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ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

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

Energija
budućnosti !
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АКТУЕЛНО

30.октобар 2014.г.

ОДРЖАНИ ВАНРЕДНИ ИЗБОРИ У
ФС КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА

ЈОВАНОВИЋ-ЏАЈИЋ
НОВИ ПРЕДСЕДНИК
- Часлав Лукић поднео оставку,
председник ОФС Уб добио једногласну
подршку. - Сарић и Тадић у ИО.
У петак 24. октобра одржана је ванредна Скупштина
ФС Колубарског округа у Лајковцу на којој је окончана
дугогодишња владавина Часлава Лукића, а на место
првог човека колубарског фудбала стигао је Александар
Јовановић-Џајић, председник ОФС Уб! Иза новог
председника ФС КО стоји спортска каријера дуга три
деценије без иједне мрље - потиче из угледне спортске
породице, некада се активно бавио фудбалом и рукометом, потом је био тренер млађих категорија Јединства
и помоћни тренер Видосаву Трифуновићу у походу на
Српску лигу средином 90-их. Након тога, био је спортски
директор Јединства у најславнијим друголигашким
данима, делегат у Скупштини ФСС, а више од једне
деценије брине о убском општинском фудбалу чији је
рејтинг у региону све већи, из године у годину:
- Циљ ми је да од ФС Колубарског округа поново
направим спортску и слободну организацију, а акценат
ћемо ставити на сређивањe инфраструктуре клубова.
Пробаћемо да остваримо бољу комуникацију са ФСС и
ФСРЗС, а радићемо и на јачању веза општинских савеза
са локалним самоуправама. Сматрам да спортски
радници из нашег округа заслужују много одговорније
функције, а на та места ће долазити искључиво квалитетом и стручношћу - јасан је Александар ЈовановићЏајић.

Добио једногласну подржку:
Александар Јовановић-Џајић (други с лева)
У Извршни одбор колубарског округа ушли су убски
спортски радници Драган Сарић и Владимир Тадић, а
треба рећи да је, упркос најавама, примопредаја власти
прошла мирно. Лукић се није ни појавио на Скупштини, а
нови председник је добио једногласну подршку свих
делегата.
Б.Матић

ВИШЕ ОД ИГРЕ

Ј

ош једном се показало да је фудбал
заиста више од игре. Албанци су то
демонстрирали на најбруталнији
начин. Био је то прст у око Србији, али и
целој Европи, па и свету. Посебно
Американцима, који имају своје
спортове са препуним стадионима... Гледали смо
узбудљиве акционе филмове чија радња се одвијала
у спортским објектима са хиљадама људи, који су се
нашли на удару терориста, криминалаца, или и једних
и других. Али, слика, коју смо видели после прекида
утакмице између Србије и Албаније, превазилази све
америчке (и друге) сценаристе. (После овога ће, то је
јасно, сви обраћати много већу пажњу на ваздушни
простор изнад стадиона.)
Е, сад! Америка већ дуго има велике проблеме са
тероризмом. Милитантни муслимански екстремисти
одавно су објавили свој свети рат - Џихад остатку
света, а посебно Америци. Познато је да су неки од
Бин Ладенових и других џихадиста обучавани на
Косову или у Босни... Није тајна ни да екстремни
представници муслиманских верских заједница на
просторима држава насталих на својеврсним рушевинама Титове Југославије подржавају џихадисте,
муџахедине, терористе...
А, да парадокс буде још већи, уместо да се на удару
нађу инспиратори тог ’’светог рата’’, иста та Европа и
Америка (којима ће ко зна шта још приредити исти ти
џихадисти) годинама Србију третира као некакво
оличење тероризма (?). Међутим, није тајна ни то да су
се, из некаквих заосталих клица нацизма после Другог
светског рата (кажу да је неки нациста, богати
наследник у Холандији, био зачетник Билдерберг
групе - светске владе у сенци), развили центри моћи,
политичке и економске, да су преузели разне полуге
власти и, на мала врата, вратили на сцену маскирани
фашизам. Разуме се, дакле, зашто је Србија трн у оку, а
после свега, много је јаснија и слика светске политике.
Путин је био овде и продужио за Италију. Нама се
осмехнуо неколико пута, а тамо смо видели само
’’камено лице’’ човека у којег се узда онај део човечанства који жели истински мир...
Много је јаснија и тактика српског руководства. Сада
се мора бити мудрији и од Пашића. Ово је велика
прекретница, кључни догађаји нас чекају на светској
политичкој сцени, чекају нас разна изненађења... Кажу
да су Тарабићи прорекли још један Велики рат, али да
Србија у њему неће учествовати... Нисам злослутан,
али, зар тај рат није већ почео? Па шта је џихад? Јел
то, можда, мировњачки покрет? А тероризам?
Тако ће се, у будуће, у другом плану наћи штрајкови,
које су неки најављивали ове јесени. Уосталом, ко ће
се усудити да протестује, рецимо, због смањења
плата док буде слушао вести о оштрим осудама,
саопштењима, претњама и другим облицима хладног
рата? А ако прођемо тако како су нам предвидели
Тарабићи, нижи стандард и не изгледа тако лоше.
Европа зависи од руског гаса, Кина је све моћнија...
Американци кажу да се боре против еболе, а све личи
на то да би је радо усмерили на неистомишњенике, па
да продају нову вакцину и још једном ’’спасу свет’’ од
пропасти. Нећу да будем параноичан, али усуђујем се
да изразим бојазан да ће ебола, мутирани грип (или
нешто слично) угрозити, већ ове зиме, остатак света...
Интерес свих, понављају искусни политичари, је да се
иде ка смиривању ситуације. Али, изгледа да само
наивни верују да су главни играчи поштени у тој
намери. Јасно је, још одавно, да највише страда трава
кад се побију слонови. А има и она прича о два врапца
у прашини... И - зашто ми је баш то била прва
асоцијација кад сам видео дрон изнад стадиона...?

АКТУЕЛНО
ПОЧЕЛО РЕНОВИРАЊЕ ГРАДСКОГ СТАДИОНА НА УБУ

ТЕМЕЉНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
ПОД ШЕПКОВЦЕМ
Трансфер Немање Матића из португалске Бенфике у енглески
Челси не само да се исплатио овим великим европским клубовима,
већ су бенефиције од преласка младог Врељанина у Лондон итекако
умели да искористе и челници ФК Јединтво. Наиме, део срадстава од
укупних 118.900 евра која су, на основу овог трансфера, легла на рачун
Убљана биће искоришћена за реновирање градског стадиона. Радови
на уређењу терена под Шепковцем започети су средином октобра, а
предвиђено је да трају до краја јесени, односно, до завршетка ове
грађевинске сезоне.
Радован Пулетић, председник
ФК Јединтсво, истиче да Уб има
срећу што је изнедрио велики број
талентованих фудбалера који су
направили завидне каријере. Међу
њима је и Немања Матић, чији
фудбалски успон има велики значај
за наш крај. У управи Јединства
сматрају да финансијска средства
од његовог трансфера треба уложити у инфраструктуру стадиона,
која је претходних година због недостатка новца прилично запуштена.
-Радимо на томе да градски
стадион на Убу добије сасвим ново
лице. На делу источне трибине, који
Ускоро у новом руху:
је остао недовршен последњом
Градски стадион на Убу
реконструкцијом, добићемо нових
300 места за седење. На централној ложи смо урадили плочице и
столарију, а у плану је и изрдада фасаде и два мокра чвора. Наравно,
радови неће заобићи ни службене просторије, односно зграду у којој
се налази свачионица и собе за играче. Ограда поред игралишта, која је
подигнута док смо играли Другу лигу, биће спуштена, јер тренутно
само омета публику да прати дешавања на терену. Поред тога,
уредићемо и зид на јужној страни стадиона који је прилично запуштен
и који би требало да нам да потпуно нову слику стадиона- закључује
први човек убског Јединства, који нам на крају рапорта открива и
интересантан детаљ о плановима за постављање електичног
семафора “два пута два“ метра на месту досадашњег механичког, који
већ годинама нема функцију.
Имајући у виду тренутне резултате убских црвено-белих и
позицију на табели, улагање у побољшање услова на градком
стадиону предстваља добру инвестицију. Ко зна, можда на реновираном стадиону Јединства стаса неки нови Немања Матић. Милован М.

НАПРЕДЊАЦИ ПРОСЛАВИЛИ СТРАНАЧКУ СЛАВУ

ОДГОВОРНИ
У ТЕШКИМ ВРЕМЕНИМА
Општински одбор Српске напредне стране Уб прославио је, на
пригодан начин, и уз присуство великог броја чланова и гостију,
станачку славу Свету Петку, 27.октобра. Славски колач је освештао и
пресекао старешина убске Цркве Драган Алимпијевић упутивши
честитке уз пригодну беседу. У изјави за “Глас Тамнаве“, председник
ОО СНС Александар Јовановић Џајић истакао је да велики успон и
популарност ове странке на српској политичкој сцени подразумева и
значајну одговорност да се у тешким временима доносе праве и
рационалне одлуке на економском и политичком плану.

30.октобар 2014.г.
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ОТПОЧЕЛА ДРУГА ФАЗА РАДОВА
НА НОВОЈ ОПШТИНСКОЈ ЗГРАДИ

“ГРАЂЕВИНАР“ ГРАДИ
ПУНОМ ПАРОМ
Након вишемесечне тендерске процедуре
и “перипетија“ око избора извођача завршне
фазе радова на опшинској згради, радници ГП
“Грађевинар“ из Уба отпочели су послове
уређења фасаде и унутрашњости нове
“градске куће“. Према планираној динамици
радови би требало да буду завршени на
пролеће, али ће у одређеној мери зависити и
од расположивих финансијских средстава.

Да ће Уб добити једно велелепно здање
сведоче радови на пикованој фасади, који су
прилично захтевни али и трајни - сазнали смо,
приликом обиласка објекта на којем је
тренутно упослено двадесетак радника.
“Грађевинар“ се у неколико наврата доказао
као квалитетан извођач радова, па с`тога не
треба сумњати у задовољство свих будућих
корисника новог објекта, поред реке Уб.

ПРВОМАЈСКА УЛИЦА

НОВ АСФАЛТ
Прошле недеље су завршени радови на
санацији Првомајске улице, на делу од раскрснице код Гимназије до скретања за Градске
базене. Вредност овог пројекта, који је
финансирала убска Дирекција, износи милион
динара. Скинута је стара и истрошена хабајућа
површина асфалта и стављена нова.

Славски обред у СНС-у

По процени надлежних у Дирекцији, ово је
била најрационалнија и најповољнија варијанта. Радови су обухватали и сређивање
тротоара у зони зелене пијаце, као и нивелисање потонулих шахти. Према речима председника општине Уб Дарка Глишића, за наредну
годину планира се комплетна реконструкција
овог путног правца до Гуњевца у сарадњи са
Путевима Србије.
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КРОЗ КОЦЕЉЕВУ
30.октобар 2014.г.
РАЗГОВОР СА НОВОИЗАБРАНИМ ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ДУШАНОМ ИЛИНЧИЋЕМ

НОВА ЕНЕРГИЈА НА ЧЕЛУ КОЦЕЉЕВЕ
Народни посланик и дугогодишњи председник општине Коцељева Верољуб Матић, поштујући
став странке (СНС) о дуплирању функција, уступио вођење општине Душану Илинчићу,
досадашњем директору Ветеринарске станице Коцељева.
На функцији председника Општине сте нешто више од
месец дана, по годинама Вас сврставају у ред најмлађих
локалних челника у Србији. Сматрате ли то као предност или
Вам је, због тога, теже него Вашим колегама?
- Ваљда је то у складу са оном народном да на
млађима свет остаје. Истина је да сам један од млађих
председника, ипак, то ми није предност, а ни тешкоћа.
Функција председника Општине разликује се од директора
Ветеринарске станице, али свака функција се мора вршити
доследно, одговорно и у складу са овлашћењима. Што
значи, као млад председник општине, морам да радим и
градим садашњост и будућност са свим грађанима моје
општине, јер тако се стварају бољи услови за генерације
које долазе. Значи, опет, за младе.
Као диркектор Ветеринарске станице Коцељева доказали
сте се као квалитетан руководећи кадар. Ипак, колико сте до
сада стигли да свеобухватно сагледате обавезе које носи Ваша
нова одговорна функција?
- Прво сам, на основу законских прописа, утврдио шта
су моја овлашћења и у складу са њима ћу радити. Проучио
сам и надлежност осталих органа општине и, у складу са
њиховим надлежностима, као инокосни орган општине,
тражићу од њих и од јавних предузећа и установа, да у
оквиру њихових надлежности, сложно, заједнички
решавамо проблеме и потребе грађана у свим сферама
живота.
Који су највећи потенцијали будућег развоја општине
Коцељева?
- Коцељева је пољопривредна општина и свакако нам
је то највећи привредни потенцијал.Ту, пре свега, мислим
на развој воћарства, повртарства и сточарства. Поред
тога, желим да напоменем да општина Коцељева има и
рудних богатстава као што су каолин у Доњем Црниљеву ,
камен у „Шешевици“ и делу Свилеуве, поред каменолома
„Јазовник“. Имамо и квалитетног кварцног песка у „Кику“
Свилеува, а мислим да су нека истраживања показала да у
селу Зуквама, на граници са општином Уб, имамо и налазишта угља. Истина, то није до краја истражено.
Како бисте оценили стање коцељевачке пољопривреде,
као једног од стубова развоја општине?
- У глобалу, са развојем ове делатности можемо бити
делимично задовољни. Већина наших људи живи од
пољопривреде. Ипак, овај сектор има доста нерешених и
отворених проблема. Не бих набрајао, сваки наш
пољопривредник то зна. Чини ми се да у овој области треба нешто предузети системски, на нивоу целе Републике.
Мислим да нам у области пољопривреде недостају
организациони облици удруживања и повезивања пољопривредника и разрађен систем производње, продаје и
пласмана, како пољопривредних тако и финалних производа. Наши горећи проблеми су обезбеђење репроматеријала за пољопривредну производњу и откуп производа на тржишту. Затим, честе су нам елементарне непогоде, посебно град, а немамо довољно средстава за одбрану од града. Пољопривредник који је засејао њиву, има
фабрику без крова, а ту фабрику можемо сачувати само ако
је противградни систем спреман за дејство.

Радови у току: Мост на магистралном путу
Шабац-Ваљево

Душан Илинчић
Душан Илинчић је рођен 1981.године у Шапцу.
Основну и средњу школу завршио у Коцељеви.
Дипломирао је на Факултету Ветеринарске
медицине на Универзитету у Београду са високим
просеком (у року). Тренутно је на постдипломским
студијама. Од 2006. године радни однос засновао је у
Ветеринарској станици Коцељева, где је фукцију
директора обављао од 2008.године до септембра
месеца 2014. године, када је изабран на место
председника општине Коцељева.
Од Вељуба Матића, вашег предходника на месту
председника општине, наследили сте квалитетне темеље за
развој привреде у коцељевачком крају. На чему ћете
инсистирати када је у питању развој ове области?
- Ранијих година, за време мандата мог претходника,
доста је урађено на привредном развоју општине, али исто
тако и у другим областима, посебно у развоју инфраструктуре. Посебно бих истакао да је за време његовог
мандата урађено и асфалтирано највише улица у Коцељеви,
да не говоримо о трафо-станицама, далеководима и
нисконапонској мрежи у целој општини. Исто тако, ми смо
једна од ретких општина чији грађани имају пијаћу и
техничку воду , а на побољшавању водоснабдевања ћемо и
даље инсистирати. Значи, радићемо на започетим
инвестицијама у свим областима. Тражићемо долазак нових
инвеститора, а очекујемо и максималан допринос Верољуба
Матића, као посланика у Народној скупштини.
Мајска поплава је нанела велике штете Вашој општини.
Последице које је за собом оставила су многоборјне. Који су то
горући проблеми и на шта ћете ставити акценат када је у питању
санација штета од поплаве?
- Штета коју смо претрпели је немерљива. Уз помоћ
државе и других донатора ради се на санирању последица
на стамбеним и другим објектима. Радимо на поправци
инфраструктурних објектата, а приоритет у овој области је
изградња порушених мостова и путева. У току су радови на
мосту на магистралном путу Шабац-Ваљево , а даље
активности ће бити у складу са програм Владе Републике
Србије и у зависности са расположивим средствима.
Мање општине попут Коцељеве, Уба и Владимираца имају
много тога заједничког, пре свега, јер се налазе у сенци великих
градских центара. Какву сарадњу имате са околним општинама и
да ли би, евентуално, повезивање или удруживање могло да
допринесе бољем и бржем развоју?
- С обзиром да сам тек недавно преузео функцију, један
од првих корака биће састанак са колегама из суседних
општина и разговор о заједничким активностима, посебно о
оним питањима у којима имамо заједничке интересе. Све
предлоге и иницијативе колега из ових општина ћу радо
прихватити и са својим сарадницима и надлежним органима
о њима одлучивати.
наставак на следећој страни

ОКО НАС
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(наставак са претходне стране)

ЖИВОТ У ПЕЧАЛБИ

КОМШИЈА
ДРАГОЈЛЕ
Имао је петљу и довољно
храбрости да се отисне у “бели
свет“ и за себе и своје потомке
обезбеди неки бољи и квалитетнији
живот. Део срца оставио у Тамнави,
а носталгију лечи уз наше текстове.

