(Jajinci).

Rezultati Jedinstva u avgustu:
1.kolo:
Jedinstvo - Sloga(K)
1:0
2.kolo:
@elezni~ar(L) - Jedinstvo 2 : 0
3.kolo:
Jedinstvo - Sloboda(^)
2:2

OP[TINSKA LIGA- grupa A
RADNIK:Aleksandar Jovan~i}(Jedinstvo Ub), Nikola Simeunovi} (Sovqak),
Milosav Marjanovi}(Brezovica), \uro Stevi}(Polet(T)), Milan Kuzmanovi},
Milan Joki}(Jedinstvo(M)), Aleksandar Gruji~i}(Tvrdojevac), Paja Krsti}(Tulari).
TVRDOJEVAC:Sla|an Vasiqevi}, Darko Mirkovi}(^u~uge), Vladimir
Mirkovi}(Zvizdar), Milo{ Radakovi}, Marko Radakovi}, Ivko Rankovi}, Nenad
Teji}, Bojan Teji}, Stefan Filipovi}.
JEDINSTVO(M):Aleksandar Rankovi}(Sovqak), Milovan Kova~evi}(^u~uge),
Ogwen Jeli} (Borac Ostru`nica), Hasim Sali (Policajac(Bg)), Marko Markovi},
Marko Panti}, Uro{ Milosavqevi}, Aleksandar Keserovi}, Ilija Karan(PiromanBrovi}).
VRELO:Vladimir Blagojevi}(Jedinstvo Ub), Dragan Novakovi} (Tvrdojevac),
Milo{ Joki}(Paquvi), Zlatko Mati}(^u~uge).
GUWEVAC:Branko Baki}(Dokmir), Du{ko Simi}(@elezni~ar(L)), Ivan Ili}, Sa{a
Simi}(Zvizdar).
JO[EVA:Vladimir Te{i}(C.Jabuka), Sr|an Albaneze(Prva Iskra), Aleksandar
Dimitrijevi}(Vuki}evica), Alen A}imovi}, Du{ko Gaji}, \or|e A}imovi}, Vladan
Te{i} (Posavina Stubline), Aleksandar Vukosavqevi}, Goran Nikoli}.
POLET(Takovo):Stefan Brankovi}(Trli}), Jovan Mirkovi} (C.Jabuka), Dejan
Vesi}(Jedinstvo Ub).
BRGULE:Stefan Popovi}(Radni~ki(O)), Nemawa Milovanovi} ([arbane), Darko
Pavlovi}(Trstenica), Ivan @ivanovi}, Milan Haxi}(Kaleni}).
KALENI]:Sr|an Jak{i}(Sloboda Stupica), Milan Maksimovi} (Radni~ki (O)),
Dragan Avramovi}([arbane).
STUBLENICA: Dragan Simeunovi}([arbane).
OMLADINAC(Kalinovac):Milan Zujalovi}(Tulari), Darko Tanasijevi}(Mladost
Ko`uar), Vladimir Vesi} (Srem(SM)), Sla|an Krsti}, Vladimir Juri{i}, Vladan
Veselinovi}, Bojan Brekovi}, Bojan Jawe{, Nikola Kle{i}.
PAQUVI:Marko Ili}(Radnik), Stefan Ra{i}(Jedinstvo Ub), Boban
Panteli}(^u~uge), @eqko Di{i}(Stublenica), @eqko Ili}, Milorad Peri{i}.
[ARBANE:Zoran \oki}, Jovo Zelenbaba, Vladimir Filipovi} (Zadrugar
Lopataw)
DOKMIR: -.

