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ОДРЖАН ШЕСТИ “ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ“ У КОЦЕЉЕВИ

ОБОРЕНИ ДОСАДАШЊИ
РЕКОРДИ 4. и 5.страна
(на слици штанд "Медове реке" из Бањана)

TADING

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

GVOŽĐARA
BOJE I LAKOVI
IZOLACIJA I FASADE
VODOVOD I KANALIZACIJA
KERAMIKA I SANITARIJE

Energija
budućnosti !
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ОСМА УБСКА ГУЛАШИЈАДА

ПУТИН ДОЛАЗИ

О

Највеселија екипа “појачана“ Кинезима

Трећепласирани: екипа “Угриновци“

За мало им измакао пехар: екипа “Шоне“

Дебитанти: Екипа
екипа СТР “Кеша“ из Брезовице
опширније на 8.страни

вих дана пријатељи ме подсећају
да би требало забележити коју
реч и о штрајку адвоката Србије,
који је организовала њихова Комора,
упркос покушајима Министарства
правде да ’’ствар разводни’’ апелима на ’’свесни део’’
посленика адвокатске професије (читај: штрајкбрекере) да се врате у судове и да, настављањем протеста, не угрожавају ’’темеље на којима почива држава’’.
Е, сад! Велики број убских адвоката је избегавао да
учествује у анкети ’’Гласа Тамнаве’’. Образложења разна, а главни разлог - ’’гледање свог посла’’ и ’’не
мешање у политику’’. Разумљиво. Док Уставни суд не
каже своје (у основи је питање: Да ли је Закон о
нотарима заснован на Уставу, односно, да ли се коси
са уставним начелима прецизираним у члану 87?)
нико није спреман да ’’излеће са преурањеним
изјавама’’.
Познати београдски адвокат Убљанин Драган Савић,
на дружењима у Сабирном центру Ловац, викендом,
се, недавно, запитао: Зашто се држава одрекла значајних прихода од таксе које ће, сада, убирати јавни
бележници? Каже, незавнично, да је Адвокатска
комора институција која је, сада, на бранику поштовања основних уставних начела.
Радослав Тадић, који је, као правни заступник другог
Убљанина Станка Суботића, често био мета медија,
нарочито такозване жуте штампе, прихватио је учешће
у нашој анкети, а у разговору са аутором ових редова,
нагласио да је настала непроцењива штета у српском
правосуђу, али да адвокати, са својом Комором, морају истрајати јер се, на овај начин, бране основна уставна права. Ако се сада попусти, убудуће ће бити отворена врата за нова и нова кршења Устава...
На Конгресу адвоката Србије, одржаном 8.октобра у
Сава центру, речено је много тога, постављено пуно
питања, отворене нове полемике... Али, чини се да
овом догађају српски медији нису посветили довољно пажње. И то је разумљиво. Једноставно, нико
(један је био Ћурувија) није спреман да буде онај петао
који ’’први закукуриче’’. С тога, добро је и за моју
маленкост да не коментаришем даље. До одговора
Уставног суда Србије може да прође пуно времена јер,
како су нагласили и представници Адвокатске коморе
БиХ, рока за одоговор нема, а њихова тужба се кисели
(у ’’тамо њиховом’’ Уставном суду) већ неколико
година. Слично су изјавили и адвокати из Македоније.
Очигледно је да будуће чланство у Европској унији
већ сада узима свој данак. Да ли су ’’пријатељи’’ из
Европе, поглављима која су пред нама, предвидели
да, као ово сада са нотарима, маргинализују сваки
утицај оног што је српско са обавезом да се све прилагоди њиховим, европским, интересима? Званично,
јавни бележници су, за сада - наши, али су нотари, као
правни заступници из европских земаља, све присутнији, нарочито кад су веће паре у питању. А кад,
једном, будемо примљени у то ’’савршено друштво’’,
да ли ће ишта остати од ове наше Србије? Питање није
малициозно - време ће то показати.
Ипак, чини ми се да ће се, већ ускоро, ствари много
брже одвијати. Ми нећемо, како тврде наши државници, да заводимо санкције Русији, а они из ЕУ то траже.
Да ли ће одустати и како сада да дигну руке од толико
пута поновљених захтева. Био би то пораз политике
коју воде. Није то више безазлена игра са малим земљама на Балкану. У питању је светска сила - Русија.
И опет: е, сад! Кад овај број ’’Гласа Тамнаве’’ већ буде
на киосцима, војна парада ће бити у највећем јеку,
Путин ће бити ту, а ми ћемо, ваљда, моћи да
наслутимо шта нас у будућности чека.
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СВЕЧАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОВОДОМ ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА УБА

ПОЧАСТ ЖРТВАМА
И ЗАХВАЛНОСТ ДОБРОТВОРИМА
Сви који су пре седам деценија, својом крвљу и животима, извојевали
слободу за наредна поколења заслужују вечно памћење. – Општина
одала јавно признање донаторима и волонтерима за несебичан
допринос у помоћи на отклањању последица мајских поплава
Поводом Дана ослобођења Уба у
Другом светском рату, 3. октобра, у Дому
културе одржана је свечана седница
Скупштине општине. Осим локалног
руководства, одборника и преживелих
учесника НОБ-а, седници су присуствовали представници привредног, политичког, културног и спортског живота
Тамнаве, као и високи званичници
суседних општина и делегације борачких удружења. Након химне „Боже
правде” у извођењу Црквеног хора и
поздравне речи председника Скупштине
општине Уб Драгана Јелића, који је
грађанима честитао празник, ученици

Никола Лукић, помоћник

Захвалност ослободиоцима израпредседника општине Уб
зио је и председник Општине Уб Дарко
Глишић, уз напомену да сви који су пре
седам деценија својом крвљу и живо- а то су заједништво, солидарност, одготима извојевали слободу за наредна ворност једних према другима и несебична помоћ свакоме ко је у невољи, без
поколења заслужују вечно памћење.
обзира на све разлике. Волео бих да нас
те особине красе и у времену које долази
и да покушамо да повратимо бар делић
онога што смо имали тих дана када смо
заиста пуно патили – рекао је Глишић,
након чега је прочитао имена свих добитника јавног признања Општине Уб, која су
објављена у општинском Службеном
гласнику.
Д.Н.
Свечана седница поводом ослобођења Уба била је и прилика да се ода
јавно признање донаторима и волонтерима за несебичан допринос у помоћи
на отклањању последица мајских
поплава у убској општини. На списку
На путном правцу ка Коцељеви,
заслужних нашло се око 300 имена поје- преко Трлића, ових дана завршава се
динаца, предузећа, установа и инсти- темељна реконструкција. Овај пут, који
туција који су у новцу, производима, је важио за један од најлошијих у убској
услугама или својим ангажовањем општини, пресвлачи се новом асфалтпружили помоћ угроженом станов- ном подлогом на деоници дужине сеништву, ублажили последице неза- дам километара (од Трлића до совљапамћене катастрофе и допринели бржој чке школе).
обнови од поплава.
Мајске поплаве нанеле су
огромне штете на територији општине,
уназадиле нас неколико година и спречиле да реализујемо неке пројекте који
су кључни за развој локалне самоуправе. Али, добра страна у тој несрећи
јесте што смо показали све оно што нас
није красило пре тога и све оно што нас
не краси сада када је прошла опасност и
када смо колико-толико санирали штету,

АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА
УБ-ТРЛИЋ

Први ред
Гимназије „Бранислав Петронијевић”
извели су поетски рецитал „70 година
слободе и сећања”. О учешћу и страдању Тамнаваца у антифашистичкој
борби и значају 3. октобра 1944. године,
када је ослобођен Уб, говорио је
помоћник председника општине Никола
Лукић, истакавши да они који су дали
свој живот за слободу никада не смеју
бити заборављени.

ШИРОМ УБСКЕ ОПШТИНЕ ОБЕЛЕЖЕНА

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
Као и предходних, и ове године све
тамнавске основне школе самостално
су обележиле Дечју недељу. Четвртаци ОШ “Милан Муњас“, предвођени
учитељима Љиљаном Живановић,
Биљаном Стојковић и Драганом Сокићем, организовали су на Градском тргу
својаврсни час у природи на тему

“Јесен рана“ у оквиру којег су ученици изразили своју креативност на
ликовним радовима, које су касније
изложили у холу школе. О лепом дружењу и добром расположењу сведочи и следећа фотографија. Наша
деца су, неспорно, украс света.
(опширније на 14. и 15.страни)

Нов асфалт у Трлићу
На делу пута (неколико стотина
местара) који је скорије асфалтиран
остављена је стара подлога, а према
речима председника Општине Уб
Дарка Глишића, у току су преговори са
државом да се радови наставе и даље
ка Убу (дуж улице Славољуба Миливојевића до Бензинске пумпе).
Вредност досадашњих радова је
35 милиона динара, а финансира их и
изводи ЈП “Путеви Србије“.
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КРОЗ КОЦЕЉЕВУ

ОБОРЕНИ ДОСАДАШЊИ РЕКОРДИ
- Напредовали смо у многим сегментима, почев од броја излагача до учесника у припремању ловачког гулашаистиче Славица Ранковић, заменик председника општине. - Народни посланик Верољуб Матић поручио
присутним мужевима да је добар онај мушкарац који жени набави зимницу у Коцељеви, а не онај који купи два
џака паприка како би супруга спремала ајвар.
Упркос економској рачуници, која показује да је
прављење зимнице исплативије, потражња за производима на штандовима коцељевачког Фестивала не јењава.
Овогодишњи, шести по реду, окупио је око 140 излагача, од
чега су 80 произвођачи зимнице.
– Од самих произвођача и излагача зимнице више од
половине су са подручја ове општине док су остали гости
из Горњег Милановца, Чачка, Лесковца, Тополе, Александровца, Шапца и Ваљева, Нове Пазове, Новог Сада, Београда, Обреновца... Успели смо да, и поред свих недаћа
које су нас задесиле, окупимо велики број излагача и
нашим посетиоцима понудимо широк асортиман производа - истиче је помоћник председника општине
Владимир Матић.

Са отварања Фестивала:
Говори Душан Илинчић, председник општине Коцељева

КАРНЕВАЛ ПОД МАСКАМА
Домаћа традиционална производња
Најбољи ајвар ове године, према оцени жирија,
припремило је “Домаћинство Липовица”, односно
Биљана Чкојић из Свилеуве. Неприкосновена и ове
године у категорији нај-џема је Милева Васић Јула из
Коцељеве, док је за нај-воћни сируп проглашен сируп од
јагода, произведен на плантажи јагода “ Живковић”,
власништво Драгана Живковића из Дружетића.
Приликом отварања Фестивала председник општине
Коцељева Душан Илинчић пожелео је свим посетиоцима
лепо дружење и добру забаву, а излагачима одличну
продају која је другог дана манифестације надмашила сва
очекивања. Народни посланик у Скупштини Републике
Србије и председник СО-е Коцељева Верољуб Матић
поручио је да Фестивал зимнице није догађај који
представља традиционалне рецепте за храну какве више
нема.
– Напротив. Таква храна се свакодневно конзумира у
нашим кућама. То није храна која је заборављена, већ је реч
о начину живота који живимо- изјавио је Матић и поручио
присутним мужевима да је добар онај мушкарац који жени
набави зимницу у Коцељеви, а не онај који купи два џака
паприка како би супруга спремала ајвар.
На отварању Фестивала говорио је и државни секретар
и заменик министра грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Дејан Трифуновић који је најавио почетак
радова на мосту на обилазници око Коцељеве, срушеном
током мајских поплава. Он је истакао да оваква
манифестација има подршку Владе и честитао њеним
организаторима.
Директор Фестивала зимнице Славица Ранковић
изразила је задовољство због, како је рекла, чињенице да
је све протекло у најбољем реду, без икаквих проблема.
–И овога пута су у многим сегментима оборени
досадашњи рекорди, почев од броја излагача до учесника
у припремању ловачког гулаша- рекла је
госпођа
Ранковић.
На Шестом фестивалу купци су, ајвар од домаћих
печених паприка, плаћали од 400-500 динара, џемове од
300-350, пуњене паприке од 500-600, краставчиће 200
динара колико је коштао и парадајз, слатко од 180 до 300 у
зависности од величине паковања... Многи кажу да цена
одговара квалитету, те да се радије опредељују да своју
зимницу набаве у Коцељеви него да је сами спремају. Осим
директне продаје на штандовима, за произвођаче и
излагаче зимнице је од немерљивог значаја индиректни
ефекат ове манифестације, а то су уговорени послови и
додатне количине које треба испоручити. С тога су, како
кажу коцељевачке домаћице, одавно престале да броје
флаше и тегле са припремљеном зимницом. Верољуб Бабић

Неизоставни део ове манифестације је дефиле под
маскама. Весела карневалска поворка кретала се Немањином улицом до платоа испред Дома културе. Шести пут
за редом у оквиру Фестивала зимнице одржан је и фестивал дечијег фолклора који је окупио велики број културноуметничких друштава. Посетиоци су имали прилику да
уживају и у наступу КУД “Димитрије Котуровић” из Београда као и у концерту “ОК Бенда”.

Распевани караван

АМСС ПЈ Уб дарује читаоце
“Гласа Тамнаве“ !!!

Потражите купон !
У сваком педесетом примерку
“Гласа Тамнаве“ налази се купон
за једно бесплатно прање
аутомобила у нашој ПЕРИОНИЦИ
или купон за бесплатно годишње
чланство у “АМСС“ на Убу.

Срећно !
НОВО! НОВО! НОВО!
АМСС д.о.о. ПЈ Уб
ПЕРИОНИЦА
Вука Караџића бр.45
Комплет прање: 400 дин.
Тел: 014/411-105
Факс:014/411-052
- унутрашње прање: 200 дин.
- спољашње прање: 200 дин.

ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ
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ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА

СВЕ ВИШЕ КОТЛИЋА (111)
У оквиру пратећих садржаја фестивала највише
интересовања из године у годину има за такмичење у
припремању ловачког гулаша. Ове године учестовало је
111 екипа из свих крајева Србије.

Рекордан број учесника коцељевачке “гулашијаде“
По речима организатора, ово такмичење сваке године
помера границе и са оволиким бројем котлића тешко да се
може похвалити било која манифестација. Осим квалитетно припремљеног ловачког гулаша за већину такмичара
најбитније је дружење. Најбољи ловачки гулаш на шестом
Фестивалу зимнице припремила је Ловачка секција
Каменица, друго место припало је екипи “Поцерина” из
Шапца, док је трећепласирана домаћа, коцељевачка,
екипа “Мешај, мешај”.

Убска екипа заузела је високо седмо место
Сеоска олимпијада је од ове године богатија за турнир
у малом фудбалу. Прво место у овом такмичењу освојили
су фудбалери “Радничког”, другопласирана је била екипа
ФК “Војвода Степа” из Драгиња, док је треће место
припало ФК “Душан Силни” из Каменице. Најјачи у
надвлачењу конопца су и ове године такмичари екипе
“Грил Пекарац” док су друго место освојили чланови екипе
“Кнез Коцељ”.
За крај шестог “Фестивала зимнице” у Коцељеви
приређен је спектакуларан ватромет.