Разговор водио: Милован Миловановић

ОПШТИНА УБ ПОМАЖЕ ТАМНАВСКЕ БАШТОВАНЕ

ПОДЕЉЕНИ НАЈЛОНИ
ЗА 90 ДОМАЋИНСТАВА
- Испорука најлона се врши искључиво према
записнику који је утврдила Комисија, а у овом случају
повртари могу да рачунају да ћемо им обештетити
количину од десет посто најлонског материјала, који
им је страдао током времеских непогода- каже
председник општине Уб Дарко Глишић.
Локална самоуправа наставља поделу помоћи свим
пољопривредним домаћинствима која су претрпела
штету током временских непогода ове године. По речима
председника општине Уб Дарка Глишића, средствима са
наменског рачуна за помоћ угроженом становништву
наше општине извршена је прва набавка најлона за
пластенике у вредности 3.000.000 динара. Дељење
најлона врши се у некадашњим халама ПП “Рад“ у
Мургашу, а први круг испоруке намењен је за око 90
пољопривредника, који су претпрели штету у мајским
поплавама.
- Испорука најлона се врши искључиво према
записнику који је утврдила наша комисија, а у овом
случају повртари могу рачунати да ћемо им обештетити
количину од десет посто најлонског материјала који им је
страдао током времеских непогода. Тоталну штету им,
свакако, не можемо надокнадити. Ипак, ми смо једна од
ретких општина која на овај начин помаже својим
суграђанима па молим грађане да имају разумевања.
Никакви притисци на било кога неће им вредети, јер
поделу вршимо поштено по записнику и процентуално у
односу на средства са којима располажемо- наглашава
Глишић и додаје: - Обзиром да смо имали велике штете у
пољопривреди и током незапамћеног олујног невремена
и града, током летњих месеци, организоваћемо други
круг поделе којим ћемо обештетити и те повртаре. За ту
намену биће уложено још 3.000.000 динара.
Зоран Костић, члан Општинског већа, истиче да

међу пољопривреднима има одређене дозе
незадовоства, али и да је целокупан посао поделе
најлонског материјала транспарентан и јасан. Како каже,
на евентуалне примедбе спреман је да одговори у складу
са записником који је сачинила Комисија за утврђивање
последица елементарне непогоде и процену штете.
Милован М.

Комшија Драгојле је највернији читалац “Гласа Тамнаве“
ког познајем. Иако ретко има прилику да у рукама осети право
штампано издање (само када је у Србији), он је у далеком
Бремену, на северу Немачке, један од најинформисанијих
Тамнаваца. Сваких четрнаест дана са нестрпљењем ишчекује
наше електронско издање и са већ припремљеним табацима
папира у штампачу и хефталицом у руци, за себе и своје
пријатеље, самостално отискује најновије издање популарног
тамнавског листа. Интересује га све, па и најмањи детаљи и
дешавања у нашем крају те, с`тога, нема стрпљења да на
екрану ишчитава објављене тектове. Новине у једној и кафица
у другој руци, знак су да почиње његово путовање Тамнавом,
коју је напустио још почетком осамдесетих година.
Трбухом за крухом, у потрази за
бољим животом, отишао је далеко, у
град удаљен свега 60 километара од
Северног мора, и није погрешио. Тамо
се врло брзо снашао, уосталом, као и
многи наши земљаци, који су, тих
година, осетили да ће, преданим и
поштеним радом, много боље проћи у
некој од западних капиталистичких
земаља него у посрнулом комунистичком систему у којем су боље
“пливали“ они који “хватају кривине“.
Засновао је породицу, цео радни век
провео у угоститељству (неколико
Драгојле Митровић
година као власник ресторана
балканске кухиње) и са супругом Кони
ишколовао и извео на пут троје деце Тању, Зору и Данијела.
Данас је на прагу пензије, а живот му полако враћа све оно што
је у њега деценијама улагао. У Немачкој је, напросто, тако. Ваше
је да радите и привређујете, а за све остало задужена је држава,
која је гарант да ћете нормално и лепо живети. Поготово када се
приближите пензионерским данима. Иако млади, две ћерке и
син јединац, већ су се осамосталили. Запослени су у
тамошњим фирмама, заснивају породице и живе далеко од
проблема са којима би се суочавали да се њихов отац,
евентуално, није дрзнуо и, “на време“, напустио вољену
Србију о којој често и дан данас сања.
Драгојле Митровић данас живи и ради у Бремену, верни је
навијач тамошњег Вердера и својеврсна енциклопедија
немачке Бундес лиге, али и европског и српског фудбала. Ни
политика му није страна, поготово наша. Информисанији је и од
нас, којима је то професија. Од њега можете чути многобројне
чињенице које се прећуткују у нашим медијима. Увек је на корак
испред нас, па је, тако, предвидео многобројне политичке
ломове и несреће нашег народа од Милошевића до данас.
Ваљда, они тамо “преко“ знају више о нама, него ми сами.
Родни крај носи у срцу и редовно га посећује. Неколико
пута годишње долази да обиђе остареле родитеље у Совљаку
и породичну кућу на Убу. Сигурно, једним делом себе, жали што
је већи део живота провео километрима удаљен од ближњих.
Али, из данашње перспективе, јасно је да је то био једини
исправан пут. Имао је петљу и довољно храбрости да се отисне
у “бели свет“ и за себе и своје потомке обезбеди неки бољи и
квалитетнији живот. Да је, којим случајем, остао поделио би
судбину свих нас о којима редово чита у омиљеном му “Гласу
Тамнаве“ (!).
Комшија Драгојле је само један од многобројних
Тамнаваца широм земљине кугле који су, срцем, остали на Убу.
Носталгију лечи уз наше текстове. Ипак, када је одлазио, није се
руководио срцем, већ здравим разумом. У животу, пре свега,
треба размишљати главом, а не емоцијама.
Мислите о томе када следећи пут будете доносили неку
важну животну одлуку...
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ПОМОЋ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ДАЉЕ СТИЖЕ

ПЛЕМЕНИТОСТ БЕЗ ГРАНИЦА
Уложивши изузетан труд и ентузијазам, Убљанка Негослава Илић, која деценијама живи и ради у
Холандији, уз помоћ колега и пријатеља, прикупила хиљаду евра за Вртић
– Донација компаније Алтек од 1,750 евра за неопходну опрему
Убљанка Негослава Илић, која већ 43 године живи и ради у
Холандији, прошле недеље Вртићу је даровала новчани износ
од 1.000 евра, још једном показавши да њену љубав према
родном крају нису избрисале деценије проведене у иностранству. Иако је и раније помагала својим земљацима у невољи,
Негослава је овога пута, да би сакупила поменути новац, уложила велики труд, вољу, ентузијазам и добар део свог слободног
времена. Одмах након поплава, дошла је у Србију и родни град,
где је, каже, затекла прави ужас и катастрофу, што ју је нагнало
на иницијативу по повратку у Холандију, јер је, како истиче,
морала нешто да уради. Где има воље, има и начина, па је
Негослава, уз велики лични ангажман и уз помоћ супруга и
пријатеља, успела да прикупи новац за помоћ обданишту.
- Мада Холанђани радо дају добровољне прилоге, у овој
кризи није лако ни једноставно да негде добијеш паре, па сам
размишљала како да их скупим. Онда сам, заједно са својом

сестром, одлучила да спремам наше џемове, мед, уље и
многе друге производе, и то сам на три годишња вашара
тамо продавала. Такође, продавала сам и ствари које су, у
жељи да помогну, направиле моје колегинице, као што су
хеклане наруквице за децу, корпице, новчанике од најлон
кеса,... Уз то, након што сам се пријавила, нешто новца
добила сам од једне продавнице половних ствари, која
приход од продаје даје у хуманитарне сврхе. И тако сам
скупила хиљаду евра за Вртић – казује Негослава Илић, која
је Предшколској установи помогла и док је боравила на Убу
после поплава. Наиме, у жељи да допринесе обнови Вртића, ова племенита Убљанка прикључила се хуманитарној
акцији коју су организовали убски фризери у Градском парку, где је, као биотерапеут, масирала грађане за добровољни прилог Вртићу.

ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ “АЛТЕК“
Обданиште је, новчаном донацијом, помогла и
компанија за производњу пекарског квасца „Алтек Србија“
из Сенте. У питању је сума од 1.750 евра у динарској противвредности, коју је руководству Вртића уручио генерални
директор предузећа Тибор Ујвари.

Негослава Илић (десно)

МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС “ВОЗ ЖЕЉА“

НАГРАДЕ ЗА БАЊАНЦЕ
Милош Јуришић и Лазар Лештарић, ученици седмог
разреда ОШ “Рајко Михаиловић“ из Бањана, освојили су
друго место (у категорији до 15 година) на Међународном
конкурсу, одржаном 23.септембра 2014.године, са темом
“Воз жеља“ из области веронауке, у организацији “Светосавског звонца“ и Међународног фонда јединства православних народа из Москве, а под покровотељством РЖД
Интернешнел (Руске железнице).
Да је у питању значајан међународни конкурс, сведоче
имена која су се налазила у саставу жирија: амбасадор
Русије Александар Чепурин, директор РЖД-а Масурбег
Султанов, менаџер руске компаније Јана Балузина,
помоћник директора Српске железнице Владимир Радовић,
директор Медија центра Ненад Станисављевић и Наталија
Коцев директор Српског одељења Међународног фонда
једнинства православних народа.
М.Рафаиловић

Компанија “Алтек Србија“ из Сенте
помаже убске малишане
- Када смо сазнали шта се овде десило, уопште није
било питање да ли ћемо помоћи или не. Алтек Србија је
одмах одреаговала и преко Црвеног крста међу првима
послала једну већу донацију најпотребнијих ствари угроженом становништву убске општине. Након тога, када је вест
стигла и до европске централе у Ирској, они су свакој канцеларији у Европи послали писмо са позивом да помогну не
само Србији, већ и другим угроженим државама у региону.
Ми смо одлучили да посебну помоћ упутимо убском Вртићу,
који је највише оштећен у поплавама. Надам се да вам је
добродошао овај износ и да ћемо вам остати у лепом
сећању – рекао је Тибор Ујвари, који је том приликом подсетио на бројне хуманитарне активности компаније Алтек,
како у Србији тако и у читавом свету.
На донацији се захвалила директорка Вртића Гордана
Милосављевић Марковић, рекавши да ће новац бити
искоришћен за набавку ћебади која су неопходна за децу,
пошто се ближи зима.
Д.Н.

Бањанци у Београду

КРОЗ ВЛАДИМИРЦЕ
Сарадници: Света Гашић и
Слободан Павловић

ПРОВО ПОБЕДНИК ОПШТИНСКОГ КУПА

ПЕХАР
И
НАГРАДА
Јединство изгубило - на пенале
По кишовитом и хладном времену, пред око
стотинак гледалаца, на стадиону ФК Јединства у Владимирцима, одиграна је финална утакмица Oпштинског
фудбалског купа између ФК Јединства из Владимираца и
ФК Прова из Прова. На расквашеном и блатњавом терену
играчи су давали све од себе и показали велику борбеност и
квалитет игрe.
После одиграних 90
мину та регуларног
тока резултат је био
нерешен - 0:0. У извођењу пенала више
среће је имала, али и
присебности, екипа из
Прова и тако постала
победник Општинског
Уручење награда и пехара фудбалског купа за
2014. годину.
Након утакмице заменик председника општине
Дејан Нешић уручио је медаље, а председник Скупштине
општине Драган Симеуновић поделио је новчане награде и
то: победнику купа 100.000 динара и победнички пехар, док
је другопласираној екипи, ФК Јединству, уручена новчана
награда од 50.000 динара.
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КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ ДО 7.11.2014.

ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ
Општина Владимирци, у циљу подстицања
талентованих студената, који су у току школовања
остварили изузетне резултате, расписала је конкурс
за доделу стипендија студентима за школску
2014/2015 годину (период: октобар 2014 - јул
2015.године). Право на добијање стипендије имају и
студенти који су уписали прву годину студија, а
испуњавају један од услова: Да су носиоци
признања ’’ђак генерације’’ у средњој школи и да су
уписали факултет и школовање се финансира из
буџета; Да су носиоци дипломе ’’Вук Караџић’’; Да су
освојили једно од прва три места на такмичењима
која организују републичке институције из предмета које је прописало Министарство просвете и
спорта.
За учшће на овом конкурсу неопходно је да
кандидати успуне и опште услове: држављанство,
пребивалиште и слично, а уз остале документе
прилаже се и кратка биографија. Одлуку о додели
стипендија и листу студената, који ће бити
стипендирани, доноси председник општине.

У Владимирцима: Локално фудбалско финале
Јединство - Прово...

...одлучили пенали!

DEBELA FIDA

MAKARONE

TANKA FIDA

^IPKASTI
REZANAC

Novo na tržištu !

065/615-8888
063/802-6799

KOKICE
SPIRALA

GRKLJAN^I]I

Potražite u svim bolje
snabdevenim prodajnim
objektima na Ubu !

SPIRALA
SA POVR]EM

PU@I]I

Ub
DOMA]I REZANCI
SA JAJIMA

DOMA]A SUPA
SA JAJIMA

[KOLJKE

KORE O KOJIMA GOVORE !
PODLOGA ZA PICU

Made in
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Пише: Радован Пулетић

УБСКИ
БИЋЕ КИШЕ,
ЛАВИРИНТ А МОЖДА И НЕЋЕ...
За нас домаће центар вароши и није тако
компликован, као да нам свака нова измена у
такозваном режиму саобраћаја брзо уђе под кожу па
притужбе гостију о тешком сналажењу у почетку
изгледају готово неозбиљно. Можда смо због оваквог
става и ушли у антологију Беогрдске хронике. Наука
каже да се ради о класичном геотермалном и умерено
магнетном утицају средине у којој живиш, непобитно
овековеченом на предратном аерофото снимку Уба.
Класична урбана форма: низ кућа у равни поред пута.
Као и већина сличних вароши у Србији Уб се тићио око
раскршћа значајнијих џада. Овом стискавцу можемо да
захвалимо за данашњи распоред уличне мреже, па кад
већ немамо медитерански тип града, бар, можемо да се
похвалимо медитеранским лавиринтом улица.
Није Слоба Грковић у прошлом броју „Гласа“
ништа погрешио преиспитујући одрживост наших
саобраћајних решења. Ко да криви његовог пријатеља
– путника намерника што не познаје спасоносну
пречицу „...из слепог завршетка пролаза иза неке
дугачке зграде“ или одсуство храбрости да на
последњој раскрсници скрене у лево у Главну улицу и
упадне у нову неизвесну авантуру. Додуше, да се
одважио на такав корак, можда би у некој од летњих
башти, хватајући последње дане михољског лета,
покупио пар урбаних легенди о постанку убског
лавиринта. Чуо би о „подвизима“ назови мангупа са и
без возачке дозволе, који јуре и растерују пролазнике,
па нам је сваки други ћошак украшен стубићима,
жардињерама или „лежећим полицајцима“, његовом
величанству аутомобилу, због чијег паркирања
мењамо смер улицама, инвеститорима због којих се
коловози сужавају, а апетити шире и струци, која
покушава да помири све супротстављене интересе,
техничке могућности и просторна ограничења. Сасвим
сам сигуран да би, на крају сеансе, слуђено
прокоментарисао: „Тако је морало бити!“ и отишао у
непознатом правцу, не знајући да је, током свог
боравка, био изложен геотермалном и умерено
магнетном утицају овдашњег земљиног поља с
почетка приче што за последицу може имати поновни
повратак и трајно настањивање. Слоба и ја смо живи
докази те теорије коју је вербално уобличио покојни
Мија инсталатер: „Ко једном прогута убску кркушу тај
ретко решава да иде даље“.
Да није Слобе тешко да бих се сетио два јубилеја:
30 година од првог и 10 година од последњег бројања
саобраћаја. Октобра 1984. и 2004. године убски
гимназијалци су бројањем возила на уличној мрежи
прикупили део података на основу којих су обрађивачи
вршили анализе постојећег саобраћаја, давали
прогнозу будућих токова и утврдили предлоге за
унапређење стања. Студија саобраћаја Уба 2004.
године, коју је израдило предузеће „Геопут“ из
Београда, требала је да одговори на питања: како су
значајне друштвене промене између два бројања
утицале на интензитет саобраћајних токова на уличној
мрежи Уба, какав стратегијски значај за општину и град
има планирана изградња ауто-пута Београд-Јужни
Јадран, како дефинисати захтеве општине Уб у односу
на повезивање на магистралну путну мрежу, како
дугорочно третирати и решавати пешачку зону у
центру града и како потиснути транзитни саобраћај из
ужег центра.
У најкраћем: добар део предложених мера смо
остварили или је у току њихова реализација. Ауто пут
је у изградњи, реконструисан је пут Уб-Обреновац и
остали регионални путеви, изграђена улица Ивана
Миловановића и довршена Рајка Михајловића ради
измештања транзитног саобраћаја из центра града.
Уређењем корита Убаче и Школарца и реконструкцијом
Главне улице и парка стављена је (за сада) тачка на
тему пешачка зона. За наше услове звучи необично
али, уз мудре одлуке и нешто среће, протеклу деценију
у убском лавиринту нисмо проћердали.