OP[TINSKA LIGA- grupa B
PAMBUKOVICA:Mladen Vasiqevi}(^u~uge), Dragi{a \ur|evi} (Zvizdar),
Velibor \urovi}, Radislav @igi}.
SLOGA(Lon~anik):-.
CRVENA JABUKA:Nemawa Radoji~i}(Tvrdojevac), Nenad Petrovi} (Jo{eva),
Slobodan Obradovi}, Slobodan Igwatovi}, Dejan \uki}
MLADOST(Ko`uar): -.
ZVIZDAR:Nikola Sre}kovi}(Brezovica), Slobodan Ne{kovi}, Nikola
@ivkovi}(Guwevac), Aleksandar Radoji~i}, Ivan Rankovi}, Radi{a
Vasiqevi}(Tvrdojevac).
KOLUBARA(Liso Poqe):Marko Raki}(Brgule), Ivan Peri} (Kaleni}), Dragosav
Milanovi}, Milan Dobrosavqev, Ivan Zuji}, Milo{ Marjanovi}(Sloga Vrhovine).
SLOGA(Vrhovine):Slobodan Savkovi}, Dragan \uki} (Omladinac(K)), Aleksa
Xudovi}, Tihomir Filipovi}.
RUDAR(Radqevo):-.
^U^UGE:-.
VUKONA:-.

NAPOMENA: Spisak poja~awa fudbalskih klubova sa teritorije ubske
op{tine nije kona~an. Do kraja prelaznog roka bi}e odr`ane jo{ dve
sednice na kojima }e se verifikovati prelasci igra~a u posledwoj
nedeqi.

Raspored Jedinstva u septembru:
Radni~ki St. - Jedinstvo
5.9.
Jedinstvo - Sloga(P)
11.9.
Vuji} voda - Jedinstvo
18.9.
Jedinstvo - Sloga(PM)
25.9.
Partizan(BB) - Jedinstvo 3.10.

OKRU@NA LIGA- KOLUBARA
Rezultati 1.kola (22.8):
Spartak(Qig) - Sovqak
Bawani - Jabu~je
Ka~er - Tulari
Trli} - Ribnikar
D. Tucovi} - Brezovica
Rezultati 2.kola (29.8.):
Tulari - Trli}
Bawani - Spartak(Qig)
Sovqak - Divci
Brezovica - Rubribreza

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

PRVA OP[TINSKA LIGA-UB
Rezultati 1.kola (29.8.):
Radnik - Stublenica
Brgule - Jedinstvo(Milorci)
Vrelo - Polet(Takovo)
Jo{eva - [arbane
Kaleni} - Tvrdojevac
Omladinac(Kal.) - Dokmir
Guwevac - Paquvi

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

www.glastamnave.com

RASPORED UTAKMICA UBSKIH OP[TINSKIH LIGA ZA SEPTEMBAR
OP[TINSKA LIGA- grupa A
2.kolo(5.9.):
Vrelo-Brgule,Tvrdojevac-Radnik,
Polet-Paquvi, Jedinstvo(M)Omladinac, [arbane-Kaleni},
Dokmir-Jo{eva, StublenicaGuwevac.
3.kolo(12.9):
Radnik-[arbane, Brgule -Polet,
Jo{eva-Jedinstvo(M), Kaleni} Dokmir, Paquvi-Stublenica,
Guwevac -Tvrdojevac, OmladinacVrelo.

4.kolo(19.9.):
Brgule-Omladinac, VreloJo{eva, Polet-Stublenica,
Tvrdojevac-Paquvi, [arbaneGuwevac, Dokmir-Radnik,
Jedinstvo(M)-Kaleni}.
5.kolo(26.9):
Radnik-Jedinstvo(M), Jo{evaBrgule, Kaleni}-Vrelo, Paquvi[arbane, Omledinac-Polet,
Stublenica-Tvrdojevac, GuwevacDokmir.

OP[TINSKA LIGA- grupa B
1.kolo(5.9.): Rudar-Pambukovica, ^u~ugeVukona, Sloga(L)-C.Jabuka, KolubaraMladost, Sloga(V)-Zvizdar.
2.kolo(12.9.): Zvizdar-Rudar, Pambukovica^u~uge, Mladost-Vukona, C.Jabuka-Sloga(V),
Kolubara-Sloga(L).
3.kolo(19.9): Rudar-C.Jabuka,^u~ugeZvizdar, Sloga(L)-Mladost, Sloga(V)Kolubara, Vukona-Pambukovica.
4.kolo(26.9): Zvizdar-Vukona, C.Jabuka^u~uge, Mladost-Pambukovica, KolubaraRudar, Sloga(L)-Sloga(V).
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"KARELIJEV TURNIR" OVE GODINE OKUPIO 24 EKIPE NA TERENU
I 10.000 GLEDALACA NA TRIBINAMA