УБЉАНИ НА “ФЕСТИВАЛУ ЗИМНИЦЕ“

“Медова река“,
власника Мише Ненадоивића из Бањана

Расадник “Цврле“,
власника Горана Попадића из Памбуковице

ИГРА АСОЦИЈАЦИЈА

КАДА КАЖЕМ
КОЦЕЉЕВА,
МИСЛИМ- ЗИМНИЦА
На штандовима сајма у Коцељеви прича је јасна.
Самим погледом на боре уморних и вредних
домаћица јасно је да су проводиле дане и ноћи
мељући парадајз и паприку, и кувајући џем од
шипурка покрај усијаног шпорета. Амбалажа им,
можда, није на светском нивоу, али зато оно што
се налази у њој, свакако, превазилази све ISO,
HACCP и још којекакве стандарде.
Шта људи помисле када им кажете да сте из
Коцељеве? Данас, прва асоцијација на ову тамнавску
општину је “Сајам зимнице“, манифестација која је одавно
прерасла локалне оквире и која из године у годину окупља
све већи број људи, било као излагаче, куваре, гурмане
или само посетиоце жељне добре куповине и забаве.
Свако ко је, бар једном посетио овај велелепни догађај
покрај реке Тамнаве, схватио је шта, у ствари, значи
традиционална производња и које су то наше предности и
потенцијали којима можемо покренути успавану привреду
на прагу уласка у ЕУ.
Србија, свакако, свету не може да понуди рачунаре,
аутомобиле (доказано), авионе, камионе и остале технологије 21.века. Једноставно, тај терен припада другима, да
не кажемо моћнијима. У њиховим (страним) компанијама,
макар се оне преселиле и у нашу земљу, Срби ће увек бити
само најамна радна снага спремна да ради за ниске
накнаде. Спремни смо ми и да дамо високе субвенције и
бесплатно замљиште сваком странцу који би пожелео да
уложи иједан цент и да нас запосли, односно удели коју
цркавицу како би имали да преживимо још који месец.
Спремни смо и да продамо оно што се не продаје, само да
попунимо рупе у буџету и “купимо“ још коју годину до
коначног банкрота. Нема проблема, ми смо Србија- земља
која је 500 година робовала под Турцима. Навикнути смо да
нам други шефују, узимају, удељују...
Е, па у Коцељеви не мисле тако! Они су се удружили,
засукали рукаве и искористили знање и деценијско
искуство у преради воћа и поврћа као некадашњи радници
фабрике “Воћар“. На месту бивше фабрике сада је
аустријски “Раух“, који проиводи сокове, али некада
далеко познате џемове, ајваре, корнишоне...- данас нема
ко да прави, или бар није имао, док ентузијасти нису
покренули сајам, који нам свима отвара очи.
Популарна “Зимница“ је догађај који у себи носи онај
прави дух српске традиције, који се вековима преноси са
колена на колено, са баке на мајку, са мајке на ћерку... А
традиција, сама по себи, увек доноси нешто што вреди јер
у супротном не би била традиција. У ери ГМО производа,
све што је изложено на “Фестивалу зимнице“ представља
право откровење за све оне који знају шта су нам донеле
нове технологије и технолози. Управо тај “примитивни“
(традиционални) начин производње и кувања ајвара и
џема на “Смедеревцу“ значи одсуство свих савремених
ГМО превара које нам уваљују индустријски капиталисти,
одвајајући баснасловне суме новца технолозима да од
кромпира направе шаргарепу, од шаргарепе паприку, од
паприке парадајз...
На штандовима сајма у Коцељеви прича је јасна.
Самим погледом на боре уморних и вредних домаћица
јасно вам је да су проводиле дане и ноћи мељући парадајз
и паприку и кувајући џем од шипурка покрај усијаног
шпорета. Амбалажа им можда није на светском нивоу, али
зато оно што се налази у њој, свакако, превазилази све ISO,
HACCP и још којекакве стандарде.
Једина мањкавост “Сајма зимнице“ је што се одржава
само једанпут годишње. Па тако, уколико нисте напунили
своје шпајзе прошле суботе, морате чекати наредну
годину. Домаћице које, пак, спремају зимницу за сопствене
потребе, можда би требало да направе коју теглу више, па
догодине да сврате у Коцељеву. Неће се покајати !
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ДОСТОЈАНСТВЕН И УЗОРАН ОДЛАЗАК У МИРОВИНУ ПРОТЕ МИТРА МИЛОВАНОВИЋА

НА МНОГАЈА ЉЕТА !
- Несвакидашње величанствено саборовање у убском Храму.
- Тамнавци добили новог суграђанина - Светог Владику Николаја.
У убском световазнесењском храму,
у недељу 5.октобра 2014, Његово
Преосвештенство Епископ ваљевски Г.
Милутин служио је Свету Архијерејску
Литургију поводом опроштаја од парохијске службе угледног протојерејаставрофора Митра Миловановића, који
је пуне 43 године био, како је речено,
врли и плодоносни сејач на њиви
Господњој. Владики су у приносу
бескрвне и животворјашче жртве
Господу саслуживали свештеници и
свештономонаси осведочени у свом
служењу Богу заједно са протом
Митром. На Светој Литургији у богопријатном појању учешће су узели млади
богослови београдске Богословије
"Свети Сава", школе коју је отац Митар у
своје време са одличним успехом
завршио, и убски црквени Хор "Пресвета Богородица Тројеручица".

српској послератној Цркви, који ће
надживети све нас и остати у векове, да
својом лепотом окити Царство небеско.
Данас, он се повлачи са парохије, а ја га
молим да остане на дужностима намесника тамнавског и црквено-судског
тужиоца у Епархији. Као млад монах,
дивио сам се његовој ватреној вери и
проповедима у којима је неретко
критиковао ондашњи безбожнички систем. Огромне су његове заслуге за Уб,
Епархију шабачко-ваљевску, данас
Епархију ваљевску... Зато ми је велика
радост да га данас одликујем Орденом
Светог Владике Николаја, да га носи на
својим грудима. Наравно, да и даље
служи и проповеда Васкрслог Господа
у овом светом храму. Јер, за свештеника одлазак у пензију никако не значи
престанак мисије" - свечано је слово
Владике Милутина упућено проти

Владика Милутин и прота Митар
- оданост и пријатељство на
заједничком путу Господњем

МОШТИ СВЕТОГ ВЛАДИКЕ
НИКОЛАЈА У УБСКОМ ХРАМУ
Убска варош од недеље, 5.октобра,
има новог суграђанина, Светог Владику
Николаја, јер је део његових Светих
моштију положен у величанствен трон у
Храму Вазнесењања Христовог. Братство манастира Лелић, уз благослов
Владике Милутина, даривало их је верницима тамнавског краја да их целивају,
узносећи молитве и благодарја Лелићком Златоусту које ће он, као жртву,
принети једином Човекољупцу Господу
нашем Исусу Христу, Његовој Пресветој
матери и свима Светима.
"Тамнаво, радуј се данас! Добили
смо мошти Светог Владике Николаја, да
уз њих напајамо душе своје. Благодаримо Владики Милутину, лелићком
братству и донатору Зорану Шимшићу"
- ускликнуо је протојереј-ставрофор
Драган Алимпијевић, старешина убскога храма, даривајући оца Митра Миловановића за 43 године пастирске
службе крстом од сребра, у име свештенства Намесништва тамнавског. Даривала је високопречасног проту Митра и
Црквена општина Уб, предивно укориченим Светим Писмом а дар му је уз
здравицу уручио Душан Петровић,
председник Црквеног одбора црквене
општине Уб.

Света Архијерејска Литургија у убском Храму
Неуморан у настојању да наш град
добије велелепни храм, неустрашив у
проповедима у доба најжешћих безбожничких комунистичких прогона Цркве,
подршка и заштитa многим манастирима у оно најтеже доба, оснивач и
уредник многобројних часописа и
билтена, чији су текстови многе пробудили, охрабрили али и неке разжестили,
обновитељ и духовни руководитељ
Светониколајевског Богомољачког
братства, одан Цркви, отаџбини и породици, строг али праведан према свима
који су се нашли као његови сарадници
у низу одговорних функција у Цркви,
духовник и интелектуалац прота Митар
Миловановић је прави узор новим
генерацијама свештенослужитеља. Овај
свети и велики дан оставиће неизбрисив траг у сећању верујућег народа Уба
и Тамнаве.
- Отац Митар са својом браћом
подигао је најлепши храм у Епархији
ваљевској, а сам често воли да каже и у

NOVOGODI[WA

Митру Миловановићу приликом уручења највишег признања Ваљевске
епархије.
У духовном узбуђењу и видно дирнут указаном му чашћу, прота Митар
Миловановић заблагодарио је најпре
Господу, Мати Божјој, свима светима,
родитељима Живораду и Софији, који
су га први упутили у истине хришћанске вере, Епископима Јовану, Лаврентију и Милутину, за чијих је ваката
службовао, браћи свештеницима и
свештеномонасима, Црквеној општини,
Богомољачком братству и свим вернима који су са њим носили бреме
тешких времена. На заслуге протинице
Десанке указао је Владика Милутин.
Јер, да њене ревности и подвига није
било, ни прегалаштво протино не би
дало овакве плодове. На предлог о.
Митра Миловановића, за његовог наследника на парохији Владика Милутин
поставио је протојереја Душана Бабића.

Kalendari

Након Свете службе Божје, прота
Митар је на богатој трпези љубави
угостио своје многобројне сараднике на
њиви Господњој - најпре Владику Милутина, свештенике, свештеномонахе, монахиње из више манастира, као и пријатеље
из световних институција и појединце.
А.Мандарић

Olovke

Upaqa~i Rokovnici

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

Privesci

Majice

КРОЗ ПОСАВОТАМНАВУ
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СА САЈМА ЗИМНИЦЕ И ЗДРАВЕ ХРАНЕ У КОЦЕЉЕВИ

УСПЕШАН НАСТУП
Владимирачка општина представила се на свом штанду
здравом храном - сувим шљивама, медом и другим производима
На Фестивалу зимнице и
здраве хране, који је одржан у
Коцељеви 3. и 4.октобра,
представила се и општина Владимирци, једним али вредним
добро опремљеним репрезентативним штандом. Представљени
су потенцијали из области производње здраве хране. Пре свега,
ту се нашла сува шљива, мед и
производи од меда, гљиве шитаки, здраво воће и поврће као и
много тога везано за сеоски,
ловни и бањски туризам, домаћу
радиност и производњу здраве
хране.
За успомену - испред
излагачког места...

Владица
Марковић
Штанд владимирачке општине је био добро посећен, а својим
присуством значај овог излска у
јавност је увећала и делегација на
челу са председником општине
Владицом Марковићем.
Дегустација уз здравицу
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САЈМОВИ И ФЕСТИВАЛИ

ТРАДИЦИЈА
Сајмови, фестивали, смотре...
Увек је на овим просторима, још од
оних великих вашара у прошлим
вековима, чувана та специфична
традиција. Међутим, на почетку
новог, 21. века, панађури, тродневни вашари и слично, готово да су
отишли у историју. Остао је још
шабачки вашар, који је, чини се,
опстао због везе са Чивијадом,
смотром хумора и сатире. Труде се
Смедеревци да одрже своју некада
чувену ’’Смедеревску јесен’’,
Вашар у Тополи и разне бербе полако постају прошлост.
Зато, Фестивал зимнице и
здраве хране у Коцељеви, који је
ове године одржан по шести пут,
заслужује све похвале (и подршку
свих суседних општина), а то је на
најбољи начин и ове године показала владимирачка локална самоуправа. Тако ће, ако у наредном
периоду буде организован фестивал предузетништва, пре пар
година започет у Владимирцима,
постојати и нека врста обавезе да
се пружи адекватна комшијска
подршка. А, што је више таквих
дружења, то су нам шансе за
напредак веће... У ова тешка времена борба против отуђења и
повлачења у себе је веома битна
чак и за опстанак нације...

У СТУБЛЕНИЦИ И БАЊАНИМА РЕКОНСТРУИСАНО 5,2 КИЛОМЕТАРА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ

КВАЛИТЕТНИЈЕ СНАБДЕВАЊЕ СТРУЈОМ
Укупна вредност радова на замени кућних прикључака,
демонтажи старе мреже и уградњи самоносивог кабловског
снопа износи 4,3 милиона динара
У тамнавским селима Бањани и Стубленица, „Електросрбија Краљево” је 9. октобра спровела велику, једнодневну акцију реконструкције
нисконапонске мреже у циљу побољшања искоруке електричне енергије
потрошачима и припреме мреже за зимски период. Укупно је реконструисано 5,2 километра водова, од чега три километра самоносивог кабловског снопа на мрежи ниског напона и 2,20 километара кућних прикључака. У припремном делу акције, 105 дрвених стубова замењено је бетонским, за које су мештани Бањана и Стубленице ископали рупе и
Анализирање плана реконструкције
избетонирали темеље. Вредност инвестиције је 4,3 милиона динара.
нисконапонске мреже у Стубленици,
Замена кућних прикључака, демонтажа старе мреже и електродужине четири километра
монтажни радови на уградњи самоносивог кабловског снопа у Стубленици су изведени у дужини од четири километра, на деоницама ка будуУ овој години организоване су три једноћем аутопуту и Ракићима, док је у Бањанима, на деоници према сеоској дневне акције на реконструкцији мрежа ниског
Цркви, реконструисано 1,2 километра мреже ниског напона.
напона у селима убске општине.
Поред електромонтера из Електродистрибуције Уб, у акцији је учествовало још 30 електромонтера из Ваљева, Лазаревца и Шапца.
- Радови су изведени према плану, без застоја и било каквих
безбедоносних ризика, за шта највеће заслуге припадају оперативним
тимовима Огранка Ваљево и Пословнице Уб. Као и претходне, и ова
акција реконструкције нисконапонске мреже на подручју убске општине
потекла је од челних људи локалне самоуправе – рекао је Десимир
Богићевић, заменик директора „Електропривреде Краљево”.
Према уговору о заједничком инвестирању у електоенергетске
капацитете на подручју убске општине, потписаном прошле године,
„Електропривреда Краљево” би до 2015. требало да изврши реконструкцију 40 километара нисконапонске мреже у 15 тамнавских села. На
тим пословима, заједно са ЕС Краљево, ангажоване су ЕлектродиДобра сарадања са
стрибуције Ваљево и Лазаревац.
лазаревачком и ваљевском
- Радови у Бањанима и Стубленици су, пре свега, у функцији
електродистрибуцијом:
побољшања напонских прилика и квалитета снабдевања струјом
Нова мрежа
Шиљеговић,Глишић
мештана та два села, али и испуњавање обавезе према убској општини –
наводи Зоран Николић, директор ЕДБ Ваљево.
у Стубленици
и Николић у Бањанима
Д.Н.
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АКТУЕЛНО
ОДРЖАНА ОСМА ЛОВАЧКА ГУЛАШИЈАДА НА УБУ

ЈЕДАН
ПУТОПИС
(Пешке до Студенице)
Табани ми бриде, листови затежу, колена клецају. У
редовним околностима довољно разлога за бригу или бар
кукумакање. Овогодишњи Ми'ољдан није такав. Частио ме
спокојем и топлим јутром испред Богородичине цркве у
манастиру Студеница. Откуд ја ту? Тешко да би ме ико
озбиљан због оног што јесам сврстао у групу ревносних
верника иако веру православну исповедам, верујем у Бога
Оца, Господа Исуса Христа, Духа Светог и једну свету саборну
и апостолску Цркву.
Стојимо Дуле и ја пред задужбином Стефана Немање,
један изданак породице свештеника, други ивер изградње
„нашег пута у социјализам“ да сведочимо о величини
Свевишњег без чије воље ништа на целом свету не бива.
Скоро и да се не сећамо ко је и како после Јоловог и Микчевог
прошлогодишњег хиландарског подвига предложио ходочашће у Студеницу. Термин утврђен у мају. Због поплаве и
неизвесног времена орочено за седмицу пред Ми'ољдан.
Почетна осмочлана група трпи постепено осипање из
објективних разлога: посао, породичне обавезе, виша сила. На
крају, к'о два разбојника распета крај Христа, ко св. Петар и св.
Павле, Мирко и Славко, Прле и Тихи, Мујо и Хасо, Микац и Јоле
остадосмо Дуле и ја да племенити наум остваримо, благослов
из манастира добијемо, утаначимо руту, утврдимо коначишта,
утренирамо ноге за шестодневно пешачење.
Дубину Дућиних побуда не бих се усудио да преиспитам моје не кријем. Већи део свог века био сам „свилен“: одвајао
масно, прескакао жилаво, каљаво са два прста држао, баре и
невоље заобилазио, муку одлагао, свакојака преживљавања
на ТВ-у сумњичаво коментарисао из фотеље, израстао из
седишта аутомобила једва свестан да је човек из дана у дан
све даљи од оног што је од почетка био – део природе. У инат
чичку чијег сам се загрљаја ослободио, спортовима којима се
нисам због штребања бавио, маршевима које сам као кувар у
војсци избегао, авантурама и несташлуцима које ми детињство нису обојиле, у својој четрдесетој, на врхунцу телесне и
душевне снаге просто сам решио да постанем саучесник
једног богоугодног дела. Мој сапутник је запањен теретом који
сам уз извесну дозу оптимизма сабио у војнички ранац смело
устврдио да наш пут сада има све елементе подвижничког те
кретосмо добро утабаном стазом пут Мионице, Дивчибара,
Јежевице, Ариља, Ивањице све до Студенице. Да Дуле није
био далеко од истине схватио сам већ другог дана
испуштајући душу на успону од Крчмара, трећи дан је донео
прве жуљеве по табанима, тек четвртог сам открио подесиво
ремење које ранац доводи у много погоднији положај за
пешачење, петог да на уобичајену руту морамо да додамо још
пар километара уколико мислимо да избегнемо маратонску
дужину задње етапе. Шести, завршни дан на степенику пред
улазном капијом манастира и пређеном 36 километру донео
ми је осећај освојеног мастерс турнира, велики осмех, радост
и захвалност због оствареног циља. Има Бога!

Душан Ковачевић и Благоје Цонић,
након шест дана пешачења, коначно на циљу
- испред манастира Студеница
Да закључим - све је по старом: што смо ближе светињи
то народ све ређе Бога назива, лепота Голије плени као и пре
осам векова а Уб путницима намерницима и даље остаје
познат по својим кафанама: има их више него на целом путу од
Мургаша до Студенице.

КОТЛИЋИ НАЈАВИЛИ
СЕЗОНУ ЛОВА
У спремању ловачког гулаша, ове године,
надметало се тридесет екипа. Посебна признања и
пехаре освојиле су три најбоље оцењене екипе, као
и најмлађи и најстарији учесник. Гулаш Радована
Пантића из Бањана и даље неприкосновен.