Да је ово – оно време, знали бисмо шта нам је чинити.
Новембар је Зими одувек био последња линија одбране пред
Михољским Летом које ремети миленијумски редослед
годишњих доба. Шта више, онда када је постојала разлика
између пролећа и јесени, и октобар је имао обичај да се огрне
снегом и да мачем од леденице одсече јарки део године
одбацујући га од себе. Није се могло десити да се за Божић хода
у кратким панталонама, да Деда Мраз не може допутовати
саоницама, и да се у цела три месеца сунца на купање може
само 7-8 пута, уз ризик да се заради галопирајући бронхитис.
Међутим, због емисије издувних гасова, озонских рупа,
месечевих пега, соларних олуја, звезда репатица, сазвежђа
Малог Медведа, прохујалог са вихором и ко зна чега још, дошло
је до тоталног заплета метеоролошке корачнице. На Арктику су
се топиле санте леда величине Хотела Калифорнија, а у
Африци је падао снег на истрбуљена тела домородаца који
нису знали шта их снађе. Нешто се десило...
Ево, погледајмо питому Тамнаву како показује и своју
дивљу, рокерску природу, пошто јој је очигледно дојадило да
буде конвенционална, лепо зачешљана и испеглана на ивицу.
Зар прошла зима није била млака као заборављени чај од
нане? Сећате се како смо трљали руке верујући да смо
преварили годину за мање огрева и ниже рачуне за потрошену
струју? Деца су нам провела зимски распуст у крпеним
патикама (converse ALL*STAR), a када смо клали свиње за 29ти, уместо да се грејемо уз ранију и пијемо ракију из сатљика –
хладили смо се Лав-пивом из флаша које смо отварали
зубима.Онда је стигао мај, познат по цветању ружа и празнику
рада, чија је реализација, на пример, на Дивчибарама, уз
роштиљ, музику са касетофона и одбојку мешовитог састава.
Међутим, уместо ћевапа и шећер сокака, пети месец нам се за
сва времена забио у мозак потопом од механичког збира река
нагло измењених токова.
Онда је дошло лето које није дошло. Са неба су висили
тешки облаци, као на уљима сликара-депресиваца код којих је
сиво све живо. На села је пао град опасне величине и дувао
ветар преписан из холивудских апокалиптичних предсказања.
Зато смо очекивали јесен од ледене кише и магле, од перјаних
јакни и обуће која не пропушта воду...а, у ствари, само су нам
враћене сунчане недеље које су нам јун, јул и август остали
дужни.
А ево, још мало, међу нас ће слетети децембар, месец
незгодног карактера, месец с` којим се пословично тешко
слажемо. Требало би да нам се увуче у ноздрве, у џепове,
испод вунених капа навучених преко ушију, да се ушуња у кућу
кроз заборављена одшкринута врата... Да нам завеје путеве,
замрзне прозоре, умртви акумулаторе... То би требало да нам
уради овај децембар ако је нормално васпитан, ако је потомак
својих предака. Међутим, нисам сигуран да ће тако бити,
имајући у виду крајње девијантно понашање тамнавске микроклиме. Напротив, очекујем да у децембру баште кафића раде за
госте са наочарима за сунце и заврнутим рукавима лаких
дуксева, госте који пију хладна газирана пића и возе са
отвореним прозором. Очекујем убску завршницу 2014-те као
херцегновску, которску, будванску, дубровачку, сплитску, са
цвећем које цвета не интересујући се које је доба, него кол`ко је
сунца. Очекујем Нову Годину са Деда Мразом чији јелени вуку
кочије уместо санки, а он носи мајицу и качкет, уместо бунде и
шубаре.
Зато сам замолио супругу да код сезонског сређивања
гардеробног ормара узме у обзир та моја очекивања. Да ми
шорцеве, бермуде, папуче и танке кошуље не забацује у
неевидентиране кућне буџаке, у фазону – видимо се следеће
године. Јер, то себи може да дозволи само онај ко не прати
метеоролошку ситуацију у земљи и региону, онај ко мисли да
ће долазећи децембар бити неизбежно снежан, као његови
старији сродници у правој линији.
Ја хоћу да ми комплетна летња гардероба буде на дохват
руке... Нарочито купаће гаће! Јер, замислите, ако би се
организовало новогодишње ноћно купање на отвореном са
бесплатним леденим Хајнекеном, а ја купаће не могу да нађем...
Па, да пропустим такво зезање,таман посла!

ОПШТИНА УБ
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ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ УБ

ГРАДИЛИШТА ШИРОМ ТАМНАВЕ
По окончању свих радова, стање инфраструктуре биће знатно побољшано, а с обзиром на то
каква је година, урадиће се више него што се очекивало, каже први човек Дирекције Звонко Минић
Због огромне штете коју су мајске
поплаве нанеле убској општини и смањеног буџета са 300 на 200 милиона динара
након ребаланса општинске касе, Дирекција за уређење и изградњу је неколико
већих и захтевнијих инвестиција одложила за 2015, али ће најприоритетније
послове из овогодишњег плана рада
успети да заврши. Иако је грађевинска
сезона каснила, повољне временске
прилике током јесени омогућиле су
обављање најважнијих радова, пре свега,
на путној инфраструктури. Тренутно,
Дирекција има неколико градилишта
широм Тамнаве каже директор тог предузећа Звонко Минић.

Асфалтирање Првомајске улице

НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ НА ДЕОНИЦИ ТРЛИЋ-УБ,
НА РЕДУ УЛИЦА СЛАВОЉУБА МИЛИВОЈЕВИЋА

Звонко Минић
- За Дирекцију, грађевинска сезона је
у пуном замаху. Требао нам је дужи период лепог времена да завршимо неколико
пројеката које смо планирали, а нисмо
могли раније да их реализујемо због
лоших временских услова. Прошле недеље, завршени су радови на санацији
Првомајске улице, на делу од раскрснице
код Гимназије до скретања за Градске
базене, чија је вредност милион динара.
Скинута је стара и истрошена хабајућа
површина асфалта, јер је била доста
танка и никакво крпљење није долазило у
обзир и прошле недеље стављена нова.
Проценили смо да је ово најрационалнија
и најповољнија варијанта. Радови су
обухватали и сређивање тротоара у зони
зелене пијаце, као и нивелисање потонулих шахти – објашњава Минић.

РЕКОНСТРУКЦИЈА
УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА
Дирекцију сасвим извесно очекује и
почетак обимних радова на још једној
саобраћајници у најужем центру града,
како не би остала ускраћена за близу 13
милиона динара, колико је држава
определила за пројекат реконструкције
улице Вука Караџића.
- Ако у овој години не започнемо
реконструкцију улице Вука Караџића,
могуће да нам тај новац измакне и за
идућу годину, па смо проценили да је
најпаметније да кренемо са радовима,
макар на једној деоници. Можда доста
касно улазимо у послове, али боље
икако него никако. Надлежно мистарство Пројекат финансира са 12,8 милиона, а остало општина Уб, односно,
Дирекција. Ми смо расписали набавку за
радове на водоводној мрежи, а Министарство за реконструкцију улице – наводи
први човек убске Дирекције.

Средином октобра завршена је
темељна реконструкција 4,3 километра
од центра Трлића до школе у Совљаку,
на регионалном путу Уб – Коцељева, а
ових дана настављени су радови ка Убу,
дуж улице Славољуба Миливојевића. У
договору са инвеститором, Путевима
Србије, Дирекција је расписала набавку
за изградњу кишне канализације и
почела поправку тротоара са леве
стране, што је њена уговорна обавеза,
док ће Путеви Србије исфинансирати Нов асфалт у Трлићу и Совљаку
изградњу нове коловозне конструкције
са ивичњацима, без тротоара. Уколико
АСФАЛТИРАЊЕ
све буде текло према плану, једна од
најлошијих деоница у убској општини,
ГРАДСКИХ УЛИЦА
од Трлића до Уба, комплетно ће бити
До краја грађевинске сезоне у
сређена у овој години.
плану је асфалтирање још четири
градске улице, од којих је Саве Бојанића
АСФАЛТИРАН ПУТ КРОЗ
већ реконструисана у претходном
периоду. Урађени су тротоари, замеБАЊАНЕ, КА ИВЕРИЋУ
њена водоводна мрежа и део фекалног
Погодне временске прилике у колектора, тако да ће након поставоктобру искоришћене су и за радове на љања асфалтног застора и друга
деоници локалног пута у Бањанима. половина улице Саве Бојанића бити
Завршено је асфалтирање првих 500 завршена. Такође, биће изграђене и две
метара од Горњег краја према засеоку краће, прилазне саобраћајнице улици
Иверић, за шта је из општинског буџета Тамнавских партизана и једна из Браће
издвојено три милиона динара, док је Ненадовића. Уз то, предвиђена је и
остатак макадамског пута насут каме- санација улеглих раскрсница код Цркве
ном и уређен. Дирекција за уређење и и према Вучјаку, као и поправка оштеизградњу Уба је на овом путном правцу ћених градских улиц а и крпљење
ангажовала ПЗП Београд за извођача ударних рупа.
радова.
СЕОСКИ ПУТЕВИ
Први човек општине Уб Дарко
Глишић изражава наду да ће до краја
Поред раније асфалтираног
2015. године локална самоуправа прилаза Убу из правца Бањана и два
успети да исфинансира асфалтирање километра пута кроз Новаке, прошле
комплетног путног правца Бањани- недеље изграђене су и деонице од 600 и
Иверић, који повезује Уб са општином 800 метара у Бањанима и Шарбанама.
Што се тиче текућих послова на
Обреновац.
-Следеће године одмах настав- сеоској путној мрежи, Минић каже да су
љамо са радовима и надам се да неће у току радови на уређењу канала и
бити проблема као што је било ове, у проширењу пола километра пута у
смислу поплава и великих штета које засеоку Буковица у Чучугама, након чега
смо имали, па ћемо моћи да урадимо ће бити постављен асфалт. Поред тога,
много више. Ове године пркосимо кризи од маја месеца Дирекција је ангажована
и радимо оно што можемо. Уколико на пресипању бројних макадамских
време послужи, планирамо да у текућој путева, који су оштећени у поплавама.
Директор Дирекције Звонко Минић
грађевинској сезони урадимо још неколико путних праваца- наводи пред- закључује да ће по окончању свих
радова, стање инфраструктуре у убској
седник општине Уб Дарко Глишић.
општини бити знатно побољшано, а с
обзиром на то каква је година, урадиће
Приредила: Д.Недељковић
се више него што се очекивало.
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КАД БИ УБ БИО ГРАД...

ЧИСТОЋА- ПОЧЕТАК
ПРИЧЕ БЕЗ КРАЈА
Шест хиљада година историје градова није
непрекинута линија успона. То је низ узлета и падова у
свему, а нарочото у чистоћи. Одводне канале и проточну
воду имали су већ Мохенџо-Даро у Индији пре више од
4000 и Манасија деспота Стефана код нас пре 600 година.
Али, зато су многи славни градови антике имали гомиле
ђубрета по ободима, а у западној Европи средњег века
смеће је из кућа бацано право на улицу. Често га је било
толико да више није могло да се излази из кућа кроз врата
која су била до улице.
А онда је, преко бува и пацова, стизала куга. У само
једном налету, средином XIV века, од куге је у Европи
умрла трећина становника.
Од тада су људи постајали свеснији да смеће није
само непријатно, него и опасно. Множили су се начини
прво да га склоне, а онда прераде и поново користе.
Где су у том погледу Уб и Убљани?
До пре петнаест година смо били давно прошло
време. Ђубре се бацало у отворене просторе озидане у
облику ћириличног слова П.
То бацање, поготово током топлих летњих ноћи је
незаборавно: уз несносан смрад и брујање облака мува,
комараца и ко зна каквих још буба, по земљи су јурили
пацови, а из ђубрета искакали мачке и керови. Али, гора од
свега је била помисао да је све то призивање болештина
које ће, ако дођу, прво да нападну најслабије, децу.
Један такав простор, иза поште, још постоји и још је у
употреби, за успомену и дуго сећање.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
ЕКОЛОШКА МАНИФЕСТАЦИЈА У БРГУЛАМА

ДАН ЗЕЛЕНЕ ЈАБУКЕ
Старим занатима до здравог живота
Основна школа "Душан Даниловић" из Радљева, са
својим издвојеним одељењима у Бргулама, Горњем
Радљеву, Каленићу и Шарбанама, организовала је,
23.октобра, традиционалну манифестацију "Дан зелене
јабуке" на којој је представљена изложба дечијих радова
са циљем промоције здравог начина живота. Вредним и
преданим радом ђаци су се потрудили да, на креативан и
занимљив начин, представе различите старе занате. На
својеврсним штандовима у школској учионици представљени су пекарски и пчеларски производи, вез,
хеклање и плетење. Богат уметнички садржај употпунили
су рецитали и предавања на тему “Старим занатима до
здравог живота“.

Пекари из Каленића

У строгом центру града, иза Поште
Контејнери су неспорни напредак. Али они су само
први корак. А други корак има два дела.
Да би све било како треба, прво, предузеће задужено
за чистоћу мора да обезбеди довољан број контејнера, да
их добро распореди, да буду исправни (да могу да се
затворе, да поклопац има ручку и гуму на крају) и да се
редовно празне и перу.
Други део чине грађани. А грађани нису сви житељи
него само друштвено одговорна лица, која ситан отпад не
бацају било где, него користе канте и контејнере, после
употребе их затворе и у делу године у којем се ложи
сачекају да се пепео, пре бацања, охлади ( без жара).
За неодговорне град,
ако је град, мора да пропише и изглас а мере и
одреди начине надзора и
казне за непоштовање.
Јер, без чистоће, много
људи на малом простору
су велика опасност.
Пост скриптум:
можда неки мисле да о
овде написаном сви знају
с в е . Н и с у у п р а в у. Н е
знају. А и да знају људи су
врста која заборавља и
уме да подивља. Зато су
стари Латини говорили
На некадашњем Вашаришту:
да је понављање мајка
Контејнер који гори
знања.

Штанд ученика из Шарбана и Радљева са ручним
хекланим, везеним и плетеним радовима

Пчелари из Горњег Радљева
Неколико дана касније, 27.октобра, Основна школа
"Душан Даниловић" обележила је Дан школе. Ђаци су, и
овога пута, у присуству великог броја гостију и комплетног
к ол е к т и в а ш к ол е , п от в рд и л и и зу з е т а н д р а м с к и и
фолклорни таленат на тему “Стогодишњица Првог
светског рата“.
Милован М.

ОКО НАС
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МЕТАЛСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗИМПА“

ЗАПОСЛЕНИ РАДЕ
ПУНИМ КАПАЦИТЕТОМ
Поводом 15. октобра, Дана предузећа, разговарали смо са
Миломиром Чекићем, директором логистике у „Зимпи“
Запослени и пословодство
„Зимпе“ су 15. октобра радно обележили 66 година постојања предузећа.
Убско металско предузеће, које је
годинама било један од лидера у
производњи металних производа на
српском и југословенском тржишту и
међу водећима на Балкану у области
производње сигурносне опреме, некад
је запошљавало и до 300 радника. Ипак,
неке ствари су се промениле. О
тренутној ситуацији и пословању
“Зимпе“ након привaтизације, разговарали смо са директором логистике
Миломирем Чекићем.

Миломир Чекић

Од 2007. године, када је приватизована, „Зимпа“ послује у саставу
шабачке групације „Галеб“. По речима
Чекића, од тада до данас, производни
процеси су унапређени новом опремом
са најсавременијим технологијама.
- На жалост, дошла је економска
криза која је погодила привреду, нарочито металску индустрију, што је довело
до проблема у пословању. Уз то, оптерећивали су нас пређашњи дугови, које
смо морали да вратимо. Данас „Зимпа“
не дугује ни добављачима, ни купцима.
Радницима је остало нешто мало плате
заостатка, али сваког месеца имају
примања. У последње време, исплаћујемо и две зараде месечно да би све
надокнадили и успоставили динамику
месец за месец. Просечна плата се
креће од 25.000 до 30.000 динара, а
радници имају топли оброк и плаћен
превоз. Запослени, а има их педесетак,
раде пуним капацитетом десет сати
дневно – свака субота је радна, јер
производимо широку палету производа
и за извоз и за домаће тржиште. Трудимо се да „Зимпу“ вратимо на позицију
лидера у металској индустрији, не само
у Србији, већ и на просторима бивше
Југославије. Мислим да смо на добром
путу, уз велику помоћ „Галеб“ групације, сматра Чекић.

Просечна плата у “Зимпи“ износи
од 25.000 до 30.000 динара
Уз сигурносну опрему – сефове и
трезорска врата, по којој је одавно постала препознатљива, производни програм
„Зимпе“ чине и контејнери за становање,
који се пласирају на тржишта Аустрије и
Немачке, као и многи други производи од
метала: ормари, приколоце, полице,
поштански сандучићи, канте за смеће,
билборди,...
Чекић истиче да немају проблема са
наплатом: „Авансно узимамо колико нам
треба за репроматеријал и, отприлике,
покријемо све трошкове, а на други део
може и да се чека. Другачије не може, јер
ни ми не купујемо материјал на одложено,
већ све унапред плаћамо.“
У „Зимпи“ ће, у наредних неколико
месеци, бити отворена нова радна места,
најавио је директор логистике Миломир
Чекић, а на запослење у фирми могу да
рачунају млади заваривачи, бравари,
машински инжењери и техничари.
Д.Н.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

СВЕ СПРЕМНО ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ
Одржавање око хиљаду километара путне мреже у зимском периоду и ове године поверено
предузећу „Алексић“. – Настављају се радови на регулацији и уређењу река Уб и Тамнава.
– Убској општини донација ватрогасног возила, чија је вредност 300.000 евра
Општински Штаб за ванредне
ситуације, на седници одржаној у петак,
анализирао је стање и спремност надлежних органа и служби за наилазећу
зимску сезону, која званично почиње 15.
новембра и траје до 15. марта. Према
речима начелника Штаба Бранислава
Сарића, припреме за рад зимске службе
обављене су благовремено, а одржавање око 1.000 километара путне мреже
у надлежности општине, и ове године
поверено је предузећу „Алексић“.

Детаљ са седнице
На седници је разматрана и информација о стању водних објеката за
заштиту од поплава, ерозије и бујица на
водама првог реда -Убачи и Тамнави.
Како сазнајемо, послови на уређењу те
две реке биће настављени током ове и
следеће године, за шта је новац обезбеђен у републичком буџет у. Наиме,

Државним програмом за уређење и
санирање водних објеката за заштиту од
поплава, ерозије и бујица на водотоковима првог реда у убској општини,
предвиђена су средства у износу од 41
милион динара за регулацију Убаче, и то
од улива у Шарбанама, па све до
Совљака. Радови ће се изводити фазно, а
Предузеће „Србијаводе“ већ је расписало тендер за регулацију деонице од
Уба, низводно, до улива у Шарбанама,
чија је вредност 14 милиона динара.
Истим Државним програмом, за поправку
оштећених водних и објеката за одводњавање, као и повећање протицајног
профила на реци Тамнави, планирано је
28 милиона динара.
Чланови Штаба бавили су се и радом
убске Ватрогасне јединице, која тренутно
има шест ватрогасаца. Приоритет је
ангажовање још четири ватрогасца, како
би се организовао рад јединице у три
смене. Поред тога, било је речи и о донацији најсавременијег ватрогасног возила
убској јединици.
- Командир Ватрогасне јединице
Драган Радојичић тражио је да локална
самоуправа сагради надстешницу за
смештај новог ватрогасног возила, који је
набављен путем донације. Ради се о
веома скупом возилу, чија је вредност
300.000 евра и ја се не сећам да је општина добила већу донацију. Међутим,

ПРОТИВГРАДНА
ЗАШТИТА У 2015.
Штаб је превентивно разматрао
и ситуацију на припреми система
противградне заштите у 2015. години. На територији општине налази се
17 противградних станица, од којих
су 14 у функцији.
- Од три станице које не раде,
планирамо да ону у Трлићу до
почетка наредне сезоне противградне одбране пустимо у функцију.
Више не можемо, јер изградња једне
станице кошта два милиона динара.
Такође, набавиће се, минимум, 30
противградних ракета – наводи
Бранислав Сарић, начелник општинског Штаба за ванредне ситуације.
проблем је што је возило већег габарита
и не може да уђе у гараже у Ватрогасном
дому. Командир је већ био на обуци и
Нишу, тако да су извршене кадровске
припреме да возило може да се испоручи. То возило је драгоцено, јер решава
све проблеме наше Ватрогасне јединице, а уз кадровску попуњеност, били
бисмо, поред Ваљева, најспремнија
Ватрогасна јединица у Колубар-ском
округу – обавестио нас је Сарић.
Д.Н.