PEKARI NAJBOQI
"Pekara Jakovqevi}" je pobednik
11.Memorijalnog turnira u malom fudbalu "Du{an Mati}Kareli"! Po svemu prikazanom- zaslu`eno, jer su momci
mahom iz Beograda zabele`ili 6 pobeda, postigli 24,
primili 5 golova, a u odlu~uju}em me~u savladali RTV
"City" sa 5:2. Tako je ekipa koja nosi ime pekare iz Takova po
drugi put prigrlila pobedni~ki pehar, pritom osvojila i
nov~anu nagradu od 75.000 dinara. Tu nije kraj priznawima
najboqoj ekipi- Gordan Popi} je najboqi strelac turnira
sa 7 golova, dok je Vladimir Jovanovi} najboqi golman.
Epitet igra~a turnira pripao je Ubqaninu Milanu Luki}u,
igra~u "Prve ubske gradske pivnice" koja je i
najprijatnije iznena|ewe. Pivnica je uzela tre}e mesto i
`estoko namu~ila Pekaru u polufinalu (2:3). Me|u ~etiri
najboqe plasirala se i ekipa organizatora- "DM Kareli",
poraz od City-ja u polufinalu (0:1) bio je kraj nadawa
doma}ina da mogu ~etvrti put do pobedni~kog pehara.
Turnir je trajao punih petnaest dana, a u seniorskoj
konkurenciji prijavilo se rekordne 24 ekipe. Gostovawa
ekipa iz Beograda, Obrenovca, Lajkovca, Umke, Drena...
dokaz su da se za ubski turnir ~ulo i van granica na{e
op{tine, a na trubinama rukomentnog terena za dve nedeqe
skupilo se blizu 10.000 gledalaca. Vi|en je vrlo
kvalitetan fudbal, favoriti su opravdali procene pre
po~etka turnira, izuzetak su mo`da "Besni mravi" iz
Lajkovca, koji su stigli na Ub kao pobednici turnira
"Ogwena Marija" u svom mestu... Iako su me~evi, posebno u
zavr{nici, bili veoma napeti, turnir je pro{ao bez
ozbiqnijeg incidenta, a za to su zaslu`ni i ubski arbitri
Slobodan Brankovi}, Perica Marjanovi}, Vladimir
Blagojevi} i Ivan Rankovi}.
U konkurenciji veterana, trijumfovala je
"Strugare Te{i}" pobedom u finalu nad "Jedinstvom"
nakon izvo|ewa penala (4:3,1:1 u regularnom toku).

Pobednik turnira "Pekara Jakovqevi}"
Imali su crveno-beli prednost nakon gola ^oli}a, a brzo
je izjedna~io Duki} i otvorio svojoj ekipi put do trijumfa
sa sedam metara. Najboqa od petnaest juniorskih ekipa je
"Belo Horizonte", koja je u odlu~uju}em me~u pobedila
ekipu "Kafe Viva" rezultatom 2:1, golovima Vukovi}a i
Milanovi}a.
Du{an Mati}- Kareli je bio student DIF-a i
fudbaler Jedinstva, mladi} ogromne energije i velikog
srca, a `ivotnu pozornicu je napustio sa tek napuwenom 21om godinom. Zahvaquju}i Du{anovim drugovima i
porodici, a uz pomo} velikog broja qudi dobre voqe, po
jedanaesti put je osve`ena uspomena na momka koji je `ivot
izgubio u saobra}ajnoj nesre}i 1.avgusta 1999. Novo se}awe
na Karelija zakazuje se za 1.avgust 2011. Do tada ostaje da se
prepri~avaju majstorije, golovi, driblinzi...sa
ovogodi{weg turnira.
B.Mati}