Победници осме убске Гулашијаде:
екипа “Јуче, данас, сутра“
Недељу дана пред старт ловне сезоне, у суботу
11.октобра, тамнавски ловци окупили су се по осми пут у
главној улици на Убу, како би проверили своје кулинарске
способности и вештине у припремању гулаша.
Тридесет екипа и неколико стотина посетилаца, од
раних јутарњих сати, па све до поднева, мотрило је на
усијане котлиће жељно ишчекујући добру закуску, која је на
убској Гулашијади загарантована. Поред популарног јела
пореклом из Мађарске, на трпези убских ловаца нашао се и
пратећи програм: роштиљ месо, пилећа крилца и јаја на
тањирачи, кобасица, сланина и понеки пасуљ у земљаном
лонцу. Уз добру храну, добро се и попило, а колико су
хектолитара пива продали убски трговци остаје да
нагађамо. Веселу атмосферу и добар штимунг употпунили
су трубачи, а да је гулашијада попримила међународни
карактер сведочи и велики број Кинеза, који су са пуно
пажње пратили шта се то “крчка“ у котлићима и са
нестрпљењем чекали своје порције.

Другопласирани: екипа “Бибац, Врабац и вилењаци“
Ловачко удружење “Тамнава“ се и овога пута
потрудило да обезбеди добре услове и бесплатно месо од
дивљачи. Стручни жири је имао незахвалан посао да
подели оцене и прогласи најбоље екипе. Нијансе су одлучивале, а сви су сматрали да је њихов гулаш најукуснији.
Ипак, победу је однела екипа “Јуче, данас, сутра“, Радована и Лепосаве Пантић из Бањана, који су, са ћерком
Јеленом и унуком Александром, још једном потврдили
епитет најбоље убске екипе у припремању гулаша ( вишеструки победници убске и многих других гулашијада широм
Србије). Друго место заузела је екипа “Бибац, Врабац,
вилењаци“ са Миланом Марковићем на челу (иначе,
победник гулашијаде 2012.године), док је трећепласирана
била екипа “Угриновци“, коју су предводили Миливоје
Тодоровић из Угриноваца и браћа Зоран и Радован Тауз из
Уба. Четврто место поделило је неколико екипа које су, по
речима члана жирија Томислава Јуришића, имале готово
идентичан број поена: “Дирекција“, “Шоне“, ЗЗ “Трлић“,
СТР “Кеша“, “Бела рада“, “Глумци“ и “Дрвени“. Као и прошле године и овога пута додељени су пехари најмлађем и
најстаријем учеснику, Андреју Таузу и Дамјану Мијатовићу.
Празни котилићи на крају традиционалне гастрономске манифестације својеврстан су доказ да се на Убу
спрема одличан гулаш. Било је и незадовољних, којима
преостаје да чекају наредну годину и увере жири да заслужују боље оцене.
Милован Миловановић

ОПШТИНА УБ
УСКОРО НОВИ ПРОИЗВОДНИ ПОГОНИ НА УБУ

“АГРОПЛАСТ ТИМ“
ОТВАРА ФАБРИКУ
Предузеће “Агропласт Тим“ из Уба започело је
изградњу производног и продајног простројења у старој
индустријској зони на Убу, на плацу који им је општина Уб
уступила на коришћење наредних 99 година. Будући
објекат простираће се на 1.500 метара квадратних, а поред
трговине на велико и мало, производима намењеним
пољопривреди, будућа хала отвориће и погоне у којима ће
се производити пластична амбалажа за пољопривредну и
прехрамбену индустрију. Власник предузећа, Убљанин
Љубисав Тимотић, се труди да
испоштује све уговором дефинисане рокове, а циљ му је, како
каже, да прошири досадашњу
делатност и у будућим халама
покрене индустријску производњу, која ће подразумевати
нова радна места за Убљане.
Завршетак радова и отварање
објекта планира се за јул идуће
године.
По речима Дарка Глишића,
председника општине Уб, у складу са свим законским прописима
последња слободна парцела у
Љубисав Тимотић
индустријској зони је издата
поузданом инвеститору како би је ставио у функцију и
отворио нова радна места.
- Као што видите, овде се ужурбано ради. У разговору
са власником предузећа “Агропласт Тим“, схватили смо
да се ради о озбиљном привреднику који жели да ради и
инвестира, те с тога, немамо дилему да ће овај простор
бити искоришћен на прави начин- казао је Глишић. Милован М.
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УБСКИ ПРОИЗВОЂАЧ КОРА И ТЕСТЕНИНА

“СУНЧИЦА“
ЈЕ ДОМАЋА
Традиција дуга 25 година. Конкурентни због
квалитета и производње по стандардима ЕУ.
Убско Предузеће за производњу и трговину кора и
тестенина „Сунчица“, иза себе има традицију дугу 25 година, најпре као пекара „Јоца“ из Бањана, отворена 1989.
године, а затим, од 2006. године, и као занатско-кораџијска
радња „Мрвица“.
Врло брзо, постали су
конкурентан произвођач кора
и домаћих резанаца, на које су
се навикле многе убске домаћице. Домаћи резанци за супу,
праве се од свежих јаја и не
садрже вештачке боје и јаја у
прах у, којима прибегавају
разни произвођачи широм
Србије.
Средином 2013. године
„Мрвица“ постаје „Сунчица“, Дугогодишње искуство:
која је своју производњу уна- Јован Благојевић
предила на виши ниво. Сви
„Сунчицини“ производи, праве се по ХАЦЦП систему, на
основу стандарда Европске уније.
У овој години, главни ад у т њиховог пред узећа,
постале су кокице, које су добиле модерно име „Корни“,
нову амбалажу и маскоту.
Убски бренд „Сунчица“ чине - отац и син. Јован и
Стефан Благојевић већ годинама уназад улажу своје искуство и дух, умеће и упорност, да производи „Сунчица“,
осим квалитета, имају препознатљиву амбалажу и приступачне цене.

ГОРАН БРЕГОВИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ УБ

УБЉАНИ
НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ
Славном музичару Горану Бреговићу уручена је, у
просторијама општине Уб, посебна Захвалница за
несебичну помоћ у отклањању последица од поплава од
стране Дарка Глишића, председника убске општине.
Популарни Брега био је један од првих донатора који су
притекли у помоћ унесрећеном становништу општине Уб.

Коре о којима говоре:
Стефан и Јован Благојевић у производном погону

Популарни Брега и Дарко Глишић
- Драго ми је да сам био од помоћи, али ја не волим да
причам о свом хуманитарном раду. Када сам чуо за
поплаву обратио сам се надлежним органима како бих
сазнао која су подручја најугроженија, чуо се са
председником општине Уб, који ми је пренео са каквим
проблемима се суочавају грађани ваше општине и, надам
се, бар донекле, помогао да се део тих последица реширекао је Брега у свом кратком обраћању.
Председник Глишић уручио је захвалницу и убском
пекару Мирославу Гајићу, који је донирао значајне
количине хлеба и пецива током мајског поплавног таласа.

Производни погон и канцеларијски
простор налазе се у улици Првог маја 102,
где се праве многи производи као што су:
дебела и танка фида, макарони, чипкасти и
спирални резанци, гркљанчићи, спирални
резанци са поврћем, пужићи, шкољке,
домаћи резанци са јајима, коре за пите,
гибанице и баклаве и подлоге за пице. Овај
богати асортиман производа могуће је
наћи у свакој, боље снабдевеној продавници на Убу и околним селима, а њихови
производи наручују се и у многим градовима у Србији.

Уз слоган: „Купуј домаће, купуј локално“, полако, али
сигурно, квалитетом освајају срца правих гурмана, јер без
добрих домаћих резанаца, по којима је „Сунчица“ препознатљива, нема добре супе, а без квалитетних кора, нема
Д.К.
добре, пите, гибанице и баклаве.
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МЕСЕЦ ОКТОБАР ПОСВЕЋЕН СТАРИМ ЛИЦИМА

ЗАЈЕДНО КРОЗ СТАРОСТ
Иако се први октобар обележава као Међународни дан старих
лица, Удружење пензионера општине Уб, одлучило је да цео месец
посвети пажњу дружењу и активностима старијих суграђана.
Сви проблеми који прате становнике „трећег доба“ лакше су решиви,
ако постоји неко ко ће их саслушати и
омогућити им да активно учествују у
њиховом решавању. Своје потребе,
стара лица остварују кроз Центар за
социјални рад који омогућава туђу
помоћ и негу и разна удружења.
Удружење пензионера Уб, организовало је, 3. октобра, посету својих
чланова Сајму зимнице у Коцељеви, а

6.октобра одржана је изложба ручних
радова пензионерки у локалу Удружења.
Љубитељи шаха, моћи ће 16. октобра у 10 часова, да испробају своје
потезе, а они који воле пикадо, 23. октобра, од 10 часова испред Удружења
пензионера могу се, уз бесплатну кафу,
пријавити за такмичење. Истог дана, у
17 часова, у просторијама Удружења,
можете погледати културно-уметнички
програм старијих суграђанки.
Ревијално дружење пензионера
Колубарског округа, планирано је за 26.
октобар, у хотелу Љиг, у Љигу. Уз цену
од 700 динара, обезбеђен је и ручак, док
је цена превоза 300 динара.
Д.К.

БИЋЕ УГЉА
Акција мерења преитска и лекарсих
прегледа у Удружењу пензионера Уб

Председник удружења Драгослав Јовановић, обавестио је све
пензионере да ће на време добити
угаљ који су наручили и платили.
Испорука угља, почела је у петак 4.
октобра.

НА УБУ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СРЦА

ЗА ЗДРАВИЈЕ СРЦЕ
Прегледано преко 60 пацијената. Сваки други под ризиком
због повишеног крвног притиска.
Поводом Светског дана срца, Дом
здравља „Уб“ је организовао бесплатну
акцију мерења притиска и шећера у
крви, у понедељак 29. септембра, испред Библиотеке „Божидар Кнежевић“.
Овом акцијом, убски лекари и медиц и н с к е с ес т р е п р и д ру ж и л и с у с е
глобалном покрету за здравије срце,
указавши на промене које би грађани
требало да учине, како би се смањио
ризик од срчаних болести и можданих
удара.

повишеног крвног притиска, док
повишеног шећера у крви, није било.
После мерења притиска и гликемије,
код медицинских сестара, грађани су
разговарали и добили савете од др
Весне Миловановић, која је закључила:
-Сваки други суграђанин је имао
повишени притисак, па смо га упутили
да се јави изабраном лекару. Већина
њих је на терапији, али би она требало
да се коригује. Фактори ризика за кардиоваскуларне болести су пушење,

КАКО ПРЕПОЗНАТИ
СИМПТОМЕ ?

Акција мерења притиска на градком тргу
Под слоганом „У срцу здравља“,
екипа коју су чинили лекар опште
праксе, др Весна Миловановић и медицинске сестре: главна сестра патронаже
Слађана М арјановић, С ања Тауз,
Снежана Ђуричић и Гордана Јеремић,
прегледала је преко 60 Убљана.
За два сата трајања акције на
„отвореном“, установљено је, да је
сваки други Убљанин под ризиком, због

Др Весна Миловановић
упозорава на симптоме
инфаркта који се различито
манифестују код мушкараца
и жена. Код мушкараца је
главни симптом бол у грудима који се шири у леву руку,
раме и вилицу. Код дијабетичара симптоми су некада
другачији: нелагодност у
горњем делу стомака, мучнина, нагон за повраћањем.
Женска популација такође
осећа нелагодност у горњем
делу стомака, бол у епигастријуму...

нередовна исхрана, недовољна физичка активност и стрес коме смо изложени свакодневно, а који не може да се
избегне у данашње време.
На основу искуства др Миловановић, болести срца не бирају године.
Најмлађи пацијент са инфарктом у
Србији, имао је само 18 година.
Хитна помоћ убског Дома здравља, прими преко 50 процената

ПЕНЗИОНЕРИ

“НИКО НАС
НИШТА НЕ ПИТА“
Скуп шест удружења пензионера
Колубарског округа (Уб, Ваљево, Мионица, Осечина, Лајковац, Љиг), одржан
је 29. септембра у просторијама Удружења пензионера Уб. Тема скупа била је
разматрање тешког положаја пензионера, оживљавање организације, планови за наредна дружења. Председник
Окружног удружења пензионера, Тихомир Марковић, укратко је објаснио њихов положај у друштву: '' Нико нас ништа
не пита и не консултује.''

ТАМНАВСКИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
СТИГЛА ПОМОЋ ОД УН

ПОДЕЉЕН
РЕПРОМАТЕРИЈАЛ
ЗА СЕТВУ
У првом пакету помоћи испоручено
65 тона семенске пшенице и 78
тона минералног ђубрива
Организација за пољопривреду и
храну Уједињених нација (ФАО) поделила је 65 тона семенске пшенице и 78
тона минералног ђубриво за јесењу
сетву, као помоћ за 260 поплављених
тамнавских газдинстава. Свако домаћинство добило је по 250 килограма
семенске робе и по 300 килограма НПК
ђубрива, а расподела је обављена
прошле недеље у Мургашу, у производним халама некадашњег предузећа
„Рад“.
- У питању је први пакет помоћи за
који су се, као приоритетан, определили
наши пољопривредни произвођачи,
који су имали штету на усевима пшенице
током мајских поплава. На основу поднетих захтева ратара, а према критеријумима за бодовање ФАО, утврђена је
ранг листа за доделу репроматеријала.
Испоручене су три врсте семенске пшенице: Авангарда, Гора и Звездана и
Фертилово минерално ђубриво. У
наредном периоду, ФАО ће обезбедити
јечам, луцерку и друге пакете помоћи за
преостала оштећена пољопривредна
газдинства у убској општини – наводи
Жељко Илић, помоћник директора
Фонда за рурални развој.
Донација је реализована у оквиру
програма подршке малим пољопривредним газдинствима оштећеним у
мајским поплавама, који финансира ЕУ,
а спроводи Организација за храну и
пољопривреду Уједињених нација. Д.Н.
пацијената са кардиоваскуларним и
цереброваскуларним болестима. Највише су заступљене: исхемијска болест
срца, инфаркт и мождани удар. Врло је
важно јавити се лекару у првих сат
времена, због укључивања адекватне
терапије и упућивања у здравствени
центар. Тада је стопа преживљавања
много већа.
Главна сестра патронаже Слађана
Марјановић, чија је екипа реализовала
поменуту акцију, наводи да се Светски
дан срца обележева од 2000. године и да
се овом акцијом указује на превентиву,
која је веома важна, обзиром да у свету
због срчаних обољења, умре 17 милиона
људи годишње.
Д.Капларевић

ШТА УБЉАНИ КАЖУ
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СТАВ УБСКИХ АДВОКАТА ПОВОДОМ ШТРАЈКА
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ПОТПУНО ОБУСТАВИЛИ РАД, ЧЕКАЈУ РЕШЕЊЕ
Адвокати на Убу солидарни са колегама из целе Србије. Главни разлог обуставе рада, поред
увећања пореза, је и доношење закона којим су адвокати, практично, елиминисани из могућности
да раде део послова које су одувек радили (а који су додељени јавним бележницима).

Радослав Тадић:

Душан Париповић:

- Син Бојан и ја имамо заједничку
канцеларију, где пружамо услуге грађанима Уба из области права. Већ три
недеље смо у штрајку, док су београдски
адвокати једну недељу раније обуставили рад. Министарство Правде не прихвата договор са нама, а главни разлог
обуставе рада, поред увећања пореза, је
и доношење закона којим су, практично,
елиминисали адвокате из могућности да
раде део послова које су одувек радили.
То је састављање уговора и закључење
других правних послова везаних за промет непокретности, породични закон,
закон о наслеђивању, закон о ванпарничном поступку ... Ми
смо тражили да се ти закони, који су скоро донети, измене јер
нису у складу ни са прописима ЕУ, што је потврђено на
конгресу у Београду.
Министарсво правде одбија сваки разговор на ту тему
са представницима адвокатске коморе. Лично сматрам да је
апсолутно неприхватљиво да овај закон остане на снази јер
је на штету и самих грађана. Конкретно, сада на Убу имамо
ситуацију да један јавни бележник треба да обави посао за
две општине, који је обављало 30 адвоката са територије Уба
и Лајковца. То је апсолутно немогуће. Ми смо јединствени у
овоме, осим десетак адвоката против којих је покренут
дисциплински поступак јер су били штрајкбрејкери,
долазили су у суд са намером да раде. То су првенствено
припадници владајуће странке и претпостављам да ће бити
дисциплински кажњени, односно, суспендовани из
адвокатуре. Очигледно је то нешто што се противи, не само
статуту Адвокастске коморе, него и етици адвоката.