12

ЗДРАВСТВО

30.октобар 2014.г.

УБСКИ ДОМ ЗДРАВЉА ДОБИО НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО

ЗА КВАЛИТЕТНИЈЕ
УСЛУГЕ НА ТЕРЕНУ
Уб једини град у Колубарском округу који се квалификовао
за добијање вредне донације од Министарства здравља.
Возни парк убског Дома здравља
богатији је за ново санитетско возило
марке Фиат Дукато, које је опремљено
најсавременијим медицинско-техничким
апаратима за потребе Хитне службе. Ову
донацију обезбедило је Министарство
здравља Републике Србије, уз помоћ
пројекта “Пружање помоћи унапређених
услуга на локалном нивоу“ - ДИЛС који
финансира Светска банка. У оквиру
пројекта, укупно је донирано 30 возила, од
чега је десет уручено Београду, а 20
домовима здравља у Србији. Убски дом
здравља је једини у Колубарском округу
који се квалификовао за добијање ове
донације, вредне преко 50.000 евра.
-Велики је успех што смо се нашли
међу 20 општина у оквиру ДИЛС пројекта,
јер ћемо уз помоћ новог возила знатно
побољшати рад хитне медицинске
помоћи и подићи услуге на много виши
ниво. Возило је опремљено по европским
стандардима и поседује сву неопходну
апаратуру за указивање помоћи на
терену. Наши специјалисти ургентне
медицине ће, сада, имати још већу
могућност да покажу оно што су учили на
специјализацији, као и лекари који су
укључени у рад хитне службе - истиче др
Биљана Николић, директор ДЗ Уб.
Дом здравља Уб је у свом возном
парку до сада имао два санитетска возила
старије производне,а задовољство овом
донацијом није крио ни председник
општине Уб Дарко Глишић:

-Имамо изузетну сарадњу и директан контакт са министром здравља
Златибором Лончаром и ја му се захваљујем што је имао слуха за нас. Општина нема средстава да приушти једно
овакво возило. Трудићемо се да у наредном периоду стварамо услове за унапређење здравствене заштите наших
грађана и да идемо у корак са временом,

У току су обавезни ситематски
прегледи ученика основних школа
за трећи, пети и седми ра зред.
Обавља се комплетан преглед
стопала, кичме, мерење висине,
тежине и крвног притиска.
Тренутно се ради на терену, јер
су обавезним систематским
прегледом заступљена и деца из
сеоских школа. Прегледани су
ђаци ОШ „Душан Даниловић“ из
Радљева и ОШ „Свети Сава“ из
Памбуковице.

Дарко Глишић и Биљана Николић са особљем Дома здравља Уб
које захтева неупоредиво модернија
средства и опрему за рад. За наредну
годину, у Буџету, ћемо планирати
средства за ову сврху, а покушаћемо да

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА УБ

ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈА
Стигло 400 доза вакцина против грипа, који се очекује у децембру.
Дом здравља Уб је добио, почетком
октобра, 400 доза сезонских тровалентних
вакцина намењених имунизацији становништва против грипа, у сезони 2014/2015.
Вакцина је стигла нешто раније него
прошле године, па је на почетку спровођења имунизације, одзив био мањи. До
сада је вакцинисано преко 150 особа.
Препорука Института за јавно здравље Батут је да се вакцинишу особе са хроничним поремећајем плућног, кардиоваскуларног и метаболичког (дијабетес)
система и поремећајима рада бубрега, као
и особама са ослабљеним имунитетом.
Препоручена је примена вакцине и код
особа старијих од 65 година, трудницама и
деци старијој од шест месеци живота, као и
гојазним особама.

ОБАВЕЗНИ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

Сезонска вакцина, као и прошле
године, садржи поред типа А Х1Н1
вируса грипа и типове А Х3Н2 и Б вирус
грипа. Доступна је, како смо сазнали, у
свим домовима здравља, инактивисана, сплит вакцина произвођача
„Санофи Пастер“, проверена на
Торлаку.
Тр е б а л о б и н а п о м е н у т и д а с е
вакцинација против грипа спроводи у
циљу редуковања обољевања и
умирања, поготово код особа које су
под ризиком. Такође, овим путем,
спречава се ширење вируса грипа у
породицама, колективу и популацији.
По речима главне сестре Д ома
здравња Уб, Снежане Ненадовић, ако се
утроши свих 400 доза, биће наручено
још, у зависности од потреба пацијената.
Када лекар посумља на грип, а
пацијент има симптоме (температура преко 38 степени, праћене
боловима у мишићима и зглобовима, сувим кашљем и надражајем
респираторних органа) могуће је
узимање брисева од пацијента, који
се шаље у Завод за јавно здравље
Ваљево. Из Колубарског округа
узорковаће се шест брисева
месечно.

обезбедимо и неколико донација, како
би се Дом здравља константно
развијао- нагласио је први човек
Милован М.
убске општине.
Вакцина је безбедна, а време
неопходно за стицање имунитета
ј е 2 - 3 н е д е љ е н а ко н п р и ма њ а .
Трајање имунитета после једне
дозе, варира од шест до12 месеци.
Контраиндикована је за оне који су
алергични на јаја или неку другу
компоненту која се налази у
вакцини.
Према досадашњим искуствима у
нашој земљи, спорадични случајеви
сезонског грипа обично почињу у
децембру, а сезона грипа траје до
марта. На Убу, до сада није забележен
н и ј е д а н с л у ч а ј , а с в е в и р ус н е
инфекције међу Убљанима, декларисане су као акутне респираторне
инфекције или стања слична грипу.
Континуирани лабораторијски
надзор над грипом ове сезоне биће
организован од 1. новембра 2014.
године до 30. марта 2015. године.
Д.Капларевић
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ПРЕВЕНЦИЈА ОД ХЕПАТИТИСА Б

ВАКЦИНАЦИЈА
ДИЈАБЕТИЧАРА
Вакцинисано преко 100 пацијената.
Следећи термин 14. новембра.
Убски Дом здрваља је, у сарадњи са
Заводом за јавно здравље Ваљево,
организовао имунизацију инсулин
зависних пацијената против хепатитиса
Б. Вакцине за ове пацијенте су бесплатне
и дају се у три дозе по стандардној шеми
вакцинације: 0,1,6 месеци.
До сада је вакцинисано око 100
инсулин зависних пацијената. Некима је
ово друга доза, док се остали пацијенти
позивају по први пут. Вакцинацијом, која
је заказана за 14. новембар, позвано је 68
дијабетичара.
Трећина светске популације заражено је вирусом хепатитиса Б, при чему
350 милиона људи живи са хроничном
инфекцијом, а сваке године у свету умре
600.000 људи.
Групе у повишеном ризику су:
здравствени и лабораторијски радници,
стоматолози, полиција, ватрогасци, радници запослени у комуналним предузећима (канализација, отпад), пацијенти
на хемодијализи, хомосексуалци и
хетеросексуалци са ризичним сексуалним понашањем, наркомани и путници
у међународном саобраћају.
Д.К.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ
РАДОМ УБСКИХ ЛЕКАРА?
Бојана Јевтић, домаћица из Новака:

Имам троје мале деце па, самим тим, често користим
услуге убског Дома Здравља. Редовно идемо на вакцине,
систематске па и све друге прегледе и веома сам задовољна
услугама медицинских радника. Наш изабрани доктор је
Милан Аћимовић, он јако добро ради свој посао, брине о
здрављу моје деце. Посебно ми се свиђа што, поред одговарајућих лекова, увек даје добар савет мајкама, како у ово
време вируса заштитити дете, како кориговати исхрану детета,
а све у циљу побољшања здравља. По мени, он је један од
најбољих лекара код нас. И остало особље је љубазно, не
могу да се пожалим.

Љиљана Радовановић, помоћни радник у школи
Стубленица:

Особље Дома Здравља на Убу је у принципу љубазно,
раде свој посао колико је то у њиховој моћи најбоље што могу.
Недавно ми се мајка разболела, водила сам је у хитну службу
пар пута, уопште нисмо чекали, пружили су јој помоћ најбрже
што може. Ја лично имам картон код Зорке, веома сам задовољна услугом коју ми пружа. У каквим условима раде, они се,
заиста, труде максимално.

Љубица Лазић, пензионер из Уба:

Моји утисци су веома позитивни, немам никаквих
примедби на рад здравствених радника у убском Дому
Здравља. Посебно бих истакла др Зорана Вуковића, који ми је
до сада два пута спасао живот. Он ради у хитној служби и
његово знање је од непроцењивог значаја за здравство и за
пацијенте у Убу. Прегледали су ме и други лекари, али његова
дијагноза и лечење је, за мене, било од животног значаја. Само
се плашим да не оде из Уба. И остало особље је пријатно
према пацијентима.

Слободан Нешић, радник службе безбедности у
пензији- Врховине:

Дом здравља Уб

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

ДЕЧИЈИ РАДОВИ
ЗА ДОБРО ЗДРАВЉЕ
Светски дан хране, 16. октобар,
обележава се у Србији од 2001. године.
Ове године слоган је: „Брини о земљи,
нахрани свет“. Генерална скупштина УН
одредила је 2014. годину као „Међународну годину породичне пољопривреде“.
Патронажна служба Дома здравља
Уб, у с арадњи с а предшколском и
школским установама, годинама обележава овај дан. У вртићу је организовано
предавање о здравој храни и правилној
исхрани, а ликовни радови убских
предшколаца послати су на конкурс у
Завод за јавно здравље Ваљево, Центру
за промоцију здравља.
Деца школског узраста слала су,
осим ликовних, и литерарне радове. Ове
године тема је била: „Правилна исхрана
за добро здравље“. Најбољи радови на
нивоу округа биће достављени Центру за
промоцију здравља „Др Милан Јовановић Батут“, који бира најбоље радове на
националном нивоу.Циљ конкурса је формирање правилних навика у исхрани
код деце и шире популације.
Д.К.
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- Апсолутно сам задовољан и радом и условима у убском
Дому здравља. Посебно ме радује што се појавило неколико
младих лекара који са осмехом дочекују пацијента, што није
занемарљиво у овом времену. Ретко користим њихове услуге,
али кад одем, увек ме приме на време и све што треба одради
се без већег чекања. Имају обзира и према родбини пацијента.
На једном великом клиничком центру у Америци пише:
немојте увредити родбину пацијента. Тако је код њих, а и код
нас примењују то правило, бар они код којих је одлазим, не
зато што ја неког познајем па се према мени опходе лепо.
Уопште, веома су љубазни, поготово овај млади кадар. Немам
баш никаквих примедби на рад ових људи.

Миленија Марковић, домаћица из Трлића:

- Ја баш често користим услуге убских лекара и веома сам
задовољна. Имам окоштавање кичме и доста времена
проводим овде, тако да са сигурношћу могу рећи да су
љубазни. Посебно истичем др Наду Вучковић, која се скоро
вратила на Уб, није радила годину дана, иначе је мој изабрани
лекар. Веома се труди око пацијента, не чека се пуно, заказујем
преглед као, уосталом, сви други и имам само речи хвале. То
је моје искуство, за друге не знам...

Персида Мијатовић, пензионер Уб:

Моја докторка је Љиља Стефановић и ја сам њеним
ангажовањем и залагањем за моје здравље, презадовољна.
Мислим, да ми је рођена сестра, не би ми тако излазила у
сусрет. И други медицински радници су добри. Дају ми на
време упуте, и све што треба за даље лечење, не могу да се
пожалим. Услови им нису баш најбољи, али они се сналазе
некако. За мене су ови лекари перфектни.

Слађана Којовић, златар јувелир из Бргула:

Ја сам мајка троје деце, па сам принуђена да често
тражим услуге убских лекара. Што се тиче дечјег одељења и
њихових лекара, ја сам презадовољна. Наш лекар је Аница и
она је задужена за здравље све моје деце. Пропуста увек има,
као уосталом свуда око нас, јер разне су околности. Увек неко
има приговор, или негде жури, или му треба што хитнија интервенција, па тако настају незадовољства. То је и нормално у
каквим условима живимо. Мора да се чека где год да се дође,
то је, ваљда, природно. Не можемо очекивати у овој установи
бог зна какву услугу. Важно је да лекари раде колико је то у
њиховој моћи и колико им услови дозвољавају, да испоштују
децу и болесне особе. Мени је најважније да ми дете буде
прегледано у оптималним року и да му се да одговарајућа
терапија. Све остало је мање битно...
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ОД 5. ДО 12. НОВЕМБРА У ДОМУ КУЛТУРЕ

СЕДМО ИЗДАЊЕ “REPASSAGE FEST”-a
Овогодишња позоришна смотра аматера довешће пред убску публику најбоље представе,
режисере и глумце из свих шест бивших југословенских република. - Покровитељ
манифестације је општина Уб, а организатор и домаћин Установа за културу и спорт
Традиционална смотра најбољих аматерских позоришта
са простора бивше Југославије, седми по реду Repassage fest,
одржаће се на Убу у периоду од 5. до 12. новембра. Фестивал је
омаж великанима позоришне уметности и рођеним Убљанима
Александру Поповићу и Радомиру Плаовићу, који су оставили неизбрисив траг у српској култури. Поред неговања и
афирмације позоришног
а ма т е р и зма , ц и љ Ре п а сажа је и допринос обнављању сарадње међу суседима који имају заједничко
културно наслеђе. Покровитељ манифестације је
општина Уб, а органзатор и
д о м а ћ и н Ус т а н о в а з а
културу и спорт.
У такмичарској конкуренцији седмог Репасажа,
за фестивалске награде
надметаће се шест најбоЧлан жирија:Глимица
љих драмских остварења свих бивших југословенских република. Представе из
из овосезонске продукције такмичарског програма играће се у позоришној сали Дома
Радмила Живковић
аматерских позоришта из културе, док ће Округли сто критике бити организован у
Клубу.
О фестивалским наградама и признањима одлучиваће
ПОЗОРИШТЕ “РАША ПЛАОВИЋ“
трочлани жири који чине млада и афирмисана драмска
списатељица Маја Пелевић (председник), славна филмска,
позоришна и телевизијска глумица Радмила Живковић и Боро
Драшковић, познати филмски и позоришни редитељ и
Убски глумци по позиву учествовали на
универзитетски професор. Жири ће своје одлуке саопштити
ревијалним, другим по реду, Позоришним данима
12. новембра, када ће у част победника овогодишњег
„Јована Ђорђевића”
театарског празника аматера бити одиграна представа
Са представом „Камен за под главу” Милице Новко„Диван дан”, у продукцији куће „Фави”.
вић у режији Зорана Савковића, убски глумци недавно су,
Цена комплета улазница за свих седам позоришних
по позиву, учествовали на другим Позоришним данима
представа и ове године је симболична и износи свега 1.000
„Јована Ђорђевића” у Сенти. Осим позоришта „Раша
динара.
Д.Недељковић
Плаовић“, на овом фестивалу ревијалног карактера
учествовале су још театарске трупе из Велике Плане,
ИЗЛОЖБА УБСКОГ ВАЈАРА У ПРЕСТОНИЧКОЈ
Лознице, Раче и Сенте, а селекторска комисија представе је
одабрала по принципу квалитета. Фестивал организује
ГАЛЕРИЈИ ОТКЛОН
Камерна сцена „Мика Антић” у славу свог земљака Јована
Ђорђевића, оснивача Српског народног позоришта и
аутора химне „Боже правде”.

НА ФЕСТИВАЛУ У СЕНТИ

ПОСТОЈАЊЕ
ПЕТРА СИБИНОВИЋА

Изванредне убске глумце публика је наградила
бурним аплаузима
Убљани су представу извели пред бројном публиком,
која је изванредан глумачки ансамбл наградила бурним
аплаузима. О још једном успешном и запаженом извођењу
„Камена за под главу”, овога пута у једном од најстаријих
градова Војводине, режисер представе и доајен убског
глумишта Зоран Савковић каже: „Сента је прелеп град, са
прелепом позоришном салом у којој је задовољство играти.
Већ годинама имамо лепу сарадњу са Камерном сценом
„Мика Антић”, тако да нам је увек драго да гостујемо у Сенти
и њихово позориште угостимо на Убу. У Сенти смо увек лепо
и са радошћу дочекани и веома ми је драго што је наша
представа уврштена у овогодишњи фестивалски програм.”

Убски академски вајар мр Петар Сибиновић током октобра
имао је самосталну изложбу цртежа и скулптура малог формата
у београдској галерији Отклон, чију је реализацију помогло
Министарство културе. На изложби под називом ESSE
(постојање), млади уметник предстаавио се радовима који
репрезентују нову фазу у његовом опусу, а која по концепту
логично следи претходну.
-У претходној фази, процесом
редукције тела имагинарних бића
сведена су на основне органе - чулне и
репродуктивне. Уколико ова бића
сх ва т и мо к а о за в р ш ет а к ј е д н о г
еволутивног ланца, онда цртежи
наредне фазе представљају нови
почетак, поновно стварање живота
након изумирања претходних врста.
По истом принципу али сада са новим
творевинама, из материје настаје
Петар Сибиновић
живот - записала је у поводу изложбе
историчарка уметности Кристина Гребенар.
Петар Сибиновић дипломирао је и магистрирао вајарство
на Факултету ликовних уметности у Београду, где је тренутно на
трећој години докторских студија. Самостално је излагао осам,
колективно тридесетак пута и учесник је бројних уметничких
радионица, колонија и пројеката Сибиновић је добитник више
домаћих и међународних награда, а 11 његових скулптура
постављено је у јавним просторима широм Србије.
Д.Н.
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ПРОГРАМ “REPASSAGE FEST”-a
Среда, 5. новембар, у 19 h

Субота, 8. новембар, у 19,30 h

ЈУ Католички школски центар „Св. Фрањо”, Општа КД Лошки одер, Шкофја Лока – Република Словенија
гимназија Тузла – Босна и Херцеговина

АНТИГОНА
Софоклову грчку трагедију „Антигона”, у режији Иване
Милосављевић, ученици драмске секције су премијерно
извели 22. априла у Народном позоришту у Тузли.
Представа је освојила многе вредне награде, од којих је
најзначајнија „Бугојанска маска” за најбољу представу на
фестивалу ФЕДРА у БиХ. У средишт у збивања ове
класичне трагедије старогрчке драмске уметности је
Антигона и њена сестринаска љубав, а извор сукоба и
узрок Антигониног страдања је несклад између налога и
закона власти на једној страни и налога или диктата срца и
неписаних закона морала на другој страни.