FK RADNIK SA VISOKIM AMBICIJAMA U NOVOJ SEZONI

CIQ-PRVO MESTO
Po~elo je novo prvenstvo Prve lige
OFS Uba, u koje ekipa Radnika ulazi sa
najvi{im ambicijama. "Naranxasto -crni" su
do`iveli dosta kadrovskih promena u letwoj
pauzi, a najbitnija je da je na klupu Ubqana
stigao Tomislav Popovi}-Popac, trener
fudbalske {kole Jedinstva i nekada{wi igra~
tima sa [kolarca. Do{lo je i do zna~ajnih
promena u igra~kom kadru: u redove kom{ijskog
srpskoliga{a oti{ao najboqi igra~ u
prole}nom delu sezone Marko Suboti},
a klub je napustio i iskusni vezista Miroslav
Bili}. Spisak poja~awa je znatno du`i: na gol
se vratio Milan Joki}, pro{le sezone golman
Jedisntva iz Miloraca, a stigli su i Nikola
Simeunovi} (Sovqak), Miroslav
Marjanovi} (Brezovica), \uro Stevi}
(Polet), Aleksandar Gruji~i} (Tvrdojevac),
Milan Kuzmanovi} (Jedinstvo(M)) i Du{an
Milo{evi} (Paquvi). Na startu sezone,
Radnik se nije proslavio protiv Stublenice
(0:0 na "[kolarcu"), ali to nije preterano
zabrinulo Popovi}a:
- Slaba realizacija ko{tala nas je
startne "trojke", nismo uspeli ~ak ni penal da
pretvorimo u gol, ali ima jo{ puno vremena za
popravni. U pripremnom periodu smo samo
delimi~no ispunili plan, {to iz subjektivnih,
{to iz objektivnih razloga, tako da verujem da
}emo podizati formu kako prvenstvo traje.
Imamo dovoqno kvalitetnu ekipu da ostvarimo
visoke ciqeve, ali papir je jedno, a teren

Sastav FK Radnik za sezonu 2010-'11.
drugo. Liga je vrlo ujedna~ena u {ta
smo se uverili u prvom kolu, a kiks
sa premijere proba}emo da
ispravimo u Tvrdojevcu, - jasan je
novi trener Radnika.
Ubqani su pro{le sezone
vodili gr~evitu borbu za opstanak,
na kraju stigli do visokog ~etvrtog
mesta, a da su ove sezone spremni
za iskorak, govore i re~i
potpredsednika Radovana
Miju{kovi}a:
- Smatram da klub sa
ovakvim uslovima i tradicijom
zaslu`uje bar mesto u Okru`noj ligi
Kolubara. Me|utim, ni{ta ne}emo
raditi na silu, proba}emo na
terenu i samo na terenu da
poka`emo kvalitet, a ako ne uspemo

- ne}e biti smak sveta. Ne patimo
od nezdravih ambicija, ho}emo da
klub stoji na zdravim nogama i
vrati imix kakav zaslu`uje, a
rezultat treba da bude kruna rada
svih u klubu.
Da su se gladaoci
za`eleli op{tinskog fudbala,
pokazala je premijera na
[kolarcu, ali bi ih sigurno bilo
vi{e da se me~ nije igrao u isto
vreme kad i susret Srpske lige
"Zapad" Jedinstvo-Sloboda(^).
Zato, iskreni qubiteqi fudbala
upu}uju apel upravama Jedinstva i
Radnika za pronala`ewe re{ewa
koje bi svima omogu}ilo da ne budu
uskra}eni za jednu zanimqivu
fudbalsku predstavu.
B.Mati}
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NEMAWA U VITESEU

