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САРАДНИЦИ И ПРИЈАТЕЉИ

АКТИВНО УДРУЖЕЊЕ
КАРДИОЛОГА СРБИЈЕ
По позиву Удружења кардиолога Србије наш
уредник се, крајем октобра, нашао у београдском хотелу М
на свечаној вечери уприличеној поводом Прве конференције ’’Практични аспекти имплементације - Препорука
у Србији (ПЕПС 2014)’’. Био је то још један скуп врхунских
стручњака за интервентну кардиологију, а ова нова иницијатива, чији циљ је даља едукација, подржана је од стране
Европског удружења кардиолога.
Овај стручни скуп је, иначе, у потпуности успео, а
на нашем снимку је Проф. др Бранко Белеслин, будући
председник, Проф. др Зоран Перишић садашњи председник (иначе, градоначелник Ниша) и Проф. др Милан
Недељковић, бивши председник Удражења кардиолога
Србије. Пријатељи и сарадници међусобно су везани и
великим знањем из области интервентне кардиологије.

Светски признати: Белеслин, Перишић и Недељковић

МОСТ НА РЕЦИ УБ
Предузеће “Колубара Грађевинар“ отпочело је, ових
дана, израду пешачког моста на реци Уб чија ће изградња
трајати пет месеци, сазнајемо од извођача радова. Тренутно
се ради на постављању главног темеља са косим стубовима, након чега ће се радити метално-дрвена конструкција
моста дужине 35 метара и ширине од три до пет метара.
Вредност инвестиције износи 4,8 милиона динара.

Радници предузећа “Колубара Грађевинар“

АКТУЕЛНО

ОБЛАК У
ПАНТАЛОНАМА

Н

овинарски посао је добар - ако
се напусти на време. То сам
схватио 1992.године, када сам
поднео оставку на функцију глодура
(Читај: онај који је крив за све, а ни у
чему није главни) у ’’Тамнавским
новинама’’ и, као први приватник у новинарском
послу и Србији, основао ’’Глас Тамнаве’’, гурнуо прст
у око режиму Слободана Милошевића, довео у
питање опстанак породице и, после мање од две
године, одложио ’’оштро перо новинарско’’ уверен да
ћу се тим послом бавити само факултативно, радећи
текстове за НИН, ’’Време’’ и друге - далеко од локалних
тема.
Е, сад! Дошао је (1997. године) Зоран Ђинђић у
’’Школарац’’ и заврбовао ме за Демократску странку
уверавајући ме да му је Џаја обећао да ће помоћи
(касније ми је мој стари друг Драган Џајић причао да је
Ђинђића упознао у Ници тек 2001. године и да јесте
имао одређене симпатије за демократију, али да
личног контакта, до тада, није било). Ето, тада, 1997.
сам поново ушао у политику и тако се вратио у новинарство... Остало је локална историја.
За мање од годину дана стичем право на пензију (ако
до тада не буде укинута, јер како је кренуло...) и, ако то
дочекам, бићу један од малобројних срећника који су,
уз све стресне доживљаје, доживели да буду пензионисани у тој професији. А колика је то срећа, то је, већ,
друга тема.
Завршио сам књигу ’’Уб и Убљани’’. Верујем да ће је
прихватити они који су ушли у њен садржај, али и они
који су, овог пута, остали по страни. А да би ме, сви,
боље разумели, ево и завршног текста на 245. страни:
’’Да ли сам, збиља, сачувао дечака у себи? Јесам!
Нисам у стању да се мењам. Какав сам био - такав сам
остао. Плаћао сам и плаћам, понекад прескупо, своје
безобразно поштење, искреност, брзоплету емотивност, ширину душе и бескрај срца, наивну веру у
искреност других...
Тај дечак, који је тугу у себи носио као крст на прсима,
често је имао сузе у очима, а камени израз на лицу.
Говорио грубо и одбојно, а желео да каже супротно...
Очекивао лепу реч, а добијао шамаре јер није био
схваћен... Узвраћао и патио. Кајао се због својих
поступака, понекад и кад је био у праву...
Завијале су у њему олује, ломило се и кидало...
Ипак, истрајавао је. Настављао. Падао и устајао.
Грцао, али није узмицао, осим привидно, осим када је
то његова природа налагала - да узмакне пред
неминовношћу...
И, ево, до данашњих дана тај дечак је живео у мени. И
неће да одрасте, неће да се мења иако зна да крај није
тако далеко. Хоће да верује у себе - таквог и да, још
више, верује у људе чак и када га очигледно обмањују.
Да ли је то добро?
Можда и није. Ипак, одлучио сам: остајем дечак па
макар био и - облак у панталонама...’’
Можда ће неки да спочитавају како злоупотребљавам
простор и околност што сам уредник овог гласила, да
пишем о себи и шаљем ’’неке личне поруке’’...
Ако! Нека су и у праву! Мислим да имам право да у
својој колумни изнесем свој став, утолико пре што је,
још увек, ово гласило моје власништво (!) - још од
1992. године. Колико још? То нико не зна. Путеви
судбине нису предвидиви...
А свима који доприносе да овај петнаестодневник
буде овако добар - дубоко сам захвалан. Шта друго?
’’Тамнавске новине’’, како је и ’’Политика’’ својевремено забележила, укинули су ’’неки гробари’’. Верујем
да се, за ’’Глас Тамнаве’’, такви још нису родили.

ТРИДЕСЕТ ПУТА ПОПУЛАРНИЈИ ОД ИВИЦЕ ДАЧИЋА (?)