ИГРЕ ЈЕ КОНЕЦ

Најстарије аматерско позориште у Словенији „Лошки одер”
(Лошка позорница) одиграће комичну мелодраму „Игра је
з а в р ш е н а ” С а ј м о н а Гр е ј а , ј е д н о г о д н а ј б и т н и ј и х и
најутицанијих енглеских драмских писаца у периоду од
шездесетих до деведесетих година прошлог века, коју је
р еж и р а о Ј а ш а Ј а м н и к . У п р о в и н ц и ј а л н о ј а т мос фе р и
породичног сусрета различитих генерација представа се
бави егзистенцијалним питањима (умирање, смрт, туга) и
кроз заједљиве дијалога, у првом реду тематизује тамна,
негативна стања и осећања (љубомора, завист, обмана,
отуђеност, осветољубивост).

Недеља, 9. новембар, у 19,30 h
Камерна сцена „Мирослав Антић”, Сента – Република Србија

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА
Победничка представа овогодишњег републичког Фестивала
аматерских позоришта Србије у Кули, али и још неколико
позоришних смотри аматерског стваралаштва у земљи и
региону. Настала по тексту највећег српског комедиографа
Бранислава Нушића, у овој представи редитељ Дејан
Четвртак, 6. новембар, у 19,30 h
Цицмиловић породицу приказује као удружену зликовачку
Центар за културу „Бели Мугри”, Кочани – Македонија
банду, превејану и премазану. Наоко тужни скуп претерано
озб и љ н и х л и ко ва в рло б рзо п оч и њ е д а с е п р е ц и з н о
раслојава у невероватно сликовите и приземне битанге,
л и ш е н е с в и х о бз и р а , ч а с т и , п о ш т е њ а , с а у ч е ш ћ а и л и
На републичком драмском аматерском фестивалу (ДАФ) у трпељивости.
Македонији, „Дом Бернанде Албе” у режији Кристине
Атанасове Арсове освојио је гран при за најбољу пред- Понедељак, 10.новембар, у 19,30 h
ставу, као и награду за главну женску улогу. Позната
Бјелопољско позориште, Бјело Поље – Црна Гора
драма Федерика Гарсија Лорке је к ласично дела о
репресији и напетости у породици без мушкараца, у
сеоској, патријархалној средини у којој су животи жена Представа Слободана Томовића „Празнина”, написана по
одређени строгим културним и друштвеним табуима. мотивима ремек дела светске књижевности „Странац”
Поштујући традицију, Бернарда Алба, после мужевљеве Алберта Камија, у режији Слободана Маруновића, победник
смрти, пролази кроз осам година жалости, осуђујући је овогодишњег, 44. Фестивала драмских аматера Црне Горе.
својих пет неудатих кћерки на неподношљиви живот у Комад говори о апсурду људског битисања и атмосфере
туробној родитељској кући, у атмосфери испуњеној непредвидивог и бесмисленог низа случајности који често
немиром, потиснутим жељама и, напослетку, смрћу.
управљају нашим животима, где тобожња правда провинцијалног духа осуђује појединца чије се понашање не уклапа у
стереотип њихових навика и обичаја, као и лажних вредности
Петак, 7. новембар, у 19,30 h
оличених у бирократизованим државним апаратима и
„Сцена Сисак”, Сисак – Република Хрватска
клерикалним догмана.

ДОМОТ НА БЕРНАРДА
АЛБА

ПРАЗНИНА

НА ПУЧИНИ

Среда, 12. новембар, у 19,30 h
У част победника

ДИВАН ДАН

Представу насталу на темељу изврсног текста пољског
драмског класика 20. века Славомира Мрожека на сцену је
поставио редитељ Зоран Иванић. „На пучини” разоткрива
опасности демократије у којој се одлуке доносе
гласовима већине. Ликови – Дебели, Средњи и Мршави –
налазе се на сплаву, након бродолома, без хране, те
морају донети одлуку који ће се од њих жртвовати и
допустити да га остали поједу и на тај начин спасити
остале. Кампања и избори које спроводе пародија су
парламентарне демократије.

Позоришна представа по тексту Стевана Копривице и у
режији Славенка Салетовића „Диван дан” говори о нашим
неспоразумима и пропастима, али на духовит и забаван
начин, дајући слику свакодневице једне породице коју су
задесили проблеми транзиције – уз срећан крај. У тој
савременој породичној комедији улоге брачног пара играју
Милорад Мандић Манда и Сузана Петричевић, њиховог сина
Љубомир Булајић, а његову девојку Јелисавета Орашанин.
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Пише Милан Босиљчић

IN VINO VERITAS 49
(У вину је истина)

БИЦИКЛА
«Како ступим на посо,- прича, давних времена,-Милета поштар, купим ти ја бициклу "први партизан" из Суботице бр. шасије 283457369, на
кредит. Хромиране боје, сиц седиште на федере, гувернала са гуменим
држачим, кожна футрола за прибор, пумпа, кочи на контру, гумарабика за
крпљење гума.
Све како треба. И... први дан-укра-доше. Да с` убијем! Кредит на годину дана, вуче пола
плате, а нисам почео ни да је примам. Радим. Ћутим. Поједо се жив. Шта ћу? Прође петанаес
дана и стиже депеша".
"Да се тај и тај јави у магацин тиражне станице Словац,
да преузме бициклу "први партизан" бр. шасије 283457369 који је
Тера Милета точак, већ се приближио Мургашу, кад поче
украден на Убу, а пронађен у Сарајеву. Не могу да верујем. кишица да сипи, ромиња... Све је прошло како треба. Мало га
Милицијо, свака част! Одем. Понесем депешу и документацију, закачило. Више га после погодило. Није било директно. Срећом
преузмем бициклу, па за Уб, па за Таково".
Јана била ту, срећом, срећом... и даље, даље. И заврши Милета
"А, ко да ће нека кишица, натмурило се. У мени се нешто курс за поштара. Запосли се у пошти на Убу. Јана само што није
надима, да пукнем од радости. Нема више јурњаве, нема наврат- завршила кројачки курс код Марице Степанове. Купио и
нанос, све ће бити лаганица, бицикла је то. Писма, пошиљке, бициклу, ову што су је украли.
депеше, може и пакет позади, ма и телеграм могу на време да
Стигао у Мургаш, кад пљусну киша. Није ни приметио.
испоручим". Сија Милета јаче од динаме, само бије нешто
голицаво, шареноцветно кроз ову тмушу. Вози, а тек је у Степању, Стално замишљен. Овај пут од Словца се одужио, а немир лагано
далеко је Таково. Ноге се лагано дижу и спуштају, точак се окреће, прераста у јад , све већи и већи. Како се приближио овим данима,
окреће, окреће. Милета час овде, а час тамо негде, иза "сада"-негде нешто се у њему променило. Срећа због пронађеног бицикла
прешла у тугу, па у бес.
пре...
- Сад га пронашли. Кад себе, ја Јани обећао да ћу је
Две куће су квариле ћудљиву самоћу сеоског друма. Око
кућа ливаде, њиве, валоге са кривим врбама и мајушним провозати, а они украдоше. Нисам смео крај куће да прођем од
потоцима, лиснати шумарци и окупињене обале. Куће удаљене срамоте. Ко зна ко је возио и кога је возио? Љут је и на бициклу.
једна од друге, таман толико да се ретко срећу, а близу таман Као да је бицикла крива, као да га је издала. Сиђе са бицикла и
тол и ко д а ж и в е ка о ј ед н а . И д и с а л е ка о ј ед н а , с л а в а м а , поче да га гура.
- Нећу више да чујем за њега. Не смем на очи Јани од
крштењима, мобама. У једној кући Јана, у другој Милета.
Свако јутро излазило би сунце, Јана, Милета, кравице, срамоте. Нешто ко да ме гуши, ко зна шта о мени сада мисли,
овчице на задружно стрњиште на испашу. Расла деца са мирисима проклета бицикла, и Милета удари бициклу о земљу. Јана ме
ливада, цвркутима сеница, зујом пчела, клепетом фазана. Били су сигурно мрзи...
Прошао и Уб, ушао у Таково. Ноћ је била глува када је
мали и умели да чују радост. Навикли се једно на друго и нико и
ништа им није било потребно. Милета био одважан дечак, а Јана бануо код Јаниних.
- Јано, ево бицикле. Украли га, па пронашли. Обећао сам
стидљива девојчица. У обали, у купињаку пронашли свој "тајни
простор", прекрили га са шаровином и сламом, окитили цвећем, да ћу те провозати. Не могу. Ко зна ко је овде седео, не могу, не могу.
- Знам, рече Јана, много си ме уплашио кад те није било...
уживали у хладовини или се ту склањали од кише. Милета је Јани
брао дивље јагоде, такуше, купине, глогиње, трњине, боровнице. сада је све... усред речи цимну негде гром, севну и у Јаниним
очима...
Седели су у тајном простору, грицкали воће и причали.
- Светлица, рекоше сви у глас.
Милета: - Кад порастем бићу поштар и купићу највећу
- Највише волим да делим пензије, обрадујем старије,
бициклу. Носићу пошт арску капу, а пант а лоне закачити
прича Милета гласно срчући тек скувану мамину кафу. Сећам се,
штипаљкама да их ланац не повуче.
стидео се одбијајући бакшиш, а правио важан док је седао на
Јана: - Оћеш ли и мене провозати?
Милета: - Оћу, бицикла ће имати корпу позади, али ја ћу мопед. Понео Јани и воће, само то више није ни дивље ни
шумско... Стиснуо гас да стигне пре невремена, јер ко зна?
тебе да возим напред, на раму.
Гром понекад удари и у коприве.
Јана: - Биће лепо, летећемо, ја ћу певати...
Почело већ да смркава, кад Милета стиже бициклом у
Бајевац. Велико село, има да се навоза, а натуштило се Бого драги,
КЊИГА УБ И УБЉАНИ
зацрнило скроз. Тера точак, укључио динамо, само везе, а сећа се ...
Расли они т ако, па поодрасли. Јана лепа, ве с ела,
враголаста. Милета већ стасит момчић, висок, наочит. Све било
исто, а опет није. Опет доносио Јани шумско воће, али га она све
мање запиткује, више ћути, дуже га посматра, а кад јој пружи
Књига ’’Уб и Убљани’’ (’’Ко је ко у Убу и
купине, она му руку дуже задржи у својој. Једног дана позва га
Тамнави’’ - први део) коначно је дата на штампање.
Јанин отац.
Постоје разлози, али оправдања за велико
-Милета, ти си добар момак, чујем да ћеш на курс за
закашњење - нема. Аутор сноси кривицу, али се
поштара. Посо државни, а живот на селу. Боље нема. Одрастао си
са мојом Јаном. Више нисте деца. Пази. Причају по селу да се
нада да ће понуђеним садржајем, некако,
Максимовићи занимају за моју ћерку. Газде. Биће им слуга. Ако се
поништити лош утисак који је оставило значајно
ја питам, неће моћи. Ти си тај, али до тада? Милета, дај ми реч да
закашњење у односу на предвиђене рокове .
до тада, а када ће то бити видећемо, нећеш Јани прићи на метар.
Дакле, књига ће, пре краја године, изаћи из
- Дајем реч!
штампе. Суд о свему ће дати - јавност.
Тера Милета точак увелико кроз Бајевац, а киша никако
На првој страни ове својеврсне монографије
да прокине. Прође и гробље, сад је на пола пута. Сећа се као да
стоји: ’’Одавно је речено да оно што није објављено
види, није било давно...
Више то није била једна кравица и пар оваца. Како они
у читалачкој јавности као да се није ни догодило.
расли расло је и крдо. И шале друкчије, и смех озбиљнији, и
Ова књига има за циљ да остави отисак у времену и
маштања о будућности... Кад одједаред... као из кабла. Киша
да буде својеврсна порука у будућност. Уместо
тресну. Јана побеже у тајни простор, Милета не улази, дао је реч.
свега
што следи, текстова, фотографија, биографОде под јасен, крошња густа, заклонита. Небо се провалило. И
ских података... Уместо ликова који су се нашли на
звекну. Прво светлица. Милета осећа како га боде неко трње.
овим страницама, могли су да буду и неки други.
Дише, а не чује нити види. Муња прошла, јасен обаљен на другу
Али, ако су то Убљани и Тамнавци, онда је прича,
страну, гори. Киша ладна, а у њему као нека ватра. Долази себи,
разазнаје, види и чује, види Јану како трчи. То није Јана, није она
збиља, права - јер само је један Уб и у њему Убљани
Јана. Сва мокра. Хаљина слепљена уз тело, ноге скоро голе, коса се
- не било ко! Oни су исписали овај отисак у времену,
расплела. Стиже. Вришти, грли га, стеже. Милета чује свој шапат
о себи и свом граду. Јединствено - до сада.’’
- Немој... немој, дао сам реч...
Књига је обухватила 140 ликова Убљана и оних
- Ти јеси, ја нисам. Осећа Јану слабу детињством, а јаку
који су им посебно привржени, али и низ података и
одлуком. Као да нека струја излази из њега. Грли је, грли га. Што
фотографија из прошлости и садашњости ове
се Јана тресе, грчи, па мене је гром стрефио!? Руке у немиру.
вароши, која хоће да буде град и то, полако,
Безумни стисак. Окићени мирисом снова полетеше небом и
земљом...
постаје...

ОТИСАK У ВРЕМЕНУ

УБСКА ХРОНИКА
ИНИЦИЈАТИВА ГРУПЕ ГРАЂАНА

ПРИЗНАЊЕ ЗА ФАЉУ
Године пролазе, а сећања полако бледе
сменом генерација. Остају само онима који су били
сведоци дела великих људи и онима који су знају да
цене и поштују животне вредности.
Уб у својој историји има људе који заслужују да се њихови снови, идеје и дела не забораве. Посебно зато, јер су
те идеје и снове реализовали, и учинили Уб лепшим и модернијим. Група
грађана, са иницијатором
магистром Момчилом
Момом Јовановићем
жели да се рад и допринос
Мирослава Селаковића –
Фаље, бившег председника општине Уб не
забораве. Прикупљеним
потписима (преко 300)
иницирали су да се
легенди Уба и Тамнаве
Момчило
постхумно додели ПовеЈовановић
ља заслужног грађанина
наше општине.
У садашњем Статуту општине не помиње се
категорија заслужног грађанина, али прикупљеним
потписима могуће је покренути процедуру посмртне доделе Повеље почасног грађанина. Овај предлог, који је подржало и Удружење пензионера, Група
грађана упутила је 25. августа ове године Скупштини општине Уб и председнику те Скупштине Драгану
Јелићу. Образложили су иницијативу тиме, да је
Мирослав Селаковић Фаља, радећи у временском
периоду од 1972 – 1982. године, у својству председника општине, наведено признање заслужио.
Иницирао је и завршио низ пројеката од великог
значаја за општину Уб, а неки од њих су: Хотел
„Тамнава“, зграда Основне школе „Милан Муњас“,
Градски базен, Градски фудбалски стадион, фабрике „Убљанка“, „Петар Велебит“, „Керуб“, „Трудбеник“, Аутобуска станица „Стрела Уб“, Површински
коп у Слатини, фарме у Чучугама, Совљаку, Бањанима, млекара, регулација реке Уб, мостови, изградња путева и електро мреже...
Иницијативни одбор, испред којих је магистар Јовановић, истиче да у време председника
Мирослава Селаковића, није било незапослених.
Омогућио је многим становницима Уба и околине
лични доходак и то му је увек био приоритет.
Момчило Јовановић, у писменом обраћању Скупштини са сетом наводи:
- Увек када улазим у град из правца Београда, гледам напуштене и руиниране хале циглане,
фабрике, силосе ... Сећањима се враћам у 70-те и
80-те године прошлог века када су постројења
радила пуним капацитетом, са великим бројем
запослених. Тада се Уб, од неразвијене општине,
крупним корацима приближио онима без префикса
„не“. Због тога сам покренуо иницијативу да се
Фаљи додели признање за све што је учинио.
Признање није довољно да се награди сав његов
труд, али је, на неки начин, знак да су то садашње
генерације Убљана препознале и одале дужно
поштовање .
Јовановић сматра да би ово признање
требало постхумно доделити Мирославу Селаковићу у години прославе 70 година од ослобођења
Уба (3.10.1944-3.10.2014) и да се, ако Статутом није
могуће доделити Повељу заслужног грађанина Уба,
додели признање почасног грађанина.
Овај предлог требало би да прође скупштинску процедуру. Постоји могућност измене и допуне
члана 6.а Статута по којем би се установило признање заслужног грађанина, па се чека одговор
надлежних из Општине, јер многи грађани се јављају и подржавају ову иницијативу.
Д.Капларевић
UKOLIKO IMATE TEMU ZA NAS, JAVITE
NAM NA
064/484-2050 I 064/2180-588 e-mail: glastamnave@gmail.com
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ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ НА УБУ - 1964.