NOVA PRILIKA
ZA DOKAZIVAWE
Vreqanin Nemawa Mati} igra}e u
narednoj sezoni u dresu holandskog Vitesea.
Dru{tvo }e mu praviti saigra~ iz
reprezentacije Slobodan Rajkovi}, a obojica
}e za ovu ekipu nastupati kao pozajmqeni
igra~i ^elsija.
Usled jake
konkurencije u
londonskom "Drimtimu", Nemawa nije
imao puno prilika
da iska`e svoje
fudbalsko znawe u
prethodnoj sezoni
(odigrao dve
prvenstvene
utakmice). U
Viteseu se odmah
p r i k q u ~ i o
treninzima, a u
klubu ne kriju da od
Nemawe o~ekuju da
bude predvodnik
i glavni oslonac ekipe u predstoje}oj sezoni.
- Drago mi je da sam postao ~lan
Vitesea. Teku}a sezona je veoma va`na za klub
i sre}an sam {to }u imati priliku da dam
li~ni doprinos, - izjavio je Mati} na
predstavqawu pred novinarima.
Dres holandskog kluba u protekloj
deceniji je nosilo nekoliko srpskih
fudbalera: Dejan ^urovi}, Bo{ko Bursa},
Nenad Grazdi}, Danko Lazovi}, Aleksandar
Rankovi}, Marko Perovi}, Dejan Stefanovi}
i Vladimir Stojkovi}.

"OTVORENA ZABAVNA [KOLA
FUDBALA 2010." (UB, LAJKOVAC)
Pod pokroviteqstvom norve{ke
vlade ~etvrtu godinu za redom, na Ubu i u
Lajkovcu, je odr`ana svojevrsna fudbalska
manifestacija namewena najmla|im
{kolskim uzrastima pod nazivom "Otvorena
zabavna {kola fudbala 2010". Od 23. do
27.avgusta, najpre u Lajkovcu, a posledwa dva
dana i u Ubu, na sporsko-rekreativnom centru
"[kolarac" i na Gradskim bazenima okupilo
se preko 200 mali{ana koji su dobili priliku
da na~ine prve ozbiqne fudbalske korake uz
pomo} dvanaest trenera, dvanaest asistenata
trenera i pedagoga. Iz na{e op{tine u~e{}e u
[koli fudbala uzeli su de~aci i devoj~ice iz
Uba, Bawana i Pambukovice.
- Ovakve manifestacije se organizuju
ve} deciniju i po, a sve je krenulo na
inicijativu danske vlade koja je prva po~ela
sa realizacijom ovakvih doga|aja u Bosni a od
2000.-te godine i u Srbiji. U ~itavom projektu
moraju da u~estvuju bar dve op{tine, pa smo mi
i ove godine po tre}i put u celu pri~u u{li sa
kolegama iz Lajkovaca, sa kojima imamo
izuzetnu saradwu, - ka`e Vladimir Tadi},
lider [kole fudbala.
- Pored zahvalnosti pokroviteqima
iz norve{ke vlade koji su se potrudili da nam
obezbede sve neophodne fudbalske
rekvizite, istakao bih zna~ajno u~e{}e
lokalne samouprave na ~elu sa predsednikom
Vladislavom Krsmanovi}em.

SPORT
USPEH PARTIZANA PROSLAVQEN I NA UBU

U RA]U NISU SUMWALI
Ubski "Grobari" proslavili su na svojevrstan na~in, uz pesmu i
slavqe u Gradskom parku, veliki uspeh svog kluba i plasman u Ligu
{ampiona, nakon sada ve} istorijske utakmice sa Anderlehtom.
Pozdravio ih je te ve~eri u izjavi za RTS i wihov qubimac, sugra|anin
Radosav Petrovi}. Ina~e, Ra}in dres je te ve~eri (ali i sutradan) bio
naj~e{}i odevni predmet na ubskim ulicama. Kako ka`u, nimalo nisu
strepeli pri izvo|ewu tre}eg penala, jer su ishod unapred znali.
Tako|e se nadaju novim uspesima i okupqawima u ubskom parku.