- Бавим се адвокатуром од
16.септембра 1968. године, непрекидно.
Паузирао сам само три и по године када
сам био помоћник министра правде.
Тренутно сам у штрајку. Недавно смо
имали скуп у Шапцу, где је било десет
адвоката с а Уба, неколико њих је
оправдано изостало. Сматрам да смо
апсолутно у праву, и нећемо одустати од
својих захтева по цену да више и не радим
овај посао. Очигледно је да је учињена
повреда Устава. Поднет је захтев Уставном суду Србије, али они као нека провладина институција,
немају храбрости, што је крајње дрско, безобразно и непрофесионално, да се изјасне и јасно кажу да је Устав повређен.
Адвокатура постоји од римског и античког доба и никад нико
није могао да је укине, јер то и јесте професија која постоји за
добробит клијената, а никако није сама себи сврха. Народ мора
да се зашти, јер нису сви правно образовани. Судови, практично, не раде, бар не нешто озбиљније, евентуално неке
деобе и слично. Забранили су адвокатима писање уговора,
што је нечувено. Неке поступке које је водио суд - водиће сада
нотар. Незванично сам сазнао да је странка у Београду ишла
код три нотара, нису знали да саставе уговор. Да је то у складу
са Европом, ја бих разумео. Тамо је остављено народу да бира
чије услуге ће користити. Нико не може да предвиди шта ће
бити даље, али ми не одустајемо.

Мирослав Рајковић:
- Формално и правно ми нисмо у
штрајку јер ми немамо послодавца па да
је обустављен рад у односу на њега.
Овде се ради о обустави једног дела
послова из обима рада адвоката, а то је:
присуство суђењима, пријем поште од
суда и комуникација са судом и државним органима. С друге стране, ми смо
дужни, по упутству Републичке адвокатске коморе, да одржавамо минимум
рада, као што је присуство у канцеларији,
контакт са странкама, обавештавања и
слично. Разлога за штрајк има више. Пре
свега, то је закон о нотарима, којим је
најмање једна трећина материје узета из рада адвоката и
додељена њима. Конкретно, на Убу, посао који је радило 16
адвоката, сада ради један нотар и, самим тим, нама је
смањен обим посла. Све то је требало за последицу да има,
ако не смањење пореских задужења у смислу доприноса,
пореза и тако даље, онда бар не повећавање исте у односу
на прошлу годину. Нажалост, ситуација је таква, да смо ми на
Убу добили повећање око 45 –50% у односу на прошлу
годину, а у другим деловима Србије та повећања су ишла чак
100-200%. Све то је изазвало револт у нашој бранши. С друге
стране, кад имате у виду начин на који се одређују та пореска
задужења за адвокате незадовољство је још веће. Ово је,
заиста, један потпуно изокренут систем пореских задуживања. Такође, закон о државном правобраниоцу, представља удар на адвокатуру, а и закон о бесплатном пружању
помоћи код Центра за социјални рад. Стиче се утисак да
ништа није случајно, већ да државна политика иде у том
правцу да адвокатуру елиминише и да је подведе под
државно чиновништво, што ми ни по коју цену не можемо
дозволити. С обзиром како наступа министар правде не видим да ће се ово скоро завршити. Имам утисак да је држава
направила погрешан потез. Уместо да министар прими представнике Адвокатске коморе, он то упорно избегава.
Мислим да постоји решење, само треба разговарати. Последице су катастрофалне и за правосуђе, као и за грађане
Србије. Сваки дан продужавања води у агонију. Неко мора да
капитулира или министар, или ми. Ко ће, видећемо?

Љубиша Ранисављевић:

-Цела адвокатска комора Шапца је у
штрајку, па и ја. Мислим да је овде направљено једно погрешно определење Министарства правосуђа, тако што је нама незаконито повећало обавезе према држави, а
све на уштрб нашег рада, јер су велики део
послова пренели на нотаре и те послове ми
не можемо обављати у будућем периоду.
Због тога је дошло до обуставе рада
адвоката, који је већ дуже време актуелан,
што је паралисало и рад судства и осталих
државних органа. Лично сматрам да се то
мора решити ускоро, неко у целој тој причи мора да попусти.
До компромиса свакако мора да дође из разлога што је даљи
рад правосуђа и других државних органа онемогућен до
даљњег. Исто тако, мислим да је неправедно један део посла
узет од нас и додељен нотарима који су почели са радом
1.септембра ове године. Морају нам вратити послове који су
били у нашем домену што не искључује да и нотари раде то
исто, па нека се странке одлучују код кога ће ићи.

Милоје Мојићевић:
- Наша канцеларија, у којој радимо
отац и ја, је у штрајку, као уосталом и сви
адвокати Србије. Захтеви су једноставни.
Порез је удвостручен у односу на прошлу
годину, а адвокатима је ускраћено право да
обављају половину послова које су обављали раније. Трошкови су енормно увећани, а обим посла и могућност зараде је јако
смањена. Од почетка штрајка нема никаквог
помака, нити договора са властима, владом
и законодавцима. Не назире се решење јер
министар одбија комуникацију са комором. Европске асоцијације адвоката врше притисак на премијера и министра
правде, и наглашавају да желе лично да присуствују
преговорима између адвокатске коморе и Владе и да им се
ставе до знања и једни и други услови. Све је могло да се реши
за један дан, питање је само воље и жеље да се компромис
постигне. Овај штрајк оставља последице и у кривичном и у
парничном поступку. Рочишта се одлажу, адвокати не
приступају ни пред органе управе, ни пред друге. У сваком суду
се дневно одложи по 50 -100 рочишта, што је огроман број.
Имамо подршку и грађана Србије, свих странака, а и за колеге
судије и све запослене у судству имам само речи хвале.
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Пише: Слободан Грковић

КАД БИ УБ БИО ГРАД...

ХОЋУ ДА
СКРЕНЕМ ЛЕВО !
Људи су прилагодљива врста. Могу да живе и у
бунару. И, шта онда? Док не дође неко са стране, ништа.
Али, ако дође, види оно што су они престали да примећују
и каже им, а они - искрено се изненаде својим окружењем.
Недавно ме је назвао пријатељ, пролазио је кроз Уб и
желео да се видимо. Одлично, рекао сам му, јер сам пред
крај главне улице, чекам те. И чекао сам, чекао… После
сат времена, позвао сам ја њега.
“Па где си ти?”
“Ево стигао сам кући.”
“А зашто не дође код мене?”
“Зашто? Е сад ћу да ти кажем. Ишао сам из Београда
и кад сам видео да не могу у главну улицу јер је једносмерна, а не вреди ми ни после моста лево јер опет не
могу у главну, наставио сам право. Друго могуће скретање, између две вишеспратнице преко пута основне
школе, једносмерно је из супротног смера. Терао сам
даље и ушао у пролаз иза неке дугачке зграде, али се он
слепо завршава неким кафеом и пешачким стазама.
Недам да ме живцирају, вратим се и скренем на четвртом
месту, ка општини. Ту вам је заустављање и остављање
возила дозвољено само за службенике. Честитам! Али
шта ме брига, ја само желим да прођем. Авај, и тај пут се
слепо завршава…

ОКО НАС
У ПОСЕТИ ЈУЛИЈАНИ МАРЈАНОВИЋ,
ДИРЕКТОРКИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

КЊИГА ЈЕ
ЛЕК ЗА ДУШУ
Директорка Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“, Јулијана Марјановић, поново је изабрана на чело
ове културне установе. Реизбор је подржала матична
библиотека у Ваљеву „Љубомир Ненадовић“, као и
убска локална самоуправа.
- Осећам велико задовољство због свега што сам
до сада урадила за ову установу, али то није ипак само у
једнини. То је множина - сви смо много учинили за
Библиотеку и заиста сам поносна и срећна због тога –
каже је Јулијана Марјановић.
Својим залагањем, креативношћу, упорношћу и
позитивном енергијом, млада директорка, унела је нови
дух у библиотеку и радни елан пренела на запослене,
без којих, како каже, ни сама не би могла.
- Захвална сам, најпре, мојим колегама у Градској
библиотеци „Божидар Кнежевић“, од којих имам велику
подршку, локалној самоуправи и свим другим колегама
и сарадницима. Показало се, без обзира на све (не)
услове, да волим оно што радим и да радим то што
волим! Живим, можда, један амерички живот!? Радим у
једном граду, а живим у другом, али све се може кад се
хоће. Важно ми је да су протекле четири године труда,
доказ да су сви задовољни – истакла је поновно именована директорка.

Јулијана Марјановић

Ако желиш лево, настави право (до Цркве)
Пета прилика, раскрсниц а код
средње школе, такође има забрану за
скретање лево. А ја сам баш то хтео! Да
ли је на Убу то могуће? Наставим право
и, напокон, дозвољено је лево. Али сам
већ постао сумњичав: јел то мене неко
шета да би ме упознао са целим местом?
А ако не желим? И шта ако ме у главној
улици чекају нове замке и препреке?
Нека хвала, одох ја својој кући.“
Кад мућнем главом схватим да Уб
није настао по угледу на уређена места,
него је самоникао без осмишљеног
нацрта. Последица је низ кратких и уских
улица, понекад нужно једносмерних.
Само за возила
Заправо, ништа није нужно, али су Општине и Суда
лекови неприменљиви: кад су житељи - остали нека
Њујорка решили да од свог града напра- се сналазе...
ве средиште света, широке, дан хода
дугачке и као стрела праве улице, градили су тако што су
рушили све пред собом.
Мала места то не могу и не треба да опонашају. Остаје
им да се довијају, налазе маштовита решења, или бар
равномерно респоделе муке.
Да ли су стручни и надлежни на Убу радили и раде на
томе, нису и не раде ништа, или су нам сипали и сипају
бибер у љуту чорбу? И шта ми, који уживамо у добрим
решењима или трпимо кад су лоша, или их уопште нема,
шта ми да радимо? Ако мене питате, ја бих да изађемо из
бунара.

За претходни период, у Градској библиотеци, која
улази у 143. годину постојања, урађено је много. Побољшан је библиотечки фонд (са преко четири хиљаде
књига), отворена два одељења, која директорка Марјановић посебно издваја:
-Завичајно одељење је апотеоза прошлости и
нашој традицији, једна врста музеја у заједништву са
црквеном ризницом. Оно много говори о историји овог
града. Постоји и траје и све више људи долази да га
посети, чак и колеге из општине доводе делегације које
имају прилику да се упознају са нашом историјом. Друго
одељење, које је отворено пре завичајног, Читаоница
убска, је један диван и миран кутак у којем сви чланови
могу да уче, раде или да читају.
До овог тренутка обрађен је велики број нових
књига, извршена ревизија, прослављено је 142 године
постојања, обезбеђени су квалитетнији услови за рад,
проширена сарадња са колегама у региону и шире,
покренут песнички фестивал УрБан фест, одржане су
многе поетске и књижевне вечери, завршени конкурси,
објављено неколико публикација, емитована емисија о
убској Библиотеци, повећан број корисника...
Планови за будућност су: да се непрестано проширује фонд књига, јер су тиме и читаоци задовљни, да се
објави неколико нових издања као што је поезија завичајног писца Драгана Лукића, Лична карта Уба и монографија ФК Брезовице, да се подрже запослени у
библиотеци који желе да приређују своја дела. Планиране су и разне секције, а када буде адекватних могућности, да се отвори, можда, одељак кинеске културе.
- План је да се на сваком пољу још по мало дода и
ради. Тренутно постоје приоритети и зато Библиотека
тихује, али неком својом креативношћу превазићићемо
новонасталу ситуацију после елементарних непогода.
Ја увек говорим: Морамо имати и лек за душу, а то је
књига. Трудимо се да, кад је људима пуна глава од
свега, могу да дођу и изаберу жељену књигу и отплове,
да бар на тренутак нађу лични мир, утеху и срећу –
закучује Јулијана Марјановић.
Д.Капларевић

СА СВИХ СТРАНА
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ПРЕДСТАВНИК УБСКЕ ОПШТИНЕ НА СЕМИНАРУ У КИНИ

ОБУКА О РАЗВОЈУ
ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА
Због сарадње убске општине и пословних
партнера из Кине на пројекту изградње
Индустријског парка у Стубленици, Ненад
Пеладић учествовао на семинару у Пекингу
У двадесетодневној посети Кини у септембру је боравио
Ненад Пеладић, запослен у предузећу „Еко Тамнава”, где је као
представник убске општине учествовао на семинару о изградњи
индустријских паркова и сарадњи између Кине, азијских и
европских земаља. Обуку је организовала Академија за међународне пословне званичнике (АИБО) при кинеском Министарству трговине, која је сносила трошкове пута и смештај свих
26 учесника из 15 држава света, међу којима су Филипини,
Непал, Пакистан, Бангладеш, Шри Ланка, Кореја, Киргистан,
Сирија, Албанија, Бугарска, Румунија, Србија, Македонија, БиХ и
Црна Гора.
- Због учестале сарадње између Општине Уб и пословних
партнера из Народне Републике Кине, пре свега на пројекту
изградње Индустријског парка у Стубленици, ја сам се на
предлог председника општине Дарка Глишића одазвао позиву
да узмем учешће у семинару, организованом од 3. до 24.
септембра. Центар за обуку био је смештен у Пекингу, где смо
присуствовали интерактивним предавањима владиних
званичника и експерата о њиховом искуству везаном за развој
кинеских економских и технолошких зона, планирању и
изградњи индустријских паркова, могућностима страних
инвестиција у специјалне економске зоне, пореској политици
развојних зона и многим другим темема које се тичу како
индустријских паркова, тако и кинеске економије, традиције,
историје и културе. На церемонији затварања, свим полазницима који су прошли комплетну обуку уручени су Сертификати
од стране управе АИБО – прича Пеладић, истичући да је учешће
на семинару од непроцењивог значаја због искуства и знања
која је стекао, а која ће моћи да примени у пракси на Индустријској зони у Стубленици, као и да их пренесе свим
заинтересованим за овај и сличне пројекте.

ИЗЛОЖБА У ЗАВИЧАЈНОМ МУЗЕЈУ КОЦЕЉЕВЕ

ТАМНАВСКИ БЕСМРТНИЦИ
Изложба под називом ’’Тамнавски бесмртници’’ отворена
је 3.октобра у Завичајном музеју у Коцељеви. Аутори Зоран
А.Живановић, Зорица Маринковић и Босиљка Пауновић Павловић сакупили су, аранжирали и изложили велики број
докумената и експоната, уредили Каталог и организовали
успело свечано отварање (говорио је завичајац Срећко
Ђукић, диломата и публициста). Ова изложба и добро
илустрован каталог-монографија посвећени су стогодишњици Великог рата и палим Тамнавцима...

Аутори изложбе са директором Библиотеке
Небојшом Остојићем испред Завичајног музеја

Користан боравак у Кини:
Ненад Пеладић (други с лева)
Осим предавања, љубазни домаћини су за учеснике
семинара организовали и обилазак историјских и
културних знаменитости најмногољудније земље света,
попут Кинеског зида, Забрањеног града, Летње палате и
ЗОО врта у Пекингу, Музеја урбаног планирања у Шангају,
Олимпијског музеја у Вушију и многих других места. Д.Н.

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

ПРИПРЕМЕ ЗА
“РЕПЕСАЖ ФЕСТ“
Смотра најбољих аматерских позоришта са
простора бивше СФРЈ почетком новембра. –
Крајем октобра промоција књиге др Воје
Марјановића и Вече акустичне музике
Након бројних дешавања током прве половине
октобра - од биоскопских пројекција најновијих филмских хитова, преко изложби и приредби за децу до позоришних представа, Установа за културу и спорт ће у
другом делу месеца организовати још два програма.
Најпре, 22. октобра, у 20 часова, у Клубу Дома културе
биће одржана промоција књиге Убљанина др Воје
Марјановића „Последња песма моје нане”. Реч је о
збирци прича и сећања, лаких цртица и записа о његовом ратном и послератном детињству. Најновију, 80. по
реду књигу, професор Марјановић је објавио ове године, уочи свог 80-ог рођендана.
Два дана касније, 24. октобра, све љубитеље
добре свирке у Клубу Дома културе очекује Вече
акустичне музике.
Сви запослени у Установи за културу и спорт
ангажовани су на припреми седмог Репасаж феста, који
почиње 4. новембра. И ове године, на Убу ће се окупити
најбоља аматерска позоришта са простора бивше
СФРЈ, а поред шест представа у такмичарском делу,
публика ће имати прилику да погледа и један комад у
част победника. У оквиру пратећег програма фестивала, биће организована изложба посвећена позоришном животу и промоција књиге др Радована Марјановића о нашем филозофу Браниславу Петронијевићу.
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ВРТИЋ ОБЕЛЕЖИО ДЕЧЈУ НЕДЕЉУ

ПРЕДШКОЛЦИ НАСТУПАЛИ У ДОМУ КУЛТУРЕ

МАШТОВИТО И КРЕАТИВНО

ПРИРЕДБА
ЗАХВАЛНОСТИ

Председник општине Дарко Глишић угостио малишане, а Установа за културу и
спорт их обрадовала поклон представом. – Осликавањем Градског трга,
маскенбалом и спортским надметањима употпуњен празник
Прва недеља октобра на Убу је, као и у читавој Србији,
протекла у знаку Дечје недеље. Као и предходних, и ове године
све тамнавске основне школе самостално су обележиле Дечју
недељу, а носилац ове манифестације у граду је, као и увек,
била Предшколска установа „Уб”. Прослава је започела у
понедељак, 6. октобра, посетом Општинској управи, где је
делегацију малишана и васпитача примио и угостио председник општине Уб Дарко Глишић, који им је честитао празник и
пожелео безбрижно детињство. Након пријема, Вртић је
организовао програм „Креда црта маштом”, када су деца
својим цртежима осликала и украсила Градски трг.