ДАВНО БЕШЕ...
Ове године, 27. октобра, навршило се 50 година
од доношења решења о оснивању убске
Школе ученика у привреди, ШУП-а Уб
Била је то школа коју је завршио највећи број Убљана,
некада популарни убски ШУП. У првој генерацији били су Диша
Фазан, Пера Марковић, таксиста, Обрад Бакић из Совљака... А,
поред професорског кадра Учитељске школе, наставу су
су држали и спољ н и с а р а д н и ц и Зоран Бабић и
Томислав Бошко- Драгољуб Матић
вић, Драгана Ђунисиевић, Славко Лелићанин, Мирослав
Селаковић, Бранка
Маровић и други.
Пре четири године
из штампе је изашла монографија
’’Школа за квалфиковане раднике у
Убу, 1964 - 1977.’’,
аутора Миливоја Радојичића и Николе Лукића. Ту су сва имена,
спискови, таблои генерација... Књига за незаборав са
прецизним подацима, сликама... А, сада, овим кратким
записом, за историју, остављамо подсећање на давна
времена, као и фотографије настале током разговора са
Зораним Бабићем, директором Техничке школе у Убу и
Драгољубом Матићем, некадашњим професором Школе
ученика у привреди. Касније је то била Школа за квалификоване раднике, а још касније Центар за усмерено образовање,
да би, коначно, постала убска средњошколска установа,
Техничка школа, са широким спектром образовних профила и
занимања.
- Мислим да је најбитније то што је та школа одиграла
важну улогу у временима која су била тешка за издржавање
сећа се Матић.- Кад сам почео да
радим (1969.године), имао сам, чак, 53
ученика у разреду. Привреда општине
помагала је у опремању посебно
’’Зимпа’’, ’’Шумадија’’ ... Радило се...
-Вељко Попадић је био први
директор, а веома важну улогу одиграли су спољни сарадници који су
надоместили недостатак стручног
кадра,-додаје Зоран Бабић.- Све то и
низ других података записано је у
монографији, а остала нам је и
посебна обавеза да сличну припремимо за период усмереног образоТомислав
вања и каснијих наследника, Средње
Бошковић
и, сада, Техничке школе.
- Све је почело, ето, пре 50 година, када ме позвао
Берислав Тешић, тадашњи председник општине Уб и рекао ми
да ће нам Министарство просвете одобрити рад Школе
ученика у привреди ако обезбедимо наставни кадар,- описује
почетке убског ШУП-а Томислав Бошковић, један од првих
спољних сарадника, који је предавао низ стручних предмета.
- Прихватио сам председников предлог и, заједно са осталима, кренуо са наставом, а убрзо смо добили званично решење о оснивању школе са датумом 27.октобар 1964. године.
Други директор, после Попадића, био је Младенко Стојчић, па
Чеда Трајковић... Касније, била је то Школа за КВ раднике...
Ученици убске Школе за квалификоване раднике су
учествовали на разним такмичењима широм Југославије.
Забележен је завидан успех на Четвртом омладинском
фестивалу у Крушевцу 1971. године, а из тог времена је остала
и успомена - фотографија Душана Милосављевића Омера,
наставника стручних предмета трговинске струке, са високим
државним функционером Вељком Влаховићем.
За успешан пласман на Петом омладинском фестивалу рада у Зеници 1972. године награђени су ученици Мирослав Рајаковић (трговац) и Манојло Савић (металац) ослобађањем од практичног дела дипломског испита...
Нажалост, није било могућности да се ова значајна
годишњица достојно обележи, криза и трка са временом
немилосрдно узимају данак. Наставници првих генерација су
одавно у пензији, али и многи ученици... Да не помињемо ону
ружнију страну живота и његове пролазности.
М.М.
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2.11.2007 - 2.11.2014.

1.11.2014.г. навршава се 40 дана
од смрти нашег драгог

МИЛОРАД
МИЛОВАНОВИЋ
МИКА КРАЉ
(1953 - 2007)
Ти си отишао у легенду,
а ми смо остали са својим
сновима, оствареним
и неоствареним жељама,
судбинама и непредвидим
животним путевима...
Трајемо још,
а ти си то заслужио више
од свих нас...
И - то је оно
што највише
боли...

Мишко

27.11.2014.г. навршава се
година од смрти нашег драгог

ЦВЕТКА
ТАНАСИЈЕВИЋА
ЛАКЕ
(1962 - 2014)
Једини наш и непрежаљени
сине, оче и деко,
много су тешки дани
без тебе.
Твоји вољени: мајка Милица,
супруга Марина, синови
Милорад и Милан, снахе
Ивана и Биљана,
унуци Никола и Милица
31.октобра 2014.г. навршава се
14 година од како си нас напустио

МИЛОРАД ЧЕРЕ
КОВАЧЕВИЋ
(10.11.1971 - 31.10.1999)
Нека те у тишини вечног мира
прати наша љубав,
јача од времена
и заборава.
Супруга Жаклина и
ћерке Снежана у Сузана

ЖИВИСЛАВА
МАРЈАНОВИЋА
из Бањана
(1933 - 2014)
Тог дана у 11 часова даћемо 40-дневни
помен на бањанском гробљу. Вечно
ћемо памтити нашег Жију и чувати
успомену на њега.
Синовци Драган и Зоран, синовица
Зорица, снаха Продана, унуци Никола
и Стефан и сестра Радмила са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

30.октобар 2014.г.
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С Е Ћ А Њ Е

СТЕВАН ВЛАДЕТЕ
МИЛАНОВИЋ
(1943 - 2014)

Боли празнина, која
никад неће бити
попуњена.
Боли немогућност да
се још нешто уради.
Боле успомене и
ћутања. Недостајеш!
Марина, Милица,
Неле, Вања и Миња
Заувек је отишао наш драги
кум и велики пријатељ

РАДИША РАША
КУЗЕЉЕВИЋ
(7.11.1994 - 7.11.2014)
Заувек у нашим
срцима
Милан, Рада и Ратка

11.11.2014. године дајемо десетогодишњи помен

ОЛГИ Р.
ЈОВАНОВИЋ
(1933 - 2004)
Вољени никада не умиру. Живот
је трен, а сећање вечност.
Бол није у речима и сузама, већ у
срцу у коме ћеш живети вечно!
Један велики део нас, отишао је
са тобом,
а велики, огроман и племенити
део тебе,
остао је са нама у сећању и
незабораву, да живи!

СТЕВАН СТЕВА
МИЛАНОВИЋ
Тугују за њим његови

Вечно захвални твоја деца:
ћерка Милена и син Мирослав

Благојевићи...
3.новембра 2014.г. навршава се
седамнаест година од смрти

СЛАВКА БАБИЋА
Вољени наш! Не постоји време
које може да ублажи нашу тугу,
да обрише наше сузе, да залечи
нашу душу. Великим срцем,
племенитом душом и
сигурношћу коју си нам пружао,
заувек си у нашим срцима.
Твоја породица

7.11.2014.г. навршава се
40 дана од смрти наше драге

БОСИЉКЕ БОСЕ
АРСЕНИЈЕВИЋ
(1942 - 2014)
Остаћеш заувек у нашим
мислима и срцима.
Никада те нећемо дати
забораву.
Супруг Миодраг,
синови: Милан и Драган,
снахе: Весна и Зорица, унуци:
Никола, Немања и Миодраг

Последњи поздрав сестри

БОСИЉКИ БОСИ
АРСЕНИЈЕВИЋ
(1942 - 2014)
Вечно ћеш живети у нашим
срцима.
Не постоји време, које ће
избрисати успомену на тебе.
Сестре: Вера, Душанка,
Станица и Стана
и брат Слободан
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Општинска лига Уба "Запад", 8.коло

ЈЕДИНСТВО (Милорци)ВРЕЛО 3:1 (1:1)
Резултати 6.кола (18/19.10.2014):
Слога (В) - Докмир
1:2
ОФК Паљуви - Шарбане
1:2
Звиздар - Мургаш 2012
2:2
Чучуге - Памбуковица
2:2

Резултати 7.кола (18/19.10.2014):
Врело - Слога (Л)
2:1
Бргуле - ОФК Таково
1:2
Вукона - Колубара (ЛП)
2:3
Стрелац (К) - Радник
0:3

Последње 7.коло (25/26.10.2014):
Памбуковица - Слога (В)
6:1
Мургаш 2012 - Чучуге
1:2
Шарбане - Звиздар
3:0
Докмир - ОФК Паљуви
3:1
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2014/15
6 0 1 18 : 4 18
1.[arbane
4 3 0 18 : 7 15
2.^u~uge
3.OFK Paquvi 4 1 2 19 : 9 13
4 1 2 19 :16 13
4.Dokmir
5.Pambukovica 3 2 2 19 :12 11
1 0 5 4 :26 3
6.Sloga (V)
0 2 4 4 :16 2
7.Zvizdar
0 1 6 8 :19 1
8.Murga{

Резулати 8.кола (25/26.10.2014):
Колубара (ЛП) - Стрелац (К) 4:2
ОФК Таково - Вукона
2:0
Слога (Л) - Бргуле
3:0
Јединство (М) - Врело
3:1

Општинска лига Уба "Исток", 6.коло

Последње 9.коло(1/2.11.2014-13.30ч):
Бргуле - Јединство (М)
Вукона - Слога (Л)
Стрелац (К) - ОФК Таково
Радник - Колубара

ПАЉУВИ - ШАРБАНЕ 1:2
(0:0)
Стадион у Паљувима. Гледалаца: 100.
Судија: Горан Симанић (Радљево).
Стрелци: Миловановић у 57. за Паљуве,
а Мирковић у 65. и Рашић у 85. минуту
из пенала за Шарбане. Жути картони:
Теодосић, Б.Мијатовић, Илић, Вучетић
(П), Д.Аврамовић, Н.Миловановић (Ш)
ПАЉУВИ: Станојловић 7, Д.Мијатовић
7, Илић 6,5 (Пауновић _), Б.Мијатовић 7,
Ђурић 7,5, Вучетић 6,5, С.Мијатовић 6,5
(Перишић 7), Јовић 8, Веселиновић 7,
Миловановић 7,5, Теодосић 7 (Лекић 7)
ШАРБАНЕ: Стеванчевић 7,5, Ј.Павловић 7,5, С.Миловановић 7 (Савић _),
Мирковић 8,5, Рашић 7,5, Д.Аврамовић
7, Н.Миловановић 8, Гајић 8, Шишовић 7
(Симић _), В.Аврамовић 7,5, Љ.Павловић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Мирковић (Ш)
У дербију јесени дошло је до смене
на лидерској позицији, иако је Ђорђе
Миловановић почетком другог дела
довео Паљуве у вођство након
конфузне интервенције одбране
гостију. Ипак, најбољи актер утакмице
Мирковић сјајним ударцем главом
доноси егал, да би Рашић у финишу
искористио најстрожу казну после
играња руком Бобана Мијатовића.

1.Radnik (Ub)
2.Vrelo
3.Jedinstvo M
4.OFK Takovo
5.Kolubara LP
6.Sloga (L)
7.Brgule
8.Strelac (K)
9.Vukona

7
6
4
4
3
2
2
1
1

0
0
2
1
0
1
0
0
0

0
2
1
2
4
4
5
6
8

37 : 4
19 : 11
19 : 6
9 : 12
14 : 13
8 : 15
6 : 20
9 : 24
4 : 20

21
18
14
13
9
7
6
3
3

Стадион у Милорцима. Гледалаца:
50. Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: Андрић у 43. и 54. и
М.Сушић у 75. за Јединство, а Јокић у
15. минуту за Врело. Жути картони:
Ж.Сушић, Покрајац (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Младеновић 6,5,
Ж.Сушић 6,5, Максимовић 6,5
(Петровић 6,5), М.Станковић 7,5,
Митровић 7, Алеков 6,5, М.Сушић 7,
В.Станковић 7, Андрић 7,5 (Петковић
_), Јовановић 6,5, Покрајац 7
ВРЕЛО: Станчић 6, Сандић 6,5,
Танасић 6, Симић 6,5, Јовичић 6,
Арамбашић 6,5, Јеремић 6, Јевтић 6,
Пантелић 6, Јокић 7 (Стефановић _),
Матић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бојан Андрић
(Јединство)
Милорчани су се вратили у трку
за друго место, мада је Јокић на
самом старту казнио лошу интервенцију Младеновића. Митровић је
након корнера одиграо одличну
повратну Андрићу за изједначење, а
нападач домаћих је још једном вешто
реаговао након шута Марка Сушића.
Сушић је решио меч након дубинске
лопте Милоша Станковића, лоб
ударцем матирао је истрчалог
Станчића.

Општинска лига Уба "Исток", 6.коло

ЧУЧУГЕ - ПАМБУКОВИЦА
2:2 (1:1)
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Веселиновић у 27. и Гавриловић у 58.
за Чучуге, а Исић у 21. и 60. минуту за
Памбуковицу. Жути картони: Станојевић (Ч), Исић (П)
ЧУЧУГЕ: Јовичић 6,5, Негић 7
(Ч.Миливојевић _), Веселиновић 8,
Јовичић 7, Милошевић 7, Д.Ковачевић
7, М.Ковачевић 7 (Михаиловић _),
Муњиза 7, Гавриловић 7,5, Станојевић
7, С.Миливојевић 7
Александар Степановић
ПАМБУКОВИЦА: Гаус 7, Капетановић
(Памбуковица)
7, Моловић 7 (Срећковић 7), Радовановић 7,5, Ђукић 8, Нешковић 8, Митровић 7, Исић 8, Степановић 7 (Аксентић 7),
Маринковић 7,5, Давидовић 8 (Нинковић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Исић (Памбуковица)
Гости су направили мало изненађење, највише захваљујући шутерским
способностима искусног везисте Милоша Исића који је два пута ухватио "на
спавању" Јовичића. Није блистала ни одбрана Памбуковице, а нерешен исход је
и најреалнији у дуелу најближих комшија.

Општинска лига Уба "Запад", 8.коло

СЛОГА (Лончаник)- БРГУЛЕ 3:0
(2:0)
Стадион у Лончанику. Гледалаца: 100.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: Станаревић у 5., Илић у 15. и
Аћимовић у 84. минуту. Није било картона.
СЛОГА: Вујић 7, Лалић 7, Аћимовић 7,5,
Богићевић 7, Богуновић 7, Јовановић 7,
Павловић 7, Марковић 7, Голубовић 7,5,
Илић 8, Станаревић 7,5
БРГУЛЕ: М.Хаџић 6,5, Мехмети 6,
М.Петровић 6, Н.Хаџић 6,5, Ракић 6,
Пантелић 6, Филиповић 6, Ђурић 6,
В.Петровић 6, Богићевић 6, Бајић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Миливоје Илић (Бргуле)
Лагана победа домаћина, а Слога је
пропустила и велики број прилика да до
врха напуни мрежу гостију. Близу гола је
био и голман домаћих Горан Вујић, ипак
пенал који је извео завршио је поред гола.

NOVOGODI[WA

Kalendari

Olovke

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

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

Rokovnici

Satovi
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30.октобар 2014.г.
8.коло

КАЛЕНИЋ - ЦРВЕНА ЈАБУКА
1:4 (1:3)
Резултати 8. кола (18/19.10.2014):
Гуњевац – Тврдојевац
3:5
Рудар – Д. Туцовић
0:2
Каленић – Ц. Јабука
1:4
Степање – Полет (Д.Л)
1:4
Омладинац – Пролетер
3:1
Полет (Т) – Стубленица
6:3
Резултати 9. кола (25/26.10.2014):
Стубленица – Гуњевац
2:0
Пролетер – Полет (Т)
0:1
Полет (Д.Л) – Омладинац
4:1
Ц. Јабука – Степање
2:0
Д. Туцовић – Каленић
2:1
Тврдојевац – Рудар (Р)
5:1
1.Polet (T)
2.Tvrdojevac
3.C.Jabuka
4.Guwevac
5.Polet (DL)
6.Rudar (R)
7.Proleter
8.D.Tucovi}
9.Stublenica
10.Omladinac
11.Kaleni}
12.Stepawe

7
7
7
5
4
4
3
3
3
2
2
1

1
1
0
1
2
0
2
2
0
2
1
0

1
1
2
3
3
5
4
4
6
5
6
8

36 : 14
25 : 11
23 : 10
20 : 17
16 : 12
14 : 26
8 : 10
11 : 14
16 : 21
12 : 15
10 : 20
6 : 27

22
22
21
16
14
12
11
11
9
8
7
3

Најава 10.кола (1/2.11.2014- 13.30ч):
Гуњевац - Рудар (Р)
Каленић - Тврдојевац
Степање - Д.Туцовић
Омладинац - Црвена Јабука
Полет (Т) - Полет (ДЛ)
ОФК Стубленица - Пролетер
Последње 11.коло (8/9.11.2014):
Пролетер - Гуњевац
Полет (ДЛ) - ОФК Стубленица
Црвена Јабука - Полет (Т)
Д. Туцовић - Омладинац (К)
Тврдојевац - Степање
Рудар (Р) - Каленић
8.коло

ПОЛЕТ (Таково)СТУБЛЕНИЦА 6:3 (3:0)
Стадион у Такову. Гледалаца: 70. Судија:
Никола Милановић (Лајковац). Стрелци:
Г.Павловић у 17. и 51., Јеремић у 38. и 43.,
Јанковић у 72. и Маринковић у 89. за
Полет, а Јоксимовић у 68., Лукић у 86. и
М.Спасојевић у 89. минуту за Стубленицу. Жути картони: Н.Поповић, Лукић
(С)
ПОЛЕТ: Д.Павловић 6, Васић 7, Г.Павловић 8, Радовановић 7 (И.Петровић 7),
Гојаковић 7, Стефановић 7, Јанковић 7,
Ивановић 7, Брајовић 7, Јеремић 7,5,
Маринковић 7,5
СТУБЛЕНИЦА: Илић 6, Јоксимовић 6,5,
Лазић 6, Нем.Спасојевић 6,5, Лукић 6,5,
Продановић 6, Маринковић 6, И.Поповић
6, Ник.Спасојевић 6,5, М.Спасојевић 6,5,
Н.Поповић 6 (Радовановић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Павловић (Полет)
Некада дерби за улазак у виши ранг,
сада је био игра мачке и миша коју је
опуштеност домаћих у финишу
претворила у ипак подношљив пораз
Стубленице.