Pesma se daleko ~ula: Navija~i Partizana u ubskom parku

FILIP LI[ANIN U ODLI^NOJ FORMI OVOG LETA

POBE\UJE
I STARIJE
Talentovani ubski atleti~ar, ~lan AK
"Ub", Filip Li{anin bele`io je uspehe gde
god se pojavio ovog leta. Trenutno se takmi~i
u konkurenciji mla|ih juniora, a nisu mu
strani ni podijumi u kategoriji starijih
juniora. Te{ko je nabrojati sve te rezlutate,
ali da poku{amo.
Najsve`iji uspeh visokog momka sa
Uba je osvojawe tre}eg mesta na Balkanskom
prvenstvu u Turskoj (7.avgusta), gde je
nastupao u dresu reprezentacije Srbije u
trci na 800 metara, pod nenormalnim
Filip Li{anin
vremensim uslovima od 43 stepena Celzijusa.
Na Prvenstvu Srbije je tr~ao u dve trke u razli~itim konkurencijama i
bio drugi me|u mla|im juniorima, a tre}i u kategoriji starijih juniora.
Na Trofeju Beograda je imao najboqe vreme u svojoj konkurenciji i time
ostvario normu za put u Mosku na Izborno prvenstvo Evrope za
Olimpijadu u Singapuru, ali je iz nepoznatih razloga, subjektivnom
odlukom saveznog selektora izostavqen sa spiska putnika.
Zapa`ene rezultate ostavrio je i na Prvenstvu Srbije u krosu,
koje je odr`ano ne{to ranije (u martu), gde je u trci na 3.000 metara bio
drugi, a na istom takmi~ewu u ekipnoj konkurenciji uz pomo} klubskih
drugova Milana Mitrovi}a i Milo{a Paunovi}a doneo je AK "Ub"
trofej juniorskih prvaka Srbije.
Za AK "Ub" na dr`anim prvenstvima ovog leta medaqe su jo{
osvajali i Milo{ Mitrovi} i Milo{ Paunovi} u konkurenciji
pionira. Upravo se od wih, uz Milicu Paunovi} i Milicu Petrovi},
o~ekuje da zablistaju na predstoje}em Prvenstvu Srbije za pionire, koje
}e se odr`ati krajem septembra i koje predstavqa zvani~no zatvarawe
sezone.
Sporsko-rekreativni centar "[kolarac":
Preko dvestotine de~aka i devoj~ica
uz pomo} dvanaest trenera, dvanaest asistenata trenera
i pedagoga napravilo je prve ozbiqne fudbalske korake
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UBQANI SE VRATILI PUNI UTISAKA IZ JAGODINE

objektu tog tipa u Srbiji. Blicevi
fotoaparata neprestano su sevali,
{to u zoolo{kom vrtu pokraj
popularne `irafe Jovan~a, {to u
Op{tinski odbor Jedinstvene svaga, velelepnim Akva-parkom, muzeju vo{tanih figura pored
Srbije iz Uba je odr`ao obe}awe dato Zoolo{kim vrtom i Muzejom vo{tanih istaknutih li~nosti srpske istorije:
gra|anima i, 17.avgusta, organizovao figura. Qubazni doma}ini su mislili Kara|or|a, Vuka Karaxi}a, Milo{a
jednodnevnu ekskurziju u Jagodinu. U na sve, pa nisu izostali ni lan~-paketi Obrenovi}a, Tita, Ive Andri}a,
s t i l u p r e p o z n a t q i v o g s l o g a n a u vidu besplatnih bonova za hranu i Zorana \in|i}a, Vladeta Divca...
Ipak, iznena|ewe za sve
(DOMA]INSKI!), pedesatak Ubqana pi}e. Posetioce Akva-parka poslu`ilo
srda~no je do~ekano od strane vodi~a je, toga dana, i izuzetno lepo vreme, pa p r e d s t a v q a l o j e p o j a v q i v a w e
koji su se potrudili da ih {to boqe su pojedinci u punoj meri iskoristili D r a g a n a M a r k o v i } a P a l m e ,
upoznaju sa znamenitostima grada, pre mogu}nost da se zabave u jedinstvenom predsednika op{tine Jagodina i
narodnog poslanika, ispred Akvaparka. On je posetioce sa Uba
Ubqani u Zoolo{kom vrtu u Jagodini
pozdravio slede}im re~ima:
- Drago mi je da ste danas
prisutni ovde, nadam se ne i
posledwi put jer }emo se i u
narednom periodu potruditi da
organizujemo sli~ne posete.
Jedinstvena Srbija se razlikuje od
drugih stranaka, pa stoga, `elimo da i
gra|anima iz drugih op{tina
poka`emo {ta smo uspeli da
postignemo u Jagodini. Raduje me {to
je veliki broj mladih sa Uba danas
boravio u Jagodini, pa ih, ovom
prilikom, pozvivam da svoje
{kolovawe nastave u na{em gradu, jer
smo od ove godine otvorili
Univerzitet "Megatrend". Mi }emo
im, kao op{tina, obezbediti da
besplatno koriste sve pogodnosti
koje nudi Jagodina, po~ev od Akvaparka, muzeja, zoolo{kog vrta, poseta
utakmica FK Jagodina i tako daqe...
Na kraju, kako su i najavli, iz Jedisntvene Srbije
poru~uju da }e, zbog velikog interesovawa gra|ana,
2.septembra organizovati jo{ jednu posetu Jagodini.