Маштовите маске убских предшколаца

У у торак, најмлађи житељи
општине своје креације представили
су на маскенбалу, најмасовнијој и
најмаштовитијој манифестацији у
оквиру Дечје недеље. Градским
улицама и тргом продефиловало је
пар стотина принцеза и принчева,
добрих и злих вила и вилењака,
Успаваних лепотица и Снежана, патуљака, Бетмена и Спајдермена, љутих
гусара и доброћудних бака, молера и
морнара, каубоја и индијанаца, као и
други омиљени ликови из цртаћа и
бајки, с много труда и маште стварани
и с поносом приказани суграђанима.
Креације за маскенбал малишани су
направили заједно са својим родитељима и васпитачима.
Среда је била резервисана за традиционална спортска
надметања, у којима су учествовали малишани свих старосних
група, док је у четвртак одржан наградни ликовни конкурс под
називом „Свако дете срећног лица чува једна породица”, што је
и слоган овогодишње Дечје недеље.
Последњег дана Дечје недеље, у петак, 10. октобра, Установа за културу и спорт је малишане за њихов празник обрадовала поклон представом „Краљ мајмун”, која је рађена на
основу мотива истоимене басне Доситеја Обрадовића.
Д.Н.

РАСПЕВАНЕ БОЈЕ
У обележавање Дечје недеље, у уторак, 7. октобра,
укључило се и Удружење деце са посебним потребама
„Живимо заједно”, које је организовало програм „Распеване
боје”. На Градском тргу, ученици специјалне школе за децу
ометену у развоју „Љубомир Аћимовић” из Мургаша, уз помоћ
својих другара - предшколаца из Вртића и неколицине
волонтера бојили су и осликавали дечје кишобране, који ће
бити изложени на традиционалној, децембарској продајној
изложби рукотворина Удружења „Живимо заједно”. Деци из
Мургаша подршку су пружили и ученици Музичке школе „Петар
Стојановић” мини концертом класичне музике.
Дефектолози у специјалној школи „Љубомир Аћимовић”,
Мирјана Јовановић и Данијела Трзан истакле су да је овај
програм објединио социјалну инклузију и музикотерапију, који
значајно утичу на квалитет живота деце са сметњама у развоју.
- Ангажовањем деце из Предшколске установе, који су
били мали асистенти ученицима из Мургаша и заједно са њима
осликавали кишобране, допринели смо социјалној интеракцији, што је веома важно. Поред тога, деца из Музичке школе
својом интерпретацијом су допринела позитивној атмосфери,
раположењу и концентрацији, те стимулисала психомоторне и
когнитивне способности, као и емоционални и креативни израз
сваког детета појединачно, које је рођењем природно
навикнуто на музику, а која доприноси превазилажењу његових
развојних тешкоћа – објаснила је Данијела Трзан.
Поред програма „Распеване боје”, Удружење „Живимо
заједно” је на Градском тргу организовало и изложбу рукотворина деце са посебним потребама, насталих у креативним
радионицама овог Удружења и специјалне школе „Љубомир
Аћимовић” у Мургашу.
Д.Н.

Осликавање кишобрана на градском тргу
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Заједнички програм предшколаца
и удружења “Живимо заједно“

Дружење под маскама настављено је у Вртићу

Предшколска установа „Уб“ није заборавила све оне који су
помогли обнову поплављеног вртића, те је организовала „Приредбу захвалности“ на којој су подељене многобројне захвалнице.
Свечаној приредби, која је у четвртак, 9. октобра, одржана у
сали Дома култ уре, а коју су извеле три предшколске групе,
присуствовале су многобројне званице. На самом почетку, емитован је кратак документарни филм, који је подсетио присутне на
минуле догађаје, када је поплављен Уб, а највише страдало једино
обданиште на Убу.

Дефиле у центру града

ДОНАЦИЈЕ УБСКОМ ВРТИЋУ И ДАЉЕ СТИЖУ

ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ,
КЊИГЕ И ИГРАЧКЕ
Прошле недеље, хуманитарна организација „Срби
за Србе” донирала је део опреме за кухињу убске
Предшколске установе. У питању су казан за кување и
шпорет, чија је вредност око 7.000 евра.
- Овај вредан поклон добили смо захваљујући
посредовању и ангажовању Маријане Марјановић,
помоћника председника општине Уб. Стари казан и
шпорет набављени су 1978. године, када је Вртић
отворен и већ су били дотрајали, тако да нам је помоћ
Удружења „Срби за Србе” стигла у правом тренутку, на
чему им се најсрдачније захваљујем. Планирамо да
наредне године набавимо још један нови шпорет, који
је неопходан да би кухиња функционисла – изјавила је
Гордана Милосављевић Марковић, директорка
Вртића.
Новој опреми за кухињу највише су
се обрадовале куварице.
- Нови казан и шпорет много нам
значе, јер ће олакшати и убрзати посао
око припремања оброка за децу, храна ће
бити укуснија, а ми ћемо радити са још
више елена – каже куварица Слободанка
Милиновић.
Поред ове донације, током протекле
недеље у Предшколску установу стигло
је још поклона. УНИЦЕФ је све предшколце обрадовао бесплатним књигама,
а у наредном периоду од ове међународне организације добиће и ранчеве.
И Удружење жена Србије и Русије
„Матрона” допремило је пакет помоћи
убском Вртићу, који се састоји од опреме
и играчака.

Музичко-сценски програм који је одушевио све присутне
Преко две стотине људи учествовало је у санирању штете и
обнови вртића. Свакако треба поменути домаре, који су у ноћи 15.
маја покушали да спасу ствари и подигну их на спрат, запослене у
вртићу који су одмах по повлачењу воде избацивали муљ и
потопљен инвентар, њихова дежурства у сменама недељама, родитеље и волонтере који су помагали да се обију зидови и под, медије,
новинаре и сниматеље који су обавештавали јавност о свим
догађањима у вртићу и наравно све људе добре воље, донаторе,
музичке групе, спортисте, установе, вртиће, приватна предузећа,
фирме и појединце, који су без икаквог двоумљења дали свој
допринос да се убски малишани врате у вртић и проведу најлепше
дане одрстања у чистим и лепо уређеним собама.
Д.К.

Браво
Браво за
за сву
сву убску
убску децу!
децу
Добитници захвалница

850RUBEL prašak, 9kg
1.396ARIEL prašak, 8kg
330BONUX prašak, 2kg
313PERWOL, color i black, 1l
166BOHOR omekšivač, 900ml

16

ОКО НАС

16.октобар 2014.г.

БАЊАНАЦ СТЕВАН ЈОВИЧИЋ– ИСТОРИЧАР ФИЛМА, СЦЕНАРИСТА, ДИРЕКТОР КИНОТЕКЕ

КА ИСТИНИ,
ПРЕКО СРПСКОГ ФИЛМА
Од Бањана до ФДУ. Истраживања о Стојадиновићу, Цветковићу, Титу ....
реконструкција многобројних предратних филмова.
Историчар филма, Стеван Јовичић, својим дугогодишњим залагањем у
области документарног филма, пре
неколико година добио је признање за
врхунски допринос националној култури. Можда, мање познат Тамнавцима,
али признат и поштован међу српским
кинематографима, успео је, због свог
залагања, да добије националну пензију. Рођен у Бањанима, 1936. године,
где је завршио основну школу (први
разред гимназије на Убу), свој животни
пут градио је у Београду, где је завршио
Факултет драмских уметности, Група за
организацију.
Љубав према историји, филму,
писању и, пре свега, истини одвели су га
под кров Југословенске кинотеке. Пуне
42 године, провео је као њен стручни
сарадник и филмски архивиста, посвећујући свој радни век српској филмској
историји. Виспреност и стручност у
анализирању и чувању архивске грађе
водила га је ка постављању теорије о
вредновању филмског документа као
историјског извора.
Написао је и приређивао многобројне књиге и сценарија, реконструисао старе српске филмове, сарађивао
са познатим редитељима (Мики Стаменковић, Марко Бабац, итд.). На многим
документарним филмовима био је
косценариста, а успешно је писао и за
разне чаописе и новине као што је
„Политика“. Углавном, посвећен пословима у Кинотеци, једно време вршио је
дужност директора Кинотеке, а 2001.
године, поводом његовог одласка у
Истраживањем је дошао до
податка, да је Драгиша М. Стојадин о в и ћ ( ш е ф К и н ема то г р а ф с к е
секције српске војске на Солунском
фронту) био инструктор Гаврилу
Принципу (заједно с комитским
војводом Танкосићем) у руковању
оружјем, пре него што је Принцип
извршио атентат у Сарајеву.

УДРУЖЕЊЕ
“ЖИВИМО ЗАЈЕДНО“

пензију, колеге приређују пројекцију
одабраних филмских материјала, у
Музеју Југословенске Кинотеке.
Многи су на РТС-у пратили документарну серију „Тито - црвено и црно“
чији је један од аутора био баш Стеван
Јовичић. Привлачиле су га и приче о
знаменитим Тамнавцима, па док је
проучавао четнике кроз архивске документе, дошао је до умног Тамнавца,
Светомира Николајевића, првог српског
студента који се школовао у Енглеској и
вратио се са знањем шест језика. Као
предавач, Светомир Николајевић је
први „довео“ Шекспира на Београдски
универзитет. Бавећи се политиком,
основао је претходницу Друштва народа. Све ове значајне податке, Стеван
Јовичић је објавио, заједно са некадашњим директором убске библиотеке
Живорадом Тодоровићем, у књизи
„Умни Тамнавац Светомир Николајевић
и потомци“.
Стеван Јовичић је организацију на
ФДУ уписао због љубави према историји.
– Мене су јако импресионирале
велике личности из наше историје, које
су скрајнуте. Први сценарио, који сам
реализовао, написао сам и књигу о
њему, подигао му и споменик отварајући једну изложбу поводом 100 година
филма у Неготину, био је о Драгиши М.
Стојадиновићу. Други сценарио био је о
војводи Бојовићу. Чак и на Војној
академији, није се учило да је војвода
Бојовић превео српску војску преко
Албаније. Баш и сада у овом периоду,
100 година од Првог светског рата, то се
не помиње. Јер, он је у то време био
ђенерал, па су Мишић и Степа одбијали
да примају наређења од њега. За разлику од њих био је и војничина, коњаник,
главнокомандујући, начелник, рањен на
фронту ... - присећа се Стеван Јовичић
својих првих истраживања.
Текстове о филму објављује од
1959. године, а после су уследиле монографије о пионирима југословенског и

Стеван Јовичић
са супругом Мариком
ПИСАЦ СЦЕНАРИЈА И СПИКЕРСКОГ
ТЕКСТА:
„И Србин се кинематографише“ (1999),
„Србија у пролеће 1999“ (1999), „Војвода Петар Бојовић“ (2001), „С камером и
пушком“ (2002), „На истоку Србије“
(2003), „Војна кинематографија“ (2004),
„Мокрањац заувек“ (2005), „Филмски
фестивал Сопот“ (2006), „Право на
истину – Драгиша Цветковић“ (2009),
„Тито – црвено и црно“, „Бард Лазарева града“ (2011).
српског филма. Приредио је неколико
књига: „Нушић – први српски филмски
сценариста“, „Од камере опскуре до
видео филма“, а први сценарио о Драгиши М. Стојадиновићу, угледао је светлост дана у филму „С камером и пушком“
(2002. године), док је истоимена књига
објављена три године раније (1999).
Самостално и у сарадњи са проф.
др Марком Бабцем (ФДУ), реконструисао
је предратне филмове: „Голгота Србије“,
„Са вером у бога“, „Крунисање краља
Петра првог“, „Београд – престоница
Краљевине Југосла-вије“ и многе друге.
Један од последњих сценарија
написао је 2011. године, о оснивачу издавачке куће „Багдала“, путописцу и дечијем песнику Љубиши Бати Ђидићу. После
смрти редитеља Миомира Микија Стаменковића (2012), рад на остварењу овог
пројекта је прекинут, али се ове године
наставило са реализацијом. Филм ће
изаћи у продукцији „Центар филма“.
Д.Капларевић

СВЕТИЊАМА У ПОХОДЕ

Деца са посебним потребама и њихови родитељи и педагози обишли манастире Лелић, Ћелије и Јовања
Удружење за помоћ деци са посебним потребама „Живимо
заједно” на Крстовдан је организовало поклоничко путовање у
ваљевске манастире Лелић, Ћелије и Јовања. Заједно са децом
и њиховим педагозима, светињама у походе кренули су и
родитељи малишана, волонтери и чланови Удружења. Група од
40 Тамнаваца најпре је обишла манастир Лелић, задужбину
Владике Николаја и његовог оца Драгомира Велимировића. Ту
су целивали мошти светог Владике Николаја и присуствовали
служби поводом празника, на којој им је читана молитва за
здравље.
Путовање су наставили до манастира Ћелије, познатом по
архимандриту и духовнику, богослову и филозофу Јустину
Поповићу. Након целивања моштију Аве Јустина и кратког
предавања о богатој историји тог светог места, где је девет
година била Карађорђева војна болница, а у ослобођеној
Србији Милоша Обреновића основна школа интендантског
типа, деца и њихови пратиоци упутили су се у село Златарић, у
коме се налази манастир Јовања са храмом посвећеним Јовану
Крститељу. Црква манастира је, највероватније, подигнута
крајем 15. и почетком 16. века, а у мисирску цркву претворена је
почетком 19. века, што је и данас.

- Посета ваљевским светињама организована је на
Крстовдан како би деца са посебним потребама и њихови
родитељи на тај празник присуствовали молитвама за
здравље, помолили се, окрепили душу и пронашли свој мир
– каже Мирјана Јовановић, председница Удружења за помоћ
деци са посебним потребама „Живимо заједно”, уз захвалност Општини Уб што је обезбедила бесплатан превоз за ово
поклоничко путовање.
Д.Н.

НАШИ АУТОРИ
Пише: Милорад Радојчић
ЗНАЧАЈНИ ТАМНАВСКИ СТВАРАОЦИ
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УБСКИ ПЕСНИЦИ

НАЈБОЉИ СРПСКИ
ОРИЈЕНТАЛИСТА
Српко Лештарић из Врела
Наше поднебље изнедрило је доста
стваралаца, научника, уметника, спортиста, политичара и веома успешних стручњака различитих профила. Међу ствараоцима има и врло успешних преводилаца. Један од наших најбољих
познавалаца арапског језика и врхунских преводилаца са тог језика је Српко
Лештарић, рођен 29. априла 1949. године
у Врелу, од оца Александра, авијатичара, земљорадника и комерцијалисте и
мајке Томке (рођ. Сокић из Брезовице),
домаћице. По његовим речима љубав
према литератури понео је из родитељског дома, који је од 1941. године био
препун разних књига.
Основну школу учио је у Старом
Врелу, Београду, Калиновцу, Земуну,
Бањанима и Стублинама. Од 1962. до
1966.године похађао је и завршио гимназију у Обреновцу. Студирао је политичке науке, јапански и арапски језик у
Београду, Алепу и Багдаду. Дипломирао
је 1975. године арапски језик и књижевност на Филолошком факултету
Универзитета у Београду.
По завршеним студијама, провео је
скоро деценију и по у земљама Машрека
изучавајући њихове народне говоре и
арапску дијалектологију, па је један од
ретких Европљана који непосредно
преводи са арапског народног језика.
Пропутовао је скоро целу Европу и
Средњи исток аутостопом радећи најразличитије послове, у које се убраја и
играње шаха. Лично је упознао многе
арапске књижевнике и постао стални
сарадник кувајтског часописа Светска
култура, који објављује преводе из
стране периодике.
Лештарић је своје преводе кратких
проза с арапског и енглеског језика
објављивао по многим листовима и
часописима. Посебну пажњу поклања
превођењу изворних народних прича,
мада објављује и преводе вредних дела
савремених арапских писаца. Још 1994.
године објавио је Антологију арапске
народне приче, у издању ИП Време
књиге из Београда. Следеће године у
Багдаду је приредио књижевно вече на
коме је представио југословенску
прозну литературу. Три године касније
објавио је књигу народних прича из
Ирака под називом “Рибарева кћи“.
Током 2000. године објавио је две књиге
кратке прозе Зекерија Тамира (Атентат и
Смејаће се).
Овај наш познати арабиста, који
важи за најбољег зналца арапског језика
и врхунског преводиоца, у међувремену
објавио је десетину преведених књига,
а ове године већ је објавио књигу
Мухамеда Ал Нафзаиа “Мирисни врт
љубавне сласти“, а у штампи му је
књига кратке прозе Зекерија Тамира
“Одбачени савети“. Ако је судити по
броју преведених па штампаних књига,
његов најомиљенији писац је Зекери
Тамир а следи га Тајиб Салих.