Стадион у Каленићу. Гледалаца: 50.
Судија: Дарко Тодоровић (Доњи
Лајковац). Стрелци: Лазић у 24. за
Каленић, а Стевић у 23. и 34.,
Мл.Јефтенић у 31. и Тешмановић у 64.
минуту за Црвену Јабуку. Жути картони:
Марковић, Ђорђевић (К). Мил.Јефтенић,
Стевић (ЦЈ)
КАЛЕНИЋ: Савић 6,5, Марковић 6, Томић
6, М.Ранковић 6, Павловић 6 (Живановић 6), Пантелић 6, Ђорђевић 6, Аћимовић 6 (Дукић 6), Лазић 7, Милинчић 6,5,
А.Ранковић 6,5
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 7
(Марковић 7), Мирковић 7, Тешић 7,
Обрадовић 7, Мл.Јефтенић 7,5 (Вукадиновић 7), Тешмановић 7,5, Дамњановић 7, Мил.Јефтенић 7 (Петровић 7),
Стевић 8, Симеуновић 7,5, Стевановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђуро Стевић (Црвена Јабука)
Гости су, као и у већини мечева ове
јесени, јурили предност противника, а
гол ветерана Лазића дао је наду
Каленићу да може да изненади
захуктале Јабучане. Ипак, квалитет је
био на страни новајлије у лиги, робусни
Стевић је трасирао пут ка четвртом
узастопном тријумфу, а посебно
ефектан био је гол Младена Јефтенића.
9.коло

ТВРДОЈЕВАЦ - РУДАР
(Радљево) 5:1 (3:1)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Немања Сајић (Уб). Стрелци:
Младеновић у 16., 29., 42. и 50.
(последња два из пенала) и Стојановић
у 71., а Аћимовић у 18. минуту за Рудар.
Није било картона.
ТВРДОЈЕВАЦ: Теодосић 7,5, Милић 7,
Стојановић 7,5, Мијатовић 7,5, Поповић
7,5, Јелић 7,5 (Иванковић _), Мирковић
7,5, Новаковић 8, Васић 7,5 (Лекић 7),
Танасијевић 8, Младеновић 9
РУДАР: Јовановић 6,5, Д.Ђаловић 7,
Лазарић 6,5, Давидовић 6,5, Теодосијевић 7, Поповић 6,5, М.Ђаловић 7
(Максимовић _), Симић 7, Радовић 7,5,
Аћимовић 7,5, Ивковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стеван Младеновић (Тврдојевац)
Отворен меч од првог до последњег
секунда, гости би вероватно боље
прошли да Теодосић није одбранио
пенал Радовићу код резултата 2:1.
Домаћин распуцан, поново је брињирао
нападачки тандем Танасијевић- Младеновић, па Тврдојевац наставља борбу
за јесење почасти...

8.коло

ГУЊЕВАЦ - ТВРДОЈЕВАЦ
3:5 (1:2)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 150.
Судија: Александар Радојичић
(Лајковац). Стрелци: Бакић у 3.,
Стаменковић у 72. и П.Марковић у 75.
за Гуњевац, а Лекић у 2., Младеновић
у 28., 58. и 88. и Танасијевић у 60.
минуту за Тврдојевац. Жути картони:
Д.Симић, Стаменковић (Г), Ракић,
Иванковић (Т)

Киша голова у Гуњевцу
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 6, М.Симић 6,
Д.Симић 6, В.Марковић 6 (Стаменковић 6,5), Вујић 6, Бранковић 6,
Миливојевић 6 (П.Марковић 7), Илић
6,5, Бакић 7,5, Обрадовић 6 (Митровић
_), Вујковић 6
ТВРДОЈЕВАЦ: Теодосић 6, Стојановић 7, Јелић 7, Мијатовић 7, Поповић 7,5, Ракић 7, Марковић 7 (Тарић 7),
Новаковић 8, Лекић 7,5 (Мирковић 7),
Танасијевић 8, Младеновић 9 (Иванковић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стеван Младеновић (Тврдојевац)

Прштало је на све стране
Дерби је заслужено припао гостима,
сјајну партију пружио је бивши
нападач Графичара и Локомотиве
Младеновић који је био нерешива
енигма за одбрану Гуњевца. Домаћин
је головима "резервиста" стигао до
3:4, али је победа у дербију заслужено
припала у овом тренутку бољој екипи.
ФК Тврдојевац

ФУДБАЛ
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10.коло

9.коло (18/19.10.2014- 14.30ч):
Јошева - Младост (Д)
3:1
Пепељевац - Спартак 1924 1:3
Бањани - Совљак
5:2
ОФК Јабучје - ЗСК
5:1
Тешњар - Тулари
3:3
ОФК Дивци - Качер
3:0
Колубара (Ј) - Трлић
0:4
Рубрибреза - Јуниор НН
2:0
10.коло (25/26.10.2014- 13.30ч):
Младост (Д) - Јуниор НН
0:0
Трлић - Рубрибреза
1:0
Качер - Колубара (Ј)
0:1
Тулари - ОФК Дивци
2:0
ЗСК - Тешњар
1:5
Совљак - ОФК Јабучје
1:1
Спартак 1924 - Бањани
7:0
Јошева - Пепељевац
0:1

ТРЛИЋ - РУБРИБРЕЗА 1:0
(1:0)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 50.
Судија: Вељко Давидовић (Ваљево).
Стрелац: Јолачић у 23. минуту. Није
било картона.
ТРЛИЋ: Милосављевић _, Крњаић 6,5,
Крнета 6,5, Јолачић 7, Анђић 6, Кандић
6,5, Савић 6, Поповић 6, Новаковић 6
(Близањац 6), Н.Иконић 6 (Стефановић _), Ракић 6 (П.Иконић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Иван Глигоријевић
(Рубрибреза)
И поред победе, Трлић се коцкао
са својим угледом. Гости су стигли са
укупно 9 играча, додуше један од њих
је био бриљантни голман Глигоријевић, али то не умањује лош утисак
који су домаћи оставили, уз прави
фестивал промашаја из идеалних
ситуација...
9.коло

1.Spartak(Q)
2.OFK Jabu~je
3.Trli}
4.Pepeqevac
5.Te{war
6.OFK Divci
7.Sovqak
8.ZSK
9.Junior NN
10.Jo{eva
11.Tulari
12.Kolubara(J)
13.Rubribreza
14.Mladost(D)
15.Bawani
16.Ka~er

9
6
5
5
5
4
3
4
3
4
3
3
3
1
2
2

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

0
1
2
3
3
3
3
5
4
6
4
5
6
3
6
8

41 : 3 28
26 : 10 21
21 : 14 18
20 : 16 17
21 : 18 17
18 : 16 15
14 : 11 13
13 : 24 13
12 : 15 12
12 : 16 12
13 : 21 12
10 : 17 11
13 : 17 10
10 : 14 9
9 : 20 8
6 : 27 6

11.коло (1/2.11.2014- 13.30ч):
Пепељевац - Младост (Д)
Бањани - Јошева
ОФК Јабучје - Спартак 1924
Тешњар - Совљак
ОФК Дивци - ЗСК
Колубара (Ј) - Тулари
Рубрибреза - Качер
Јуниор НН - Трлић

БАЊАНИ - СОВЉАК 5:2
(2:1)
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10.коло

ТУЛАРИ - ДИВЦИ 2:0 (1:0)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Влада Миловановић (Лајковац). Стрелци: Николић у 14. и
Марјановић у 82. минуту. Жути
картони: Марјановић, Кларић, Зујаловић (Т), Пимић, Станковић (Д)
ТУЛАРИ: Лазић 7,5, Шимшић 7,5,
Зујаловић 8, Марјановић 8, Брдаревић
7, Кларић 7, Петровић 7,5, Сарић 7,5
(Пуцаревић _), Николић 8, Пантелић 7,
Адамовић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Николић (Тулари)
Динамична утакмица припала је
домаћину, а Пимић је начет на старту
меча - Дејан Петровић је дубинском
лоптом "бацио у ватру" Николића, а
брзоноги нападач мирно реализовао
ситуацију "један на један". Марјановић
је након корнера у финишу решио
победника, а вреди истаћи и одличну
одбрану голмана Лазића код резултата 1:0 за домаће.

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 150.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Гајић у 25., Бабић у 33.,
Дробњак у 56., Босиљчић у 70. и
Јовановић у 86. за Бањане, а Маринковић у 23. из пенала и Миливојевић у
66. минуту за Совљак. Жути картони:
Даниловић, Босиљчић, Миливојевић,
Гајић, Ранитовић, Дробњак, Миловановић (Б), Апостоловић (С)
БАЊАНИ: Даниловић 8, Костадиновић
7, Миловановић 6, Милојевић 7,
Босиљчић 7, Милановић 7, Марковић
7,5, Ранитовић 7 (Петковић 7), Бабић 7
(Јовановић 7), Дробњак 7, Гајић 7,5
СОВЉАК: Апостоловић 6,5, Миливојевић 6,5, Луковић 6, Марјановић 6,
Нинић 5,5, Ђурић 6, Мехинагић 5,5,
Пантић 6, Марковић 5,5, Маринковић
5,5 (Рамић _), Обрадовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Даниловић (Бањани)

Иван Николић (Тулари)
10. коло

ЈОШЕВА - ПЕПЕЉЕВАЦ 0:1
(0:1)

12.коло (8/9.11.2014- 13.30ч):
Младост (Д) - Трлић
Качер - Јуниор НН
Тулари - Рубрибреза
ЗСК - Колубара (Ј)
Совљак - ОФК Дивци
Спартак 1924 - Тешњар
Јошева - ОФК Јабучје
Пепељевац - Бањани
Радован Дробњак (Бањани)
Бањанци су вешто кажњавали
грешке одбране гостију и на крају
стигли до убедљиве победе. Велики
допринос дао је искусни голман
Даниловић, у кључним тренуцима
"омађијао" је нападаче Совљака, а
најлепши потез меча је евро-гол
Босиљчића за вођство домаћих од 4:2.

Стадион у Јошеви. Гледалаца: 50.
Судија: Срђан Михаиловић (Уб).
Стрелац: Лазић у 28. минуту. Жути
картони: Савковић, Лазић, Томић (П)
ЈОШЕВА: Поповић 7, Димитријевић
6,5 (Шаиновић _), Тешић 6,5, Симић 6,5,
Максимовић 7, Илић 6,5, Врачаревић
7, С.Вукић 6,5, Лесић 6,5 (Величковић
6,5), Г.Вукић 6,5, Ђорђевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Митрић (Пепељевац)
Јошевљани су незаслужено
поражени- Ђорђевић и Лесић су
пропустили по две идеалне прилике,
Горан Вукић промашио празну мрежу,
а бриљирао је ветеран Митрић на голу
гостију. Имају домаћи замерке и на
рачун главног арбитра, у три наврата
су тражили најстрожу казну, али
пиштаљка се није чула...
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БРЕЗОВЧАНИ ПОВЕЋАВАЈУ ЗАЛИХУ БОДОВА

ДВА РИВАЛА ВЕЋ
ЗА ЛЕЂИМА
- Брезовчани са нова четири бода претекли и Севојно.
- Чавић срушио "дивљу телад", јуначки бод из Сјенице.
- Ново далеко гостовање у Новој Вароши.
Шансе Брезовице за опстанак су све
изгледније, ваљевски стручњак Зоран
Пантелић пробудио је ратнички дух
екипе и плодови су почели да стижу. Иако
само са 13 играча у протоколу (као играч
улазио и голман Адровић!), Брезовчани
су сачували мрежу на нимало пријатном
гостовању у Сјеници, а велики бод
"оверен" је минималном победом против
ваљевског Радничког.
Меч са "дивљом телади" имао је
посебну димензију за тренера Брезовице, будући да је оставио дубок траг
седећи на клупи тима са Петог Пука. Без
стожера одбране и капитена Дејана
Младеновића, Пантелић је решио да у
"ватру" баци искусног Јоцића, младог
Бојана Младеновића померио напред ипогодио! Одлука је пала на старту другог
дела, Игор Милановић је мајсторски
пронашао Чавића који је реакцијом
Немања Бранковић
расног нападача решио меч. Штопер
(Брезовица)
Горан Ђорђевић је у два наврата храбрим интервенцијама зауставио Тајдића у опасним ситуацијама, на
жалост и "поцрвенео" у 64. минуту, а Панић и Бранковић су држали све
конце на средини терена:
- Већ је лепши поглед на табелу, постајемо све конкурентнији и
надам се да ћемо наставити напредак ка средини табеле. Играчи
заслужују комплименте и за игру и за борбеност, одиграли су две сјајне
утакмице, а показало се да можемо да надокнадимо изостанак сваког
играча. Црвени картони Милановића и Ђорђевића нам ремете планове
пред гостовање у Новој Вароши, али реч предаја не постоји у нашем
речнику- каже ваљевски тренер, увек фанатично посвећен свом послу.

ФИНИШ КОЊИЧКЕ СЕЗОНЕ

ДОМИНАЦИЈА ТОРИНО ХИЛА
- Двогодац власника Александра Ашковића славио у
Шапцу и Београду. - Тихомир Вујковић већ обезбедио
титулу џокеја године, Далас најбољи у три конкуренције.
- Мистер Бас 2. новембра на Бечком хиподрому.
Најуспешнија сезона
у историји коњичког клуба
завршава се онако како је
и почела- сјајним резултатима. Тика Вујковић је на
леђима Торино Хила (власника Александра Ашковића) најпре славио у
Шапцу на "Меморијалу
Миће Костића", а потом и
на "Меморијалу Антонија
К а р н е р а " у Б е о г р а д у Торино Хил са Тиком Вујковићем у седлу
(ЛИСТЕД трка). Одличан дан на Шабачком хиподрому допунили су
Стамени Пик победом у трци трогодаца и старијих (власник Дражен
Дунђер) и Далас, освајањем другог места у "Трци шампиона". Key To
Paris је за дужину дужину врата био испред Даласа, али је грло у
власништву Владе Ранковића већ обезбедило три престижне титулекоњ године, најбољи коњ домаћег одгоја и трогодац године.
Тика Вујковић је у Шапцу победио и јашући грло Power Sward
(власник Аца Пурић) и без икакве дилеме заслужио титулу најбољег
џокеја 2014. у Србији! Легендарни Врељанин је тако у 6. деценији живота
достигао зенит каријере, а награду ће добити крајем децембра на
традиционалној прослави у хотелу "Мажестик". За Тику сезона још није
готова, 2. новембра јахаће Мистер Баса на Бечком хиподрому, грло које
ће бити најбољи двогодац године, а учествоваће у трци "Меморијал
Хуго Хенкел" (ГРУП 2 трка). Мистер Бас ће у конкуренцији девет грла
пробати да настави феноменални низ од шест стартова и шест
убедљивих победа! Ни награда није занемарљива, победник у Бечу
понеће са собом 10.000 евра...
Б.Матић

Зона "Дрина", 11.коло

БРЕЗОВИЦА - РАДНИЧКИ (Ваљево)
1:0 (0:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 250. Судија:
Мирослав Матић (Лозница). Стрелац: Чавић у 58.
минуту. Жути картони: Бранковић (Брезовица),
Ђурић, Ашковић, Гошић, Новаковић, Тајдић
(Раднички). Црвени картони: Ђорђевић у 64. и
Милановић у 90+2. (Брезовица) и Ђукић (Раднички) у 80. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 7, Симић 7, Леонтијевић 7,
Ђорђевић 7,5, Јоцић 7,5, Младеновић 7,5, Чавић
7,5 (Радојичић -), Бранковић 8, Милановић 8,
Мирчета 7 (Ђоба 7), Панић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Бранковић (Брезовица)

ZONA"DRINA"
1.FAP (Priboj)
2.Zadrugar (L)
3.Jedinstvo (V)
4.OFK Ose~ina
5.Ra|evac (K)
6.Radni~ki (V)
7.Zlatibor (^)
8.Sloga 1940
9.Polimqe (P)
10.Sloga (S)
11.Zlatar (NV)
12.Radni~ki Stob.
13.Ribnica (M)
14.Brezovica
15.Sevojno
16.Borac ([abac)

7
7
5
4
5
4
4
2
4
3
4
4
2
3
2
0

3
1
3
6
2
4
4
9
3
5
2
1
6
2
2
3

1
3
3
1
4
3
3
0
4
3
5
6
3
6
7
8

19 : 5
10 : 6
18 : 14
14 : 12
18 : 14
11 : 8
9 : 10
13 : 10
15 : 13
10 : 10
6 : 12
13 : 12
10 : 13
6 : 10
8 : 14
6 : 23

24
22
18
18
17
16
16
15
15
14
14
13
12
11
8
2

Наредне утакмице ФК Брезовица:
12.коло (2.новембар 2014, у 13.30 ч):
Златар (Нова Варош) - Брезовица
13.коло (9.новембар 2014, у 13.30 ч):
Брезовица - ОФК Осечина

ОДРЖАН 29.МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР
“МИРОСЛАВ СЕЛАКОВИЋ- ФАЉА“

ВЕТЕРАНИ ЈЕДИНСТВА
БЕЗ ПРЕМЦА
Други пут за редом, ветерани Јединства су
победници Фаљиног Меморијала- најпре су
убедљиво савладали Рибницу (6:1), а у
одлучујућем мечу и Мику Мудрић (Крагујевац) са
3:0, головима Зорана Билића (2) и Чолића.
Убљани се могу повалити и најбољим играчем и
голманом турнира- Војимиром Синђићем и
Милошем Урошевићем, док је Крагујевчанин
Жељко Бузић са 3 поготка био најбољи стрелац.
„Треће полувреме“ је одржано у пријатном
амбијенту мотела „Окно“ на Фазанерији, уз
музику, јело и пиће ветерани су освежили сећање
на фудбалске битке из друге половине прошлог
века, а посебно драг гост домаћима био је
Пироћанац Божидар Мијалковић (отац некадашњег играча Партизана Братислава) који је у
сезони 1968/69. носио црвено-бели дрес.
Б.М.
ФИНАЛЕ

ЈЕДИНСТВО (Уб) - МИКА МУДРИЋ
(Крагујевац) 3:0 (1:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 50. Судија:
Иван Ковачевић (Уб). Стрелци: Чолић у 9. и
Билић у 37. и 44. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Урошевић, Миловановић, Ракић,
Митровић, Зујаловић, Јолачић, Синђић,
Кузмановић, Симеуновић, Теодосић, Чолић.
Играли су још: Васиљевић, Штулић, Крстић,
Марковић, Билић, Матић.