ISTINA JE [TO SE PRI^A

Milovan Milovanovi}

064/2180-588

[TAMPAWE NA:
- BILBORDIMA - SVETLE]IM REKLAMAMA
- UNUTRA[WA DEKORACIJA
- VOZILIMA

Ive Andri}a br.1, Ub

- IZLOZIMA
- CIRADAMA

UZ PROFESIONALAN GRAFI

KUD "TAMNAVA" UB SA USPEHOM NASTAVQA TRADICIJU

PREDSTAVILI SE U GR^KOJ,
NA REDU TURSKA

Nemawa
Jovanovi}
Nekada je slavu ubskog folklora
prenosilo KUD "Abra{evi}", danas to ~ini, sa
gotovo jednakim uspehom, Kulturno-umetni~ko
dru{tvo "Tamnava". Preko 300 mladih je ukqu~eno u
rad ovog Dru{tva, koje se sastoji iz ~etiri
ansamba, grupe peva~a i orkestra. U posledwe tri
godine, koliko postoje, proputovali su celu Srbiju,
a nisu im strani ni nastupi u drugim dr`avama.
Najsve`ije je gostovawe u Gr~koj sa kojeg nam
impresije prenosi Nemawa Jovanovi}, menaxer
KUD "Tamnava":
- Mi smo jedan od retkih ansambala u Srbiji
koji ve}inu svojih nastupa izvodi van granica na{e
zemqe. Gr~ka nam je bila tre}e ovogodi{we
gostovawe u inostranstvu, pri ~emu smo imali
priliku da nastupamo na dva kvalitetna festivala.
U Neo Moudawi smo se predstavili igrama iz
Banata i okoline Gwilana, a specijalno smo se
pripremili za igre iz na{eg kraja- Tamnave.
Orkestar i grupe peva~a, tako|e, su se predstavili
svojim ta~kama na najboqi na~in, a najve}i aplauz
smo dobili prilikom izvo|ewa druge ta~ke `enske
vokalne grupe jer je u pitawu bila gr~ka pesma. Na
drugom festivalu u Katarini, koji va`i za jedan od
najkvalitetnijih folklornih festivala,
predstavli smo se igrama iz okoline Bora i
Leskovca, a sa po jednom ta~kom tako|e su nastupili
i na{a vokalna grupa i narodni orkestar na ~elu sa
Dragutinom Ivanovi}em.

Ubski folkloristi
dobili su nenadano poziv da
sredinom septembra nastupe na
festivalu u turskom gradu
Sindirgi, koji se nalazi u
azijskom delu zemqe:
- To je jedana zaista lepa
pri~a, jer je u pitawu festival
na kome }e nastupati
predstavnici osam zemaqa iz
Evrope. Jo{ jedna prilika za

dru`ewe i nova iskustva, a u
planu tokom boravka u Turskoj je i
obilazak istorijski
znamenitosti ove zemqe, pre
svega poseta Istanbulu.
U KUD "Tamnava" posebno
isti~u edukativni zna~aj ovakvih
putovawa i iskustvo koje mladi
~lanovi Dru{tva nose sa svakog
od wih. Kada se vrate pita}emo ih
za nove utiske.

KUD "Tamnava" prilikom posete Halkidikiju, u Gr~koj