Српко
Лештарић
Почетком ове године објавио је и
књигу “Занимљиви српски презименик“, која садржи око 5.500 необичних и занимљивих презимена која
умеју да нас насмеју и забаве. Књигу је
објавио Службени гласник Београда у
едицији Друштво и наука. Поред научног она представља и забавно штиво.
Запажени су и његови стручни и
научни радови из рабистике објављени у бројним стручним часописима.
Сарађује са одсецима за арапску
фолклористику на универзитетима у
Индијани и Единбургу и са неколико
сличних институција. Он не само да је
наш најзначајнији преводилац са
арапског језика већ се за њега тврди да
је превео више арапских књига од свих
осталих српских арабиста.
Сада је водећи преводилац у СЈП
Југоимпорт – СДПР, а био је преводилац и тумач наше чувене Холдинг
компаније Енергопројект из Београда.
Дакле, главни послови су му превођење преговора о трговини и изградњи разноврсних грађевинских објеката; актуелне преписке и склапања
одговарајућих спољнотрговинских
уговора. Ожењен је Горданом (рођ.
Станаћевић из Обреновца), дипломираном правницом и има синове
Александра и Врсана.
Уметничку прозу преводи и са
српског на арапски језик. Члан је Удружења књижевних преводилаца Србије
и Удружења научних и стручних преводилаца Србије. Крајем прошле године
Удружење књижевних преводилаца
Србије доделило му је престижну
награду Милош Н. Ђурић за превод
романа нобеловца Нагиба Махфуза
Деца наше улице, у издању Службеног
гласника. Иначе то дело наишло је на
одличан пријем код читалац а на
читавом јужнословенском простору.

UKOLIKO IMATE TEMU ZA NAS,
JAVITE NAM NA 064/484-2050 I 064/2180-588
e-mail: glastamnave@gmail.com
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ЈЕСЕЊИ ЈЕЦАЈ
Јорданом Јован једри,
Јеванђеље Једнородном јавља.
Јанусов јахач једини јечи.
Јавори јаучу, јасенови јадикују.
Јелени јечам једу.
Јата јастре ова јар оле јашу.
Јуначки јуриши јењавају.
Једно ојна јануарска јутра,
Једнолична јулска јасност,
Јаднике јачају.
Јаме, јазови , јаркови, језера.
Јантар, ја уке, јагоде, јеле,
Јагањци, јаре ице, јегуље
Једнако јаки јесу.
Јучерашња језа јетка је.
Једном, јесен је јецала...
Јордан Теодосић

ПАЉУШКО ЈЕЗЕРО
У Паљувима, испод куће моје
језеро је наше - плавичасте боје.
Кад пролеће дође и врбе листају
риболовци почињу да рибе пецају.
Долазе с пролећем дивље патке,
роде...
А и шљуке ту имају разне згоде.
Највише је бабушки у језерској води,
док пецарош у чамцу ка ресторану
броди...
За ово језеро и Ваљевци знају
па долазе често рибу да пецају,
на другој обали, на јабучкој страни,
на својим су местима често
Лајковчани...
Причали су људи за неког Душана,
који једном улови великог шарана...
Велико је то језеро, ко да нема краја
тамо у даљини са Рукладом се спаја.
Владимир Радојичић
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

16.октобар 2014.г.

22.октобра 2014.г. навршавају се две године
од како није са нама

22.октобра 2014.г. навршавају се две године
од како није са нама наш драги

МИЛЕТА
МИЛИЈАНОВИЋ

МИЛЕТА
МИЛИЈАНОВИЋ

(30.07.1959 - 22.10. 2012.)

(30.07.1959 - 22.10. 2012.)

Не можемо да
прихватимо истину
да ниси са нама.
Живи
успомена на твој
драги лик.
Твоји: Жија, Ружа,
Снежана, Кађа,
Наташа, Ивана, Вања,
Весна и Ацика

С Е Ћ А Њ Е

СЛОБОДАН
КОСТИЋ
ШОЈА
Све је лакше било са
тобом. Без тебе је све
празно.
Чувамо у срцима успомену
на твој драги лик

Супруга Верица, син Срђан
и ћерка Славица
са породицом
Најдража љубави моја, прође 40
несрећних, најтужнијих дана
и најтежих ноћи без тебе

МИОДРАГ МИЛЕ
РАДОВАНОВИЋ
(1931 - 2014)
Док сам жива волећу те једина моја
највећа љубави, највећи радниче и
кућаниче мој. Волим те највише на
свету, бићу најсрећнија кад будем
код тебе. Чувај нас са неба, једина
звездо. Био си ми цео живот и снага
60 година !
Једина твоја супруга Милена, ћерка
Верица, унуци Иван и Дејан, зет
Зоран, брат Лека, сестра Доца и
Живко са породицама

Тата,
недостајеш нам.
Чувамо те у срцу
заувек.

Твоје Наташа
и Каћа
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СПОРТ

16.октобар 2014.г.

РУКОМЕТАШИ УБА СЛАВИЛИ ДВЕ ПОБЕДЕ У ТРИ МЕЧА

ДРАМА НЕИЗБЕЖНА ЗА УБЉАНЕ
- У Шапцу победа измакла у финишу, три дана касније, против
Умчара, обрнут сценарио. - У суботу гостовање Космају.
Као и претходних сезоне, инфаркт-завршнице не заобилазе убске
рукометаше. Ако се за меч против Мачве из Богатића може рећи да је бар
последњи минут прошао без стреса, онда за наредна два дефинитивно
стоји да нису били за навијаче са слабијим срцем.
На мечу у Шапцу против Металопластике 2, пулени Томе Марковића
имали су нерешен резултат у 59. минуту, седмерац и играча више. На
жалост, испустили су велику шансу и поред најбоље игре у сезони и
претрпели минималан пораз од домаћина.
Утакмица против Умчара била је стресна и нервозна од 1. минута,
зачињена константим протестима са клупе гостију које су судије и
превише толерисали. После резултатске "клацкалице" у првом делу,
Умчари су на старту другог периода стигли до плус три и претили да
однесу бодове са Уба. На осам минута до краја, домаћи су преокренули на
23:22 и имали два играча више! Ипак, каква би то утакмица била без
трилер-завршнице- на 25:25 Шкорић је храбро изборио седмерац који је
хладнокрвно реализовао непогрешиви Зарин, а чврстом одбраном у
последњих 30 секунди сачувана је никад тежа, али слатка победа којом
Убљани чувају прикључак са врхом табеле:
- Видно је било да су
играчи исцрпљени јаким
ритом, против Умчара смо на
"мишиће" извукли победу и
то је у овом тренутку најбитније. Пре тога смо у дуелима
са две најбоље екипе у лиги
пружили одличне партије и
потврдили да с правом
пуцамо на врх табеле. Настављамо са жестоким темпом, у
среду смо играли Куп са
Металопластиком 3, а за ви-кенд нас чека пут у Раљу на
мегдан Космају- каже тренер
Јовичић постиже гол за Убљане РК Уба Томислав Марковић.

ВАНДАЛИЗАМ У СПОРТСКОЈ ХАЛИ НА УБУ
Дуже од победе против Мачве, памтиће се незапамћен вандализам
гостујуће екипе у свлачионици после меча. Бес због пораза рукометаши из
Богатића искалили су на санитаријама, инсталацијама и вратима,
направили штету од 30.000 динара, а онда без трунке стида негирали да је
било икаквог инцидента. РК Уб је оштро осудио дивљачко понашање, а врло
брзо се очекује реакција Комесара лиге...
Б.Матић

ДРМЛ "Центар", 3.коло

УБ- МАЧВА (Богатић) 26:22
(14:11)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Јевремовић, Радосављевић
(Ваљево). Искључења: Уб 12, Мачва 12
минута. Седмерци: Уб 4(3), Мачва 5 (5)
УБ: Стокић 2, Бојанић, Зарин 7, Родић 1,
Тадић 1, Драгишић, Антић 3, Ђокић 4,
Матовић, Маринковић, Рогић 8, Стојановић, Шкорић, Милекић, Ранковић, Јовичић
ДРЛМ "Центар", 5.коло

УБ- УМЧАРИ 26:25 (11:12)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Вукићевић, Драгомировић
(Београд). Искључења: Уб 8, Умчари 14
минута. Седмерци: Уб 6(6), Умчари 4(4)
УБ: Стокић 2, Вукосављевић, Зарин 12 (6),
Петровић, Тадић 2, Драгишић, Антић,
Ђокић 5, Матовић, Маринковић(3 одбране), Рогић, Стојановић, Шкорић 2, Милекић
(10 одбрана), Ранковић, Јовичић 3.

ДРУГА ЛИГА - ЦЕНТАР
1. ORK Ma~va(B)
2. Zemun 1957
3. Metaloplas.2
4. Ub
5. Dor}ol
6. Radni~ki(O)
7. Prva Iskra
8. Um~ari
9. Jedinstvo(K)
10. Kosmaj(Raqa)
11. Mladost(SP)

4
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
5

+46
+30
+27
+7
+3
+19
+18
-5
-4
-45
-90

8
8
8
6
6
4
4
3
2
1
0

Наредне утакмице РК "Уб"
6.коло (субота, 18.10.2014):
Јединство (Крњево) - Уб
7.коло (субота, 25.10.2014- 20ч):
Уб - Космај
8.коло (субота, 1.11.2014):
Земун 1957 - Уб

ОДБОЈКАШИЦЕ УБА У СУБОТУ СТАРТУЈУ У ВИШЕМ РАНГУ

ПОТРАГА ЗА ТЕХНИЧАРОМ
- Ивана Јаковљевић очекује принову, млада Анђела Марковић прва опција на најостељивијој позицији.
- Клуб остао и без Маје Глишић, први меч против београдског Поштара (18. октобар)
Одбојкашице Уба деловале су врло сигурно у припремним утакмицама, Соња Пузовић и Миа Вуловић су
потврдиле епитет великих појачања, али тренер Марина
Петровић ипак не очекује спокојна старт сезоне. Разлог су
пехови који прате наше шампионке, два битна играча из
претходне сезоне нису више на располагању лазаревачком
тренеру:
- Повреда Маје Глишић је ипак озбиљније природе,
притом су је и неки приватни разлози одвукли на другу
страну, па смо одлучили да се растанемо са коректором која
нам је пуно значила у шампионском походу. За ту позицију
ипак имамо решење, Миа Вуловић то може да одигра без
проблема, па је њен одлазак надокнадив- каже Марина
Петровић, тренер и "средњак" убске екипе.
Међутим, други непланирани изостанак створио је
велику главобољу Марини:
- Наш први техничар Ивана Јаковљевић нас је обавестила да
чека принову, добила је аутоматску забрану од доктора на
бављење спортским активностима, тако да нас је то ставило у
врло тешку позицију. Срећа је да смо вратили Анђелу
Марковић из Лазаревца која је велики потенцијал, али
сигурно нема још довољно искуства да изнесе целу сезону.
Невена Лазић је на студијама, није у могућности да тренира,

тако да у кратком року морамо да доведемо играча за
најбитнију позицију у екипи. Избор није велик, а ни јефтин, да
не причам колико је тешко уклопити новог техничара за само
неколико дана. Ивана нам је пуно значила и на сервису и у
блоку, надам се ипак да ћемо превазићи и овај проблем и
победнички стартовати у Београду- не напушта оптимизам
Марину Петровић и поред великих кадровских проблема.

ЖОК Уб

ФУДБАЛ

16.октобар 2014.г.
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ПОЛ Уба "Запад", 5.коло

БРГУЛЕ - РАДНИК 1:4 (0:2)
Резултати 4.кола (4/5.10.2014):
Слога (В) - Шарбане
0:7
Докмир - Мургаш 2012
6:4
ОФК Паљуви - Памбуковица 2:1
Звиздар - Чучуге
1:1

Резултати 5.кола (4/5.10.2014):
Јединство (М) - ОФК Таково 0:0
Врело - Колубара (ЛП)
2:1
Бргуле - Радник
1:4
Вукона - Стрелац 001
4:0

Резултати 5.кола (11/12.10.2014):
Чучуге - Слога (В)
7:0
Памбуковица - Звиздар
2:0
Мургаш 2012 - ОФК Паљуви 1:4
Шарбане - Докмир
2:0

Резултати 6.кола (11/12.10.2014):
Радник - Вукона
8:0
Колубара (ЛП) - Бргуле
4:0
ОФК Таково - Врело
1:2
Слога (Л) - Јединство (М)
1:1

Најава 6.кола (18/19.10.2014- 14ч):
Слога(В) - Докмир
ОФК Паљуви - Шарбане
Звиздар - Мургаш 2012
Чучуге - Памбуковица
Најава 7.кола (25/26.10.2014- 14ч):
Памбуковица - Слога (В)
Мургаш 2012 - Чучуге
Шарбане - Звиздар
Докмир - ОФК Паљуви
Општинска лига Уба "Исток", 5.коло

Најава 7.кола (18/19.10.2014- 14ч):
Врело - Слога (Л)
Бргуле - ОФК Таково
Вукона - Колубара (ЛП)
Стрелац (К) - Радник
Најава 8.кола (25/26.10.2014- 14ч):
Колубара (ЛП) - Стрелац (К)
ОФК Таково - Вукона
Слога (Л) - Бргуле
Јединство (М) - Врело
Општинска лига Уба "Запад", 6.коло

РАДНИК - ВУКОНА 8:0 (3:0)
ШАРБАНЕ - ДОКМИР 2:0
(0:0)
Стадион у Шарбанама. Гледалаца:
5 0 . С у д и ј а : Го р а н С и м а н и ћ
(Радљево). Стрелци: В.Аврамовић
у 60. и Н.Миловановић у 75. минуту.
Жути картони: Стеванчевић (Ш),
Ђермановић, Несторовић (Д).
Ш А Р БА Н Е : С т е ва н ч е в и ћ 7 ,
Ј.Павловић 7,5, С.Миловановић 7,5,
Мирковић 8, Рашић 7,5,
Д.Аврамовић 7,5, Н.Миловановић
7,5, Гајић 7,5, Љ.Павловић 7,
В.Аврамовић 7,5, Ранковић 7
(Симић _)
ДОКМИР: Симић 6,5, Пантелић 6,
Ђ о р ђ е в и ћ 6 , Тод о р о в и ћ 6 , 5 ,
Јаковљевић 6 (Јовановић _),
Миловановић 6, Ђермановић 6,5,
Петрановић 7, Несторовић 7,
М.Јовић 7, З.Јовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Мирковић (Шарбане)
Шарбане су после стартног
пораза везале четврти тријумф,
потпуно заслужено. Да су Немања
Миловановић и Влада Аврамовић
били прецизнији у првом делу,
питање победника би већ тад било
решено, овако је Симић одолевао 60
минута када га је Аврамовић
савладао са 18 метара. Немања
Миловановић је искористио
асистенцију рођака Стефана да
"овери" победу, од гостију само
једна пречка- премало за више од
часног пораза...

Стадион на Школарцу. Гледалаца: 50.
Судија: Дарко Лазић (Уб). Стрелци:
Ђурђевић у 10. и 37., Вујић у 29., Хаџић у 49.,
53. и 63., Луковић у 67. и Софронић из пенала у 72. минуту. Жути картон: М.Лукић,
Анђелић (В). Црвени картон: М.Лукић
(Вукона) у 82. минуту.
РАДНИК: Михајловић _ (А.Новаковић 7),
Вујић 7, Миличић 7, Луковић 7,5, Петровић
7, Бошковић _ (Дубљевић 7), М.Новаковић
7,5 (Софронић _), Ђурђевић 7,5, Давидовић
7,5 (Кузмановић 7), Хаџић 8 (Рашић _),
Миливојевић 7
ВУКОНА: М.Лукић 5, Марковић 5, Пантелић
5, Мирковић 5, Димитријевић 5, Станојевић
5, Антонић 5, Брдаревић 5, Марковић 5,
Д.Лукић 5, Анђелић 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Хаџић (Радник).