ФУДБАЛ
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ЈЕДИНСТВО НАСТАВЉА ОДЛИЧНУ ЈЕСЕЊУ СЕРИЈУ

СТОЈАНОВИЋ РАСПУЦАН
КРАЈ ДУНАВА
- Искусни нападач са два поготка донео бод у Костолцу.
- Звижд одолевао 45 минута, Стојановић и Ранковић сачували
стопостотан учинак под Шепковцем. - Посластица у суботу
(13.30h)- комшијски дерби Јединство- Будућност-Крушик 2014!
Убски црвено-бели немају намеру да посустану, већ пристојну залиху
бодова подигли су на коту 22 и финиш јесени чекају на сјајној другој
позицији. Растерећени и комплетни, пулени Срђана Јовановића угостиће у
суботу комшије из Ваљева, а дуел под Шепковцем у суботу одлучиће
вероватно ко ће зимовати иза већ виђеног јесењег првака Лознице.
Пети узастопни тријумф на домаћем терену, играчи Јединства
остварили су против незгодног Звижда. Гости су одолевали 63 минута, а
онда је у режији Петрашевића и Тадића изборена прилика да се са "беле
тачке" матира одлични Николић. Бобан Стојановић се побринуо за
реализацију најстроже казне, а само три минута касније асистирао је
Ранковићу за гол главом који је решио питање победника.
На гостовање одличној екипи Рудара, Убљани су отишли без тандема
стартних штопера- Марјановића и Милојевића, а казну због парних картона
одрађивао је Брадоњић. Тренер Јовановић решио је да место централних
дефанзиваца заузму Арсеновић и Каличанин, а неколико течних акција у
првом делу гости нису окончали завршним ударцем.
Наставак је донео још бољу игру
Јединства која је материјализована у
52. минуту- Рашић је погодио пречку
након центаршута Јовановића, а
Стојановић је вешто сачекао "отпадак"
и постигао пети гол у сезони (први из
и г р е ) . А у то - гол Та д и ћ а н а ко н
неспоразума са Ракићем вратио је
домаће у игру, а најбољи стрелац лиге
Стевановић небеским скоком после
корнера доноси потпун преокрет за
само три минута. Ипак, карактер убске
екипе је поново избио на површину,
Стојановић је најпре изнудио, а потом и
Слободан Арсеновић мирно реализовао пенал за нови
одличан резултат убске чете:
- После благог пада форме, у Костолцу смо поново били на
високом нивоу и била би велика неправда смо поражени.
Испрсили смо се против једне од најбољих екипа у лиги,
момци су превазишли кадровске проблеме и сви до једног
дали огроман допринос освајању бода. Није мој манир да
причам о суђењу, али све честитке судијској тројци за изузетну
арбитражу, а исто бих рекао да смо и поражени. У суботу је меч
за сладокусце, за нас Ваљевце он има и додатну димензију,
али сем спортске атмосфере и одличног фудбала не очекујем
ништа друго, наравно уз нашу победу- јасан је тренер
Јединства Срђан Јовановић.
Б.Матић

Српска лига "Запад", 11. коло

РУДАР (Костолац) - ЈЕДИНСТВО
(Уб) 2:2 (0:0)
Стадион Бора Бека у Костолцу. Гледалаца: 100.
Судија: Његош Тубић (Крагујевац). Стрелци:
Тадић у 62. (аг.) и Стевановић у 65. за Рудар, а
Стојановић у 52. и 85. минуту из пенала за
Јединство. Жути картони: Станковић,
Стојановић (Р), Петрашевић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7, Арсеновић 7,5,
Стојановић 8, Каличанин 7, Тадић 7,5, Андрић 7,
Рашић 7,5 (Деспотовић 7), Петровић 7,5,
Ранковић 7,5 (Панић _), Јовановић 7,5,
Петрашевић 7 (Живковић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бобан Стојановић (Ј)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Loznica
2.Jedinstvo(Ub)
3.Budu}nost Kru{.
4.[umadija (K)
5.@elezni~ar(L)
6.Rudar (K)
7.Sloga (P)
8.Semendria 1924
9.Zvi`d
10.Polet (Q)
11.[umadija (A)
12.Pobeda (B)
13.Bane (Ra{ka)
14.Jasenica 1911
15.Kara|or|e (T)
16.Jo{anica (NP)

1
4
3
4
1
3
2
4
1
3
3
3
2
1
5
2

9
6
6
5
6
5
5
4
5
4
4
3
2
2
0
1

1
1
2
2
4
3
4
3
5
4
4
5
7
8
6
8

21 : 2
14 : 5
19 : 10
17 : 11
16 : 12
19 : 15
15 : 10
12 : 9
11 : 11
16 : 13
10 : 13
15 : 18
6 : 15
10 : 22
7 : 18
6 : 30

28
22
21
19
19
18
17
16
16
15
15
12
8
7
5
5

Наредне утакмице ФК Јединство:
12.коло (1.новрмбар 2014, у 13.30 ч):
Јединство (Уб) - Будучност Крушик
13.коло (9.новембар 2014, у 13.30 ч):
Победа (Белошевац) - Јединство (Уб)

Српска лига "Запад", 10. коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - ЗВИЖД (Кучево) 2:0 (0:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 250. Судија: Небојша
Деспотовић (Липнички Шор). Стрелци: Стојановић у 63. из
пенала и Ранковић у 66. минуту. Жути картони: Милојевић,
Брадоњић, Ранковић (Јединство), Стојадиновић, Стојиловић,
М.Николић, Драшковић (Звижд)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7, Арсеновић 7, Стојановић 7,5 (од 83.
Милановић -), Марјановић 8, Тадић 8, Милојевић 7, Рашић 7 (од
46. Брадоњић 7), Петровић 8, Ранковић 7,5, Јовановић 7,
Петрашевић 7,5 (од 69. Андрић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ђорђе Тадић (Јединство)
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УБСКИ КОШАРКАШИ ПРЕТРПЕЛИ ПРВИ ПОРАЗ

ШАПЧАНИМА ПРИЈА УБСКА ХАЛА
- Слабо прво полувреме коштало пораза против комшија.
- "Брејк" у Свилајнцу, потом драма са хепиендом против Крагујевчана.
- Следи гостовање у Чајетини против првог фаворита лиге.
Убски кошаркаши су дерби са
Шапчанима дочекали са стопостотним
учинком - у Свилајнцу су пулени Душка
Ружичића са само шест играча у
ротацији успели да савладају домаћина,
највише захваљујући сјајној игри у
трећој четвртини. Срећко Ракић је
поново био шутерски расположен, а
мало опуштање у финишу није угрозило
други првен-ствени тријумф Уба.
Меч против Радничког је био
премијерни за најновије појачање Дејана Радојевића (209 цм, центар), а у игри
убских кошаркаша је био видно приметан умор од трећег меча за седам дана,
праћен малим фондом играча. Финиш
утакмице донео је узастопне грешке на
обе стране, а гости су чак имали и шут за
победу који је срећом "исцурео" из
обруча. У продужетку су домаћи без
Љубаса (пет личних) извукли последње
атоме снаге, а кош Радојевића 15
секунди пре краја дефинитивно је
преломио меч.
Шабац је последњих сезона
одлично пролазио у убској хали, а
традицију је наставио и овај пут. Иако са
повратницима Поповићем и Јаковљевићем, домаћи су "преспавали" први
део и дозволили гостима да се одлепе.
Наставак је донео другу слику на
паркету- Убљани су одиграли са много
више енергије, стегли одбрану и растрчали се по терену, а Поповић је са три
"тројке" улио наду да је преокрет на
видику. Ипак, након приласка на -3
почетком последње четвртине Шапчани
су направили серију од 9:0, био је то
практично и кључни период игре:
- Задовољни смо стартом сезоне,
будући да имамо три реконвалесцента,
а екипи као што је Шабац превелики је
луксуз дати да побегне на +20. Ипак,
играчима свака част што су показали
реакцију, неке проблеме ћемо решавати
у ходу, а најбитније је да будемо сви
здрави. Чека нас Златибор у Чајетини
предвођен Шекуларцем, Мићевићем и
нашим бившим центром Вујићем,
домаћин је велики фаворит, али не
путујемо са "белом заставом"- поручује
Душан Ружичић тренер убских кошаркаша.
Б.Матић

Прва српска лига Запад, 2.коло

СВИЛАЈНАЦ - УБ 69:79
(20:18, 16:21, 8:23, 25:17)
Спортска хала у Свилајнцу. Гледалаца:
150. Судије: Ковачевић (Краљево),
Петровић (Крушевац)
УБ: Љубас 12, Ракић 34, Јадранин 16,
Веселиновић 11, Ковачевић, Драксимовић, Јагодић, Милуровић, Даниловић 6.
Прва српска лига "Запад", 3.коло

УБ - РАДНИЧКИ 1950 81:76
(20:14,22:22,16:11,12:23,11:6)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 250.
Судије: Арсић, Живанић (Чачак)
УБ: Љубас 14, Ракић 19, Јадранин 9,
Ковачевић, Јевтић 9, Веселиновић 4,
Радојевић 24, Јагодић, Драксимовић,
Даниловић 2, Милуровић, Поповић

Поново на паркету: Поповић
у акцији против Шапчана

КК МЛАДОСТ 014

ПОБЕДНИЧКИ
СТАРТ
Почела је и кошаркашка
Регионална лига Запад 2- Мачванскоколубарски регион, у којој се такмиче
и две селекције новооснованог
кошаркашког клуба Младост 014.
Кадети су на старту савладали
Железничар у Лајковцу 77:62, док су
млађи пионири били успешнији у
сали ОШ од Студента из Ваљева48:38. У другом колу, кадети ће бити
домаћини шабачком М015, док ће
млађи пионири такође на свом
паркету угостити Кнез Лазар из
Лазаревца.
Иначе, тренеру Владимиру
Урошевићу стигло је лепо признање
од стране КСС, водиће бригу о
дечацима рођеним 2000. године на
територији региона и потенцијалним
кадетским репрезентативцима
Србије. Биће праћен и рад годишта
2002-03, па треба очекивати позиве и
за играче Младости 014, пре свих за
талентованог Уроша Васиљевића.

Прва српска лига "Запад", 4.коло

УБ - ШАБАЦ 84:92
(15:24, 15:22, 38: 25, 16:21)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 300.
Судије: Арсић, Ћировић (Чачак)
УБ: Љубас 6, Ракић 14, Јадранин 9,
Милуровић, Драксимовић, Јевтић 8,
Веселиновић 2, Радојевић 8, Даниловић
8, Јаковљевић 7, Поповић 22
Табела Прве српске лиге “Запад“:
Златибор 4-0, Прибој 4-0, Шабац 3-1, Уб
3-1, Златар(НВ) 3-1, Раднички 1950(Кг)
2-2, Железничар(Ч) 2-2, Полет(Р) 2-2,
Студент(ББ) 2-2, Свилајнац 1-3, Нови
Пазар 1-3, Прва Петолетка(Т) 1-3,
Слога(Д) 0-4, Слога(П) 0-4.

СТАРТОВАЛА И ЕКИПА КМФ КАРЕЛИ

ПОРАЗ У КОСЈЕРИЋУ
Екипа малог фудбала "Карели"
отворила је сезону у Косјерићу, а бодови
су ипак припали спретнијем домаћину
(2:0). Почетак меча обележила је боља
игра гостију, али неколико шанси Убљана
нису реализоване. Први гол за домаће
постигнут је у последњем минуту првог
полу-времена, тако што је лопта погодила
играча Карелија у блоку и променила
правац. Друго полувреме је донело још
јачи темпо, екипа Карелија је играла
одлично одбрану, па домаћин није могао
до другог гола. У 32. минуту, над Милићевићем није досуђен очигледан прекршај, а у контранападу екипа из
Косјерића је постигла други гола.
У следећем колу, екипа КМФ Карели
дочекује у убској хали екипу Белаторес из
Шапца.
Б.М.
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ ПРЕГРМЕЛИ КРЊЕВО

ВРЕДНА ПОБЕДА, ПА ПАУЗА
- Одличном игром у наставку, Убљани преокренули меч против
Јединства 1974. - Принудна пауза због одустајања Космаја, у
суботу дерби у Земуну.
Поново су убски рукометаши
морали да осете "укус" бетона, екипа
Јединства 1974 их је мучила у првих
30 минута, али су добром партијом у
другом делу гости стигли до бодова
који су их поравнали са водећим
триом. Коначан резултат мало
заварава, неизвесне завршнице није
било, иако је победа минимална:

Милан Зарин у акцији

- Опет смо имали велике проблеме да се прилагодимо нимало
пријатним условима за игру, али је
после паузе екипа заиграла много
боље и побегла на +5. Одржавали
смо предност до самог краја, мало
опуштање донело је домаћину
прилику да потпуно ублажи пораз,
али није било бојазни за другачијим
исходом- анализира први тријумф у
гостима тренер Тома марковић.
Убљани су пут Крњева отишли
без Шкорића, Тадића и "партизановаца", ровит је био и Антић, а
дебитовао је појачање из Ваљева,
леви бек Мирослав Андрић. Прошлог викенда убски рукометаши су
принудно паузирали, Космај из
Раље је иступио из такмичења:
- Тешко је организовати прави
тренинг када нема утакмице, али шта
је - ту је. У суботу нас од 20 часова
поново чека бетонска подлога и овога пута много јачи противник- Земун.
Надам се да ћемо бити комплетни,
биће то утакмица која ће показати да
ли су наше високе амбиције реалне.
После тога смо слободни по распореду, баш ћемо се зажелети наше
публике- закључује Марковић. Б.М.
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ДРМЛ "Центар", 6.коло

ЈЕДИНСТВО 1974- УБ
24:25 (13:12)
Терен ОШ "Вук Караџић" у Крњеву. Судије:
Радуловић, Новаковић (Пожаревац).
Искључења: Јединство 4, Уб 12 минута.
Седмерци: Јединство 4(1), Уб 2(1)
УБ: Јовановић, Стокић 2, Вукосављевић,
Зарин 4, Петровић, Андрић 4, Драгишић,
Антић 4, Радојчић, Маринковић, Рогић 7,
Стојановић 2, Милекић, Ранковић,
Јовичић 2.

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

5
4
4
4
3
3
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
2
3
3
3
3
4
7

+50
+30
+21
+8
+13
+6
-4
+4
-9
-119

10
8
8
8
6
6
6
4
2
0

Утакмице РК "Уб" до краја јесени:
8.коло (субота, 1.11.2014):
Земун 1957 - Уб
9.коло (субота, 15.11.2014):
Уб - Младост (Смедеревска Паланка)
10.коло (субота, 22.11.2014):
Раднички (Обреновац) - Уб

ОДБОЈКАШИЦЕ ПОЛОВИЧНЕ НА СТАРТУ СЕЗОНЕ

ОКОНЧАН ПОБЕДНИЧКИ НИЗ
- Стерија из Београда славила максималним резултатом на убском
паркету. - Добар старт и победа против Поштара, Марина Петровић
ван строја до краја првог дела. - Горица Филиповић нови техничар.
Од марта 2013. и пораза од Осечине
(2:3) на домаћем паркету, убска хала је
била неосвојива тврђава за гостујуће
екипе. Ипак, и ова дуга серија ЖОК Уба
окончана је у мечу против Стерије,
Београђанке су успеле да се реванширају
за максималан пораз који су пре непуна
два месеца доживеле на истом месту.
Иако изненађење, први пораз убске
"казнене експедиције" није сензација.
Читали сте у ранијим бројевима да су из
различитих разлога екипу напустиле
техничар Ивана Јаковљевић и коректор
Маја Глишић, а нови ударац уследио је
после одличне премијере против Поштара. Тренер и средњи блокер, Марина Марина Петровић на утакмици
Петровић, морала је због учесталих против Црвене звезеде
проблема са леђима на операцију киле
која није била нимало наивна, па је за њу јесења полусезона највероватније
завршена.
Најосетљивије место техничара,
ЖОК Уб је био део акције под
управа ЖОК Уба решила је у лику
називом "Одбојка сутра- лопте за
Горице Филиповић, бивше играчице
победе", у скоро пуној спортској хали
Тента. Нема сумње да је реч о
представници ОС Србије на челу са
квалитетном дизачу, али ће требати
председником Александром Боричидоста времена да она почне да "дише"
ћем поделили су одбојкашке лопте
са екипом као њена претходница. То
представницима основних школа из
се најбоље видело у првом поразу,
Уба, Бањана, Памбуковице и Радљепробала је Соња Пузовић (преузела
ва. У склопу одбојкашког празника на
бригу о екипи у Маринином одсуству)
Убу, одржана је и пријатељска утаки са Анђелом Марковић и Невеном
мица наших одбојкашица и јуниорки
Лазић, али спаса није било. Други сет
Црвене звезде, Београђанке су у
је изгубљен на разлику, вођство на
одличном мечу славиле са 3:2.
старту трећег сата дало је наду да је

Друга лига "Центар", 1.коло

ПОШТАР 064 - УБ 0:3
(10:25, 20:25, 5:25)
Сала ОШ "Илија Бирчанин" у
Београду. Гледалаца: 30. Судије:
Пеурача, Митровић (Београд)
УБ: Јеличић, Лазић, Радовановић,
Павловић, Петровић, Милијановић,
Пузовић, Вулевић, Филиповић,
Цветковић, Маркови, Николић
Друга лига "Центар", 2.коло

УБ - СТЕРИЈА 0:3
(21:25, 26:28, 18:25)
Спортска хала на Убу. Гледалаца:
100. Судије: Субашић, Брачуљ (Нови
Сад)
УБ: Јеличић, А.Лазић, Марковић,
Н.Лазић, Павловић, Цветковић, Цвијовић, Милијановић, Киселчић,
Филиповић, Пузовић, Вуловић.
могућ драматичан завршетак, али је
серија од 6:0 била кратког даха. Београђанке су играле као у трансу, купиле све у
пољу и заслужено нанеле домаћим
одбојкашицама први пораз.
Све супротно може се рећи за
премијеру против некад силног Поштара,
убска екипа је одиграла феноменалан
меч и убедљивим резултатом стигла до
првих бодова. Све линије тима су
деловале беспрекорно, Данијела Павловић и Ана Лазић су се заротирале на
позицијама примача и либера, а победа
ниједног тренутка није долазила у питање. Убске одбојкашице у 3. колу чека пут у
Аранђеловац, а сви се надају да ће
Марина Петровић у најскоријем року бити
у могућности да са клупе поново
командује игром наших шампионки. Б.М.