Стадион у Бргулама. Гледалаца: 50.
Судија: Перица Марјановић (Уб).
Стрелци: В.Петровић у 57. за Бргуле,
а Давидовић у 2., Луковић у 10. и 78. и
Кандић у 76. минуту за Радник. Жути
картони: Ракић (Б), М.Новаковић (Р)
БРГУЛЕ: Бајић 6, Мехмети 6,5,
П.Петровић 6, Ракић 6, Илић 7,5,
М.Петровић 6,5, Богићевић 6,
Јовановић 6,5, В.Петровић 7,
Ранковић 7,5, Ђурић 6,5
РАДНИК: А.Новаковић 7, Петровић 7,
Миличић 7 (Ранковић _), Луковић 7,5,
Дубљевић 7, Бошковић 8, М.Новаковић 8 (Софронић _), Ђурђевић 7
(Вујић _), Давидовић 7,5 (Кандић 7,5),
Хаџић 7 (Кузмановић _), Станојевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Бошковић (Радник)
Сигурном игром на старту Убљани
су већ стигли до лепе предности.
Ипак, у наставку је и домаћин показао
"зубе", смањио предност лидера, а
када је Луковић промашио пенал за
госте- деловало је да ће финиш бити
драматичан. Ипак, квалитет и
спремност гостију су дошли до
изражаја, па се питање победника
није постављало.
Општинска лига Уба "Исток", 5.коло

ЗВИЗДАР - ЧУЧУГЕ 1:1
(1:0)
Стадион у Звиздару. Гледалаца: 30.
Судија: Милутин Остојић (Уб).
Стрелци: Максимовић у 1. за
Звиздар, а Гавриловић у 75. минуту
за Чучуге. Жути картони: Урошевић,
Б . Тод о р о в и ћ , Ћ и р а ко в и ћ ( З ) ,
Станојевић (Ч)
ЗВИЗДАР: Јефтић 6, Илић 6,5 (Перић
6), Давидовић 7 (Ћираковић _),
Лукић 6, Н.Тодоровић 6, Николић 7,
И.Симић 6,5 (В.Симић _), Б.Тодоровић 7, Урошевић 6, Максимовић
7,5, Живковић 7
ЧУЧУГЕ: Јовичић 6,5, Негић 6
(Урошевић _), Гавриловић 7, Јовић
6,5, Новаковић 6,5, Ковачевић 6,5,
Радовановић 6, Веселиновић 6,
Муњиза 7, Станојевић 6,5, Миливојевић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Максимовић (Звиздар)
Није прошло ни 60 секунди, а
стари мајстор Дарко Максимовић је
соло-продором натерао Јовичића на
капитулацију. Фаворит је био на
прагу пораза, али је неспоразум
одбране домаћих омогућио Гавриловићу да донесе бод Чучугама.

ФК Чучуге
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ФУДБАЛ

16.октобар 2014.г.
7.коло

6.коло

ТВРДОЈЕВАЦ ЦРВЕНА ЈАБУКА 1:3 (1:1)
6. КОЛО (04/05.10.2014. – 15.30ч):
Гуњевац – Д. Туцовић
3:0
Тврдојевац – Ц. Јабука
1:3
Рудар – Полет (ДЛ)
1:0
Каленић – Пролетер
0:0
Степање – Стубленица
2:1
Омладинац – Полет (Т)
2:2
7. КОЛО (11/12.10.2014. – 14.30ч):
Полет (Т) – Гуњевац
4:1
Стубленица – Омладинац
2:1
Пролетер – Степање
1:0
Полет (ДЛ) – Каленић
2:1
Ц. Јабука – Рудар
7:1
Д. Туцовић – Тврдојевац
0:0

8. КОЛО (18/19.10.2014. – 14.30ч)
Гуњевац – Тврдојевац
Рудар – Д. Туцовић
Каленић – Ц. Јабука
Степање – Полет (Д.Л)
Омладинац – Пролетер
Полет (Т) – Стубленица
Пролетер – Полет (Д.Л.)
9. КОЛО (25/26.10.2014. – 13.30ч)
Стубленица – Гуњевац
Пролетер – Полет (Т)
Полет (Д.Л) – Омладинац
Ц. Јабука – Степање
Д. Туцовић – Каленић
Тврдојевац – Рудар
6.коло

ОМЛАДИНАЦ (Калиновац) ПОЛЕТ(Таково) 2:2 (1:0)
Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 150.
Судија: Марко Ивковић (Рубрибреза).
Стрелци: Јеремић у 23. и Ивановић у 67.
за Омладинац, а Гохјаковић у 55. и 86.
минуту за Полет. Жути картони: Јеремић
(О), Радовановић (П). Црвени картони:
Савић и Ивановић (Омладинац) и
М.Илић (Полет) у 90. минуту.
ОМЛАДИНАЦ: Стефановић 7, И.Тимотић
7, Стефановић 6, М.Тимотић 7,
Милићевић 7, Савић 6, Р.Николић 6
(Ж.Николић _), Јеремић 7,5 (Б.Николић
_), Ивановић 6, Ковачевић 7, Милојевић 6
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, С.Илић 5,5,
Радовановић 6, Маринковић 7, М.Илић 6,
Стефановић 5,5, Гојаковић 8, Живановић
7, Брајовић 7, Јеремић 6,5, Васић 6,5
(Јанковић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Илија Гојаковић (П).
Жесток дерби у Калиновцу зачињен је
општом тучом играча на крају мечапосле гужве која је трајала скоро 10
минута, судија Ивковић је поделио три
црвена картона и брзо одсвирао крај
меча. Домаћин је, и поред незавидног
положаја на табели, био врло близу
победе над фаворитом, али је Гојаковић
донео Такову први "реми" у сезони.

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 150.
Судија: Јован Лончаревић (Лајковац).
Стрелци: Лекић у 20. за Тврдојевац, а
Симеуновић у 44. из пенала, Стевић у
56. и Милан Јефтенић у 83. минуту за
Ц р ве н у Ј а бу к у. Ж у т и к а рто н и :
Младеновић, Стојановић (Т),
Симеуновић, Стевановић, Аврамовић,
Мирковић (ЦЈ)
ТВРДОЈЕВАЦ: Теодосић 6, Васић 6
(Иванковић 6), Стојановић 6, Мијатовић
7, Поповић 7, Јелић 6,5, Милић 6, Ракић
6,5, Лекић 6,5 (Милетић 6), Новаковић 7,
Младеновић 7,5
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 8, Тешић 8
(Мирковић _), Ковачевић 8, Младен
Јефтенић 8, Стефанов 8, Тешмановић 8
(Вукадиновић _), Дамњановић 8,
Младен Јефтенић 8,5, Стевић 8,
Симеуновић 8,5, Стевановић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Н.Симеуновић (ЦЈ)
Јабучани су направили велико
изненађење и прекинули победнички
низ Тврдојевчана! Почетак није наговештавао такав исход, Лекић је на
асистенцију Стевановића донео лидеру
вођство. Ипак, Симеуновић је у последњим секундама првог дела најпре
изнудио, а потом и реализовао најстрожу казну.
У наставку је новајлија у лиги
доминирао квалитетом и снагом, након
лепих и течних акција стигао до велике
предности, а велике заслуге иду и на
рачун Аврамовића који је одбранио
пенал Младеновићу код резултата 1:2.
Тврдојевац без 6 стартера није могао да
парира расположеној Црвеној Јабуци, а
највише се осетио изостанак првог
голгетера Танасијевића.

ЦРВЕНА ЈАБУКА РУДАР (Радљево) 7:1 (5:1)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца: 100. Судија: Немања Сајић (Уб).
Стрелции: Дамњановић у 23. и 66.,
Димитријевић у 28., Младен Јефтенић у 41. из пенала, Мирковић у 43.,
Тешмановић у 45. и Милан Јефтенић
у 68. за Црвену Јабуку, а Аћимовић у
12. минуту за Рудар. Жути картон:
Г.Ивковић (Рудар)
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 7
(Марковић 7), Мирковић 7,5, Ковачевић 7, Обрадовић 7, Стефанов _
(Петровић 7), Димитријевић 7,5
(Вукадиновић 7), Дамњановић 8,5,
Младен Јефтенић 7,5, Тешмановић
7,5, Милан Јефтенић 8, Стевановић 8
РУДАР: Јовановић 6, Лазарић 6,
Теодосијевић 6, Поповић 5 (Д.Ђаловић 6), З.Ивковић 6, Живановић 6,
Г.Ивковић 5 (Давидовић 6), Симић 6,
Радовић 7, Аћимовић 7, М.Ђаловић
6,5 (Максимовић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Дамњановић (Ц.Јабука)
Јабучани су наставили са
феноменалним партијама, мада су и
овај пут дали гол "форе" ривалу.
Ипак, на крилима ове јесени сјајног
Дамњановића и четвороструког
асистента Стевановића, домаћи су
лако преокренули и до врха напунили мрежу малодушних Радљеваца.

7.коло

ПОЛЕТ (Таково)- ГУЊЕВАЦ
4:1 (2:1) (прекид у 78.минуту)
Стадион у Такову. Гледалаца: 200. Судија:
Влада Миловановић (Придворица).
Стрелци: Брајовић у 12. и Јеремић у 45.,
48. и 50. за Полет, а Бакић у 25. минуту за
Гуњевац. Жути картони: Маринковић,
Г.Павловић, Миливојевић (П), Обрадовић, С.Милошевић, Марковић, ВујкоДетаљ са утакмице
вић (Г). Црвени картони: В.Милошевић и
С.Милошевић (обојица Гуњевац) у 76. м.
Полет (Таково) - Гуњевац
ПОЛЕТ: Миливојевић 7,5, Илић 7,5,
Г.Павловић 7,5, Маринковић 7,5, Васић 7,5, Стефановић 8, Јанковић 7,5, Ивановић
8, Брајовић 7,5 (М.Павловић _), Јеремић 8,5, Живановић 8
ГУЊЕВАЦ: Јокић 5, Ивковић 6 (Вујковић 6), Д.Симић 5,5 (Јечменица _), Марковић 6
(М.Симић 6), Вујић 6, Бранковић 6, Илић 6, В.Милошевић 6, Бакић 6, Обрадовић
6,5, С.Милошевић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Јеремић (Полет)
Таковчани су заслужено славили победу у дербију, расположени Ненад
Јеремић је водио домаће ка лидерској позицији, а из гостујућег табора имају
велике замерке на рачун главног арбитра. Након два искључења, Гуњевчани су
одлучили да напусте терен уз две "напрасне" повреде, али ни то не ставља сенку
на тријумф Полета чији су играчи доминирали током целог тока меча.

Преузели чело табеле: ФК Полет (Таково)

ФУДБАЛ

16.октобар 2014.г.
8.коло

ТРЛИЋ - ДИВЦИ 4:0 (3:0)
7.коло (04/05.10.2014- 15.30ч):
Спартак 1924 - Младост (Д) 3:0
Јошева - Совљак
1:0
Пепељевац - ЗСК
2:0
Бањани - Тулари
0:1
ОФК Јабучје - Качер
5:0
Тешњар - Трлић
3:2
ОФК Дивци - Јуниор НН
5:2
Колубара (Ј) - Рубрибреза 1:2
8.коло (11/12.10.2014-14.30ч):
Младост (Д) - Рубрибреза
2:0
Јуниор Н.Н. - Колубара (Ј) 1:1
Трлић - ОФК Дивци
4:0
Качер - Тешњар
1:2
Тулари - ОФК Јабучје
0:4
ЗСК - Бањани
3:1
Совљак - Пепељевац
2:0
Спартак 1924 - Јошева
4:0

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100.
Судија: Небојша Ђоковић (Ваљево).
Стрелци: Јолачић у 13, Ракић у 25.,
М.Новаковић у 34. и Кандић у 59.
минуту. Жути картон: Митровић
(Дивци).
ТРЛИЋ: Милосављевић 7,5, Крњаић
7,5, Керлета 8, Јолачић 8 (С.Новаковић
_), П.Иконић 7,5, Кандић 8, Савић 8,
Поповић 7,5 (Цвијић _), Ракић 7,5,
Н.Иконић 7,5, М.Новаковић 7,5
(Живановић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Јолачић (Трлић)
Трлић је лако и сигурно декласирао
Дивце, а меч је протекао у знаку
повратка лидера екипе Зорана
Јолачића. Бивши капитен Јединства
одиграо је 100 јубиларни меч за
Трлићане, а у 13. минуту постигао свој
56. погодак у дресу "месара"! Цифре
за респект и дубок наклон, његови
саиграчи су му помогли да јубилеј
остане у сећању по пуној мрежи
гостујуће екипе...
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8.коло

СОВЉАК - ПЕПЕЉЕВАЦ 2:0
(2:0)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 100.
С уд и ј а : В л а д и м и р С т о ј а н о в и ћ
(Ваљево). Стрелци: Обрадовић у 4. и
Маринковић из пенала у 15. минуту.
Жути картони: Мехинагић, Крстић,
Рамић (С), Радовановић, Јовичић,
Митрић, Радивојевић, Савковић,
Красић, Перић, Бојичић (П). Црвени
картони: Рафаиловић (Совљак) у 89., а
Вукашиновић у 44. (искључен на
клупи) и Томић у 90+3. минуту (обојица
Пепељевац)
СОВЉАК: Апостоловић 8, Миливојевић 8, Рафаиловић 7,5, Јанковић 7,5,
Нинић 8, Ђурић 8, Крстић 8, Рамић 8,
Мехинагић 8,5, Маринковић 8, Обрадовић 9
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Обрадовић (Совљак)

7.коло

БАЊАНИ - ТУЛАРИ 0:1 (0:0)

9.коло (18/19.10.2014- 14.30ч):
Јошева - Младост (Д)
Пепељевац - Спартак 1924
Бањани - Совљак
ОФК Јабучје - ЗСК
Тешњар - Тулари
ОФК Дивци - Качер
Колубара (Ј) - Трлић
Рубрибреза - Јуниор НН
10.коло (25/26.10.2014- 13.30ч):
Младост (Д) - Јуниор НН
Трлић - Рубрибреза
Качер - Колубара (Ј)
Тулари - ОФК Дивци
ЗСК - Тешњар
Совљак - ОФК Јабучје
Спартак 1924 - Бањани
Јошева - Пепељевац

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 100.
Судија Милутин Остојић (Уб). Стрелац:
Брдаревић у 70. минуту. Жути картони:
Дробњак, Гајић, Миловановић (Б),
Благојевић, Зујаловић, Вићентић (Т).
Црвени картон: Ранитовић (Бањани) у
62. минуту.
БАЊАНИ: Даниловић 6,5, Петковић 5
(Бабић 5), Миловановић 6, Милојевић 6,
Босиљчић 6, Н.Марковић 7, Софранић
6, Ранитовић 5, Г.Марковић 5, Дробњак
5, Гајић 6.
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимшић 7, Зујаловић
7,5, Пантелић 7,5, Брдаревић 7,5
(Петровић _), Јаџић 7, Благојевић 7,5,
Сарић 7 (Адамовић 7), Николић 7
(Ранковић _), Вићентић 7,5, Живановић
7.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срђан Вићентић (Тулари)
Нервозни комшијски дерби није
донео пуно лепог фудбала. Ипак,
прибранија екипа Тулара икористила је
једну од малобројних шанси на
утакмици и заслужено однела бодове.
Гол одлуке постигао је Брдаревић у
70.минуту, када је на другој стативи
испратио одличну комбинацију
Вићентића и Благојевића.

Прекинули пост: Победа
Совљачана након четири меча
Совљак је прекинуо непријатан низ
од 4 меча без победе против
квалитетне екипе Пепељевца чији су
се играчи овога пута истицали сталним протестима упереним ка главном
арбитру. Креатор тријумфа био је
незаустављиви Немања Обрадовић
који је најпре начео ривала у раној
фази меча, а потом и изнудио пенал
који је "боцкањем" у гол претворио
Маринковић. Гости су имали две добре
шансе до краја меча, у оба наврата
истакао се Апостоловић.

7.коло

ЈОШЕВА - СОВЉАК 1:0 (1:0)
Стдион у Јошеви. Гледалаца: 50. Судија: Влада Миловановић (Придворица).
Стрелац: Лесић у 10. минуту. Жути картони: Симић (Ј), Пантић, Маринковић,
Марковић, Миливојевић (С). Црвени картон: Марјановић (Совљак) у 79.
минуту.
ЈОШЕВА: Поповић 8, Димитријевић 7, Иванић 7 (Милановић 7), Симић 7,5,
В.Илић 7, Максимовић 7, Шајиновић 7 (Н.Илић 7), Вукић 7, Лесић 7,5
(Живковић 7), Леонтијевић 7, Ђорђевић 7,5
СОВЉАК: Апостоловић 7,5, Миливојевић 5, Луковић 5,5, Марјановић 6,5,
Мехинагић 5,5, Ђурић 5,5, Рамић 5,5 (Рафаиловић _), Пантић 6, Марковић 6,
Маринковић 5,5, Обрадовић 5,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Поповић (Јошева)
Јошева је савладала комшије голом Бошка Лесића, Марко Симић је
обавио тежи део посла, а брзоноги нападач је матирао Апостоловића. Голман
Совљака је у два наврата одлично зауставио Ђорђевића, али је његов колега
на супротном голу заслужио епитет јунака захваљујући одбранама у дуелима
са Немањом Обрадовићем. Совљачанима је поништен гол у финишу, после
жестоких протеста Немања Марјановић је морао пут свлачионице.

Одолели налетима Совљака:
Одбрана Јошеве
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БРЕЗОВИЦА ДОНЕЛА БОД ИЗ МИОНИЦЕ, ПА ПОРЕЖЕНА
КУЋИ ОД РАЂЕВЦА

СУДИЈСКА ЛАКРДИЈА
РАДОЈИЧИЋА
- Лајковачки арбитар кардиналном грешком решио меч против
екипе из Крупња. - Храбро издање у Мионици, следи пут у Сјеницу.
Почетак меча између Брезовице и Рађевца најавио је чврст и
неизвестан дуел, у првих пола сата домаћин је преко Чавића и
Ђорђевића опасно угрозио голмана Мијаиловића, а онда је у кобном 35.
минуту на сцену ступио судија меча Александар Радојичић из Лајковца.
Дуел између Бојана Младеновића и гостујуће "десетке" тешко да би
тренер гостију окарактерисао прекршајем за "белу тачку", а на опште
чуђење и неверицу домаћих навијача Радојичић је руком показао на
"креч". Васић је оберучке прихватио поклон и решио дуел који је био
сиромашан приликама за гол. Имала је Брезовица и 35 минута играча
више, ипак одбрана гостију предвођена искусним Стефановићем
прилично лако је сачувала "минималац".
Тешко је било тренеру Зорану
Пантелићу после меча, посебно што је
Брезовица била у налету и претходне
седмице донела први бод са гостовања:
- Много боли када неко једним
потезом поништи труд и залагање
великог броја људи, очигледно да је
Брезовица неком "трн у оку" из мени
тотално непознатих разлога. Нисмо
играли на свом нивоу, али против себе
смо имали једну од најбољих екипа у
лиги. Тешко нам је пао пораз, али ова
екипа је скуп великих бораца и не
помишљамо на предају. Одиграли смо
одличан меч у Мионици, узели вредан
бод који је могао бити и утростручен у
финишу, а слично издање пробаћемо
да поновимо у Сјеници. Повреде и
картони нам константно кроје тим, пауза
чека и младог Милановића који је био
најбољи против Рибнице, али на далек
пут не идемо са "белом заставом"- не Мирко Ћургуз,
напушта борбени дух тренера Брезо- голман Брезовице
вице.
Б.М.

Зона "Дрина", 8.коло

РИБНИЦА(Мионица) - Брезовица 0:0
Стадион у Мионици. Гледалаца: 300. Судија:
Мирослав Матић (Лозница). Жути картони: Бојић,
Симић, Шумарчевић, Тешић (Р), Симић, Јоцић,
Панић, Тадић (Б)
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 8, Ђоба 7, Б.Младеновић 7,
Јоцић 7,5, Д.Младеновић 7, Симић 7, Панић 7 (од
88. Митровић _), Бранковић 7 (од 80. Тадић _),
Милановић 8, Мирчета 7, Чавић 7 (од 75. Илић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Игор Милановић (Брезовица)
Зона "Дрина", 9.коло

БРЕЗОВИЦА - РАЂЕВАЦ (Крупањ)
0:1 (0:1)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 250. Судија:
Александар Радојичић (Лајковац). Стрелац: Васић
у 36. минуту из пенала. Жути картони: Д.Младеновић, Б.Младеновић, Милановић, Илић, Леонтијевић (Брезовица), Стефановић, Мирко Илић
(Рађевац). Црвени картон: Марковић (Рађевац) у
57. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 7, Леонтијевић 6, Б.Младеновић 6 (Јоцић _), Ђорђевић 6, Д.Младеновић 6,
Симић 6,5 (Радосављевић _), Чавић 6, Бранковић
6 (Илић _), Милановић 6,5, Мирчета 6, Панић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Мијаиловић (Рађевац)

УБСКИ КИК-БОКСЕРИ ОСВОЈИЛИ ЈОШ ДВЕ МЕДАЉЕ

ВИСОК ЛЕТ
УБСКИХ СОКОЛОВА
На недавно одржаном Првенству Београда у кик-боксу које је
одржано у Гроцкој, за све узрасне категорије, клуб борилачких
спортова “Соко“ Уб, наступао је са пет такмичара и освојио две
сребрне медаље.
Након одличног наступа на турниру, посебно у полуфиналним
борбама, одличја су припала Александру Мацакањи (до 89 кг) и
Дајани Павловић (до 70 кг).
- Сјајан завршетак “пакленог“ септембра за све нас у КБК “Соко“.
На три такмичења смо освојили чак осам одличја и обогатили нашу
ризницу медаља у овој години. Настављамо пуном паром, а у октобру
нас очекују још два изласка на борилишта- истиче председник клуба
Александар Кандић.
Милован М.

Претплаћени на мадаље: КБК “Соко“

Наредне утакмице ФК Брезовица:
10.коло (19.октобар 2014, у 14.30 ч):
Слога (Сјеница) - Брезовица
11.коло (26.октобар 2014, у 13.30 ч):
Брезовица - Раднички (Ваљево)

ЖФК АС(КАЛЕНИЋ) ОДИГРАО
ПРВЕ ЗВАНИЧНЕ УТАКМИЦЕ
Новосновани женски фудбалски клуб из
Каленића- Ас 07 започео је такмичење у оквиру
Развојне лиге ФСС група "Мачва", за девојчице
узраста 1999-2002. Под командном палицом
великог фудбалског ентузијасте Бобана Петровића, коме у стручном раду помаже и проверени
стручњак Радован Ђурђевић, Ас 07 је одиграо две
првенствене утакмице, а убској публици ће се
представити у дуелу са Мачвом 26. октобра:
- Регистровали смо 17 девојчица, од тога је њих
13 наступило на прва два меча, а доживели смо
поразе од Мачванке из Дубља (3:0) и Шапца (8:0).
Градац из Ваљева нас је замолио да одложимо
меч предвиђен за 11. октобар, тако да ћемо на
Школарцу играти наредног викенда у суботу.
Нарвно, као и сваки почетак, и овај је тежак, све је
још у повоју, а за сада имамо играчице из
Каленића и околних сдела. Девојчице предвођене
капитеном Јованом Максимовић уче прве
фудбалске лекције и наш је велики успех да смо се
нашли у такмичењима под окриљем Фудбалског
савеза Србије- каже тренер Бобан Петровић.

ФУДБАЛ
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ЈЕДИНСТВО НАСТАВЉА ДА ПУНИ ЗИМНИЦУ

Српска лига "Запад", 9.коло

ЦРВЕНО-БЕЛА ЈЕСЕН
- Убљани повећали салдо за седам бодова,
најупечатљивији утисак Јединство оставило у Љубићу. Ракић несавладан у претходна три меча, следи меч са
Звиждом у суботу
Јесења жетва бодова убског Јединства наставила се и у претходном
периоду- две победе и "реми" у Тополи довели су црвено-беле на деобу
друге позиције, што премашује прогнозе и највећих оптимиста. Стопостотан
учинак на домаћем терену, убски српсколигаш пробаће да сачува у суботу
против Звижда, а с обзиром да је пре два викенда екипа из Кучева однела
три бода из Ваљева- онда је јасно да екипу Срђана Јовановића чека веома
тежак посао...
Због потопљеног терена у Љубићу, меч против Полета померен је за 4
дана, а одлагање је добро дошло Убљанима да "извидају" ране, будући да
су повреде константан пратилац играча Јединства. У првом делу меча
бриљирао је Љубиша Ракић, чудесним
одбранама довео до очајања нападаче
домаћих, а онда је у наставку уследила
црвено-бела рапсодија. Прорадио је и
талентовани Петрашевић кога гол никако
није хтео ове јесени, са два поготка најавио
изненађење, а тачку на блистав тријумф
гостију ставио је Дејан Јовановић.
Помало уморни и опијени неочекиваном
победом, црвено-бели су три дана касније
под Шепковцем пружили слабију партију
против Јасенице 1911, али је гол још једног
"бонуса" Рашића био довољан за вредан
"минималац". У првом делу су домаћи
пропустили да још који пут матирају
Тацковића, Стојановић је погодио и стативу,
а да казна не стигне побринуо се поново
одлични Ракић одбранивши "зицер"
Вићентијевићу.
Карађорђе је у Тополи дочекао
Јединство тражећи прву победу у првенству
и бег са зачеља, али је најзрелију прилику
Љубиша Ракић
пропустио Бобан Стојановић у 88. минуту.
Била је то игра за заборав црвено-белих, лош терен и агресиван
противник онемогућили су препознатљив ритам Јединства, а
као велики плус са овог меча вреди истаћи деби 17-огодишњег
Стефана Бојића који је одиграо сасвим пристојних 45 минута по
левом боку напада. Голман Ракић је и трећи пут за редом
сачувао мрежу, али није упао у еуфорију:
- И поред одличних резултата, свесни смо да смо у благом
паду форме, мада нас на свакој утакмици прате повреде и
принудне измене. Мораћемо за финиш јесени поправимо игру,
уколико будемо опет имали "празних" минута- Звижд ће умети
то да казни. Међутим, ова екипа није случајно у врху, убеђен сам
да настављамо победничку серију, а онда можемо растерећено
на најбоље екипе српсколигашког "Запада"- радује се Љубиша
Ракић дуелима са тимовима из врха табеле.
Б.Матић

КАРАЂОРЂЕ (Топола) ЈЕДИНСТВО (Уб) 0:0
Стадион у Тополи. Гледалаца: 200. Судија:
Милан Курлагић (Ужице). Жути картон:
Марјановић (Ј). Црвени картон: Срећковић
(Карађорђе) у 90+3. минуту
ЈЕДИНСТВО: Ракић 6,5, Арсеновић 6 (од 79.
Брадоњић _), Тадић _ ( од 37. Андрић 7),
Марјановић 7, Милановић 6,5, Милојевић 7,
Рашић 7, Петровић 6,5, Ранковић 6, Јовановић
6, Бојић 7 (од 46. Стојановић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Миловановић (Карађорђе)

Наредне утакмице ФК Јединство:
10.коло (18.октобар 2014, у 15.00 ч):
Јединство (Уб) - Звижд (Кучево)
11.коло (25.октобар 2014, у 13.30 ч):
Рудар (Костолац) - Јединство (Уб)

Српска лига „Запад“, 8.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - ЈАСЕНИЦА 1911 1:0 (1:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 150. Судија: Његош Тубић
(Крагујевац). Стрелац: Рашић у 11. минуту. Жути
картони:Петрашевић, Марјановић (Ј) .
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7,5 Арсеновић 7, Стојановић 7,5,
Марјановић 7,5, Брадоњић 7 (од 30. Петровић 7), Милојевић 7,
Рашић 7,5, Тадић 7,5 (од 79. Каличанин _), Ранковић 7,5 (од 90.
Живковић _), Јовановић7,5, Петрашевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Петар Рашић (Јединство)
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КК УБ ЗАПОЧЕО ПРВЕНСТВО СРПСКЕ ЛИГЕ “ЗАПАД“

ТРИЈУМФАЛНО ОД СТАРТА
- Убљани савладали Прву петолетку резултатом 98:84, Ракић
најефикаснији са 34 поена. - У среду играно ванредно коло у
Свилајнцу, у недељу стижу Паланчани.
Кошаркаши Уба "десном ногом" су
кренули у српсколигашко такмичење,
на свом паркету надиграли су екипу из
Трстеника и улепшали деби свом
новом тренеру Душану Ружичићу.
Старт се чекао са зебњом, не
толико због снаге ривала, већ због
изузетно лоше кадровске ситуације.
Повреде су од паркета одвојиле Ивана
Поповића, Марка Јаковљевића и
Николу Јосиповића, а најбољи стрелац Александар Веселиновић тек се
вратио у ритам тренинга после операције слепог црева. Било је јасно да ће
ваљевски тренер морати да ротира
мали број играча, а велико олакшање
био је повратак Милоша-Зеке Јевтића
који се предомислио у последњи час и
прикључио клупским друговима.
Меч првог кола био је помало
неочекивано на велики број поена,
гости су се сабрали после прве
четвртине и претежно далекометном
паљбом до паузе преокренули резултат. Трећи период је био и кључан за
коначан исход, домаћи су зоном пореметили напад Прве петолетке и зауставили их на само 6 поена за 10 минута!
Ипак, ту није био крај узбуђењима,
још једна добра серија гостију
одбијена је у режији Ракића и Љубаса,

Даниловић и Јадранин су вредно
скупљали лопте под таблом, па је
Ружичић у финишу могао на паркет да
пошаље и дебитанта Јагодића:
- Одиграли смо одличан меч, с
обзиром на мали број играча у
ротацији, а посебно нам је проблем
био што у последње време немамо
довољно људи за квалитетеан тренинг. У таквој ситуацији, ослонили смо
се на индивидуалан квалитет и велику
борбу, па је победа више него заслужена. За меч у Свилајнцу (одигран у
среду), право стиче и 209 цм високи
центар Дејан Радојевић, а када се
комплетирамо- бићемо екипа за врх
табеле- каже Срећко Ракић, централна
фигура прве убске победе.
Већ у недељу 19. октобра, убска
екипа поново наступа пред домаћом
публиком, у госте Младост Паланка из
Смедервске Паланке.
Б.М.
Наредне утакмице КК Уб
2.коло (среда, 15.10.2014):
Свилајнац - Уб
3.коло (недеља, 19.10.2014- 20ч):
Уб - Раднички 1950 (Крагујевац)
4.коло (недеља, 26.10.2014- 20ч):
Уб - Шабац

КК Уб

Прва српска лига "Запад", 1.коло

УБ- ПРВА ПЕТОЛЕТКА
(Трстеник) 98:84
(33:25, 19:28, 21:6, 25:25)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 200.
С уд и ј е : М и ло ва н о в и ћ , В а р г и ћ
(Крагујевац)
УБ: Ракић 34, Јадранин 14 (8 ск.),
Ковачевић, Јевтић 12 (3 ук. л.),
Веселиновић 9, Јагодић, Љубас 20,
Даниловић 6 (9 ск., 7 ас.), Милуровић,
Драксимовић 3

Добар старт: Ракић (34 поена)
са лоптом

Александар Веселиновић
у акцији

СПОРТ

16.октобар 2014.г.
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НА УБУ ОСНОВАН БОКСЕРСКИ КЛУБ “ТАМНАВСКИ ВУКОВИ“

БОКС КУЦА НА УБСКА ВРАТА
- Санела Јовановић, до скора успешна кик-боксерка, највеће
благо клуба. - Саша Ковачевић преузео стручни део посла,
Суада Јовановић председник клуба.
Иако је "племенита вештина" већ дуго на маргинама
српског спорта, у нашем граду недавно је основан БК
"Тамнавски вукови", са циљем да се бокс популаризује међу
млађим нараштајима и добије што више полазника. Улогу
председника преузела је Суада Јовановић, мајка 19огодишње Санеле која представља највећи потенцијал убског
Санела Јовановић
бокса, а на место тренера постављен је Саша Ковачевић,
и Саша Ковачевић
најбољи боксер са ових простора, родом из Слатине.
Ковачевић иза себе има блиставу каријеру, окончану
2008. када је у Србији укинут екипни бокс. У његовим генима је наступајући за Металац, Мачву, Динамо (Панчево) и Црвену
већ постојао боксерски код, будући да му је отац Драшко био звезду. Био је првак СРЈ 2000. године у полутешкој категорији,
вицешампион СФРЈ, а забележио је 90 победа у 97 борби а у својој колекцији има пехаре са војвођанске Златне
рукавице, Јадранских бисера, Дана мимозе, Смедеревске
јесени...Био је редован учесник Златне рукавице и
Београдског победника, а сада се труди да своје огромно
знање пренесе на младе Убљане (и Убљанке) :
- Закупили смо локал на спрату у згради где се налази
ресторан "Бас", тренирамо сваког радног дана, а тренутно
имамо око 20-ак деце и рекреативаца. Финансирамо се из
сопствених извора, још увек нам фали пуно реквизита, али
радимо са огромним ентузијазмом. Бокс је као спорт потпуно
маргинализован, а ја упућујем апел свим дечацима и
девојчицама да нам се придруже и упознају чари "племените
вештине". Рећи ћу вам да смо у последњих 26 година имали
само два представника на Олимпијадама, а имамо велику
традицију из друге половине прошлог века. Санела Јовановић
је огроман потенцијал, у јануару ће наступити на Купу Нација
који се одржава у нашој земљи, уз праве услове за рад- њене
могућности су неслућено велике- хвали своју најбољу
полазницу тренер Саша Ковачевић.
Сви који желе да се опробају између четири конопца,
могу да се јаве на телефон 065/5163776 код председнице Суаде
Јовановић, наравно и сви они који су заинтересовани да
помогну рад ове храбре дружине чијем је називу "кум" била
Боксерски клуб "Тамнавски вукови"
управо млада Санела.
Б.М.

Novo na tržištu !
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Potražite u svim bolje
snabdevenim prodajnim
objektima na Ubu !