КОНАЧНО РЕГИСТРОВАО
СВОЈ ТРАКТОР
Недавном одлуком Министарства унутрашњих послова дозвољена је
регистрација пољопривредних машина без папира, старијих од пет година.
Зоран Станојевић из Кожуара остао
је упамћен међу Тамнавцима (а и широј
јавности) по слогану “Питајте Ивицу
Дачића зашто трактор није регистрован“, који је из револта неколико година
стајано на његовом трактору уместо
регистарских таблица
(у скраћеној
верзији “ПИДЗТНР“). Био је то његов
одговор на неостварено обећање бившег министра полиције да ће држава
омогућити свим пољопривредницима
да регустују своје машине. Пошто је
трактор направио сам, односно из
делова које је сакупљао са различитих
страна, није ни чудо што за њега није
имао неопходне папире. Машина је
1963. годиште, и само је годину дана
млађа од њеног власника.
Последњом одлуком Министарства
унутрашњих послова дозвољена је
регистрација пољопривредних машина
без папира, старијих од пет година.
Првог дана по ступању на снагу новог
закона Зоран Станојевић је, у убском

МУП-у, био први Тамнавац који је на
овај нашин регистовао трактор.
- Добио сам нове таблице, мојој
срећи нема краја. Са свим потврдама
коштале су ме 9.100 динара, што је,
отприлике, вредност једне казне. Колико сам казни платио за ових десет
година, не знам ни сам. Захвалан сам
новом министру Стефановићу на усвајању одлуке о регистрацији старих
трактора. Да није то урадио, његово
име би било следеће на мојим таблицама - каже, кроз шалу, Станојевић док
седа на машину, која пали из прве, а
затим додаје:
- Сада мирно могу да одем у млин
код мог пријатеља Љубише Јеремића
из Крнића. Старе таблице су прошлост,
а једно је сигурно - мој снимак из
емисије “Добра земља“ на “You-tube“
има преко тридесеттри хиљаде прегледа, а снимак Ивице Дачића у којем
обећава регистрацију старих трактора
тек нешто више од хиљаду - ја сам,

НОВО НА “МБМ ПЕТРОЛУ“

ЧИСТ АУТОМОБИЛ
ЗА ПЕТ МИНУТА
Самоуслужна перионица за бесконтактно прање возила
(последња реч технике) од 6.новембра доступна и Убљанима

Модеран објекат који поседује и подно грејање за зимске услове
Бензинска станица “МБМ Петрол“,
након годину дана пословања, задобила је велико поверење потрошача
широм убске општине, највише захваљујући добром квалитету енергената. У
циљу проширења понуде, након неколико месеци припремних радова, у
склопу комплекса у улици Свете Поповића отворена је самоуслужна перионица за бесконтактно прање аутомобила.
Да све беспрекорно функционише,
у овом модерном објекту саграђеном по
најновијим европским стандардима,
потрудила се позната немачка фирма
“Ehrle“ која, једина на нашем тржишту,
поседује технологију са четири програма (опције) прања. Процес коришћења
перионице је у потпуности аутоматизован, а цена једног жетона (100
секунди) износи 50 динара. По речима

Драгана Поповића, пословођа бензинске станице, за просечно прање
потребна су три жетона (150 динара).
- Како би што боље приближили
нове технологије нашим потрошачима
одлучили смо се да обезбедимо
десетодневни промотивни период у
коме ће услуге перионице бити бесплатне. Такође, наши радници су на
услузи корисницима за демонстарацију
прања и сва евентуална питања, мада
је техника коришћења перионице изузетно једноставна и брза. За наше
цењене потрошаче припремамо и
посебне погодности, као што је могућност претплате за фирме и физичка
лица са посебним условима и попустима- истиче Поповић и додаје:
- Дођите, пробајте и уверите се у
квалитет наших услуга!
Милован М.

Зоран Станојевић:
А сад право у млин код
Љубише Јеремића из Крнића
дакле, тридесет пута популарнији од
њега. Видимо се на друму, ако ме не
препознате- моје таблице носе означу УБААЋ-70 - поручује ведри пољопривредник из Кожуара.
Милован Миловановић

РЕГИСТРАЦИЈА
ТРАКТОРА БЕЗ ПАПИРА
Власници старих трактора на
подручју Тамнаве могу да одахну.
Допуном правилника власници
нерегистрованих трактора, мотокултиватора и прикључних машина у пољопривреди ће моћи да их региструју и
на тај начин легално учествују у
саобраћају.
Правилник, који је ступио на снагу
18.октобра 2014.године, донело је
Министарство унутрашњих послова
РС. Допуном правилника је омогућено
да се, на захтев власника трактора,
прикључних возила за тракторе,
мотокултиватора и радних машина за
радове у пољопривреди старијих од
пет година, изврши регистрација
возила иако нису у могућности да
прибаве доказ о власништву и
пореклу возила, односно доказ о
царињењу возила. Основ за регистрацију је изјава потврђена са два
сведока, која је оверена код надлежног
органа. Крајњи рок за подношење
захтева је 30. децембар 2015.године.

Брзо и ефикасно прање без
потребе брисања аутомобила
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ЈЕДАН ЈЕ МИСТЕР БАС
Шампионско грло из Врела освојило друго место у Бечу
Најуспешнија сезона у историји коњичког клуба “Света
Поповић“ из Врела заокружена је још једним врхунским
резултатом на међународној сцени. Шампионско грло
Мистер Бас, са Тихомиром Вујковићем у седлу, након
маестралног тријумфа у Мађарској, опробало је своје
тркачке способности и на травнатој стази велелепног бечког
хиподрома “Магна Рацино“. У конкуренцији шест квалитетних европских двогодаца, у најпрестижнијој трци дана
“Граф Хуго Хенкел Меморијал“- 1.700 метара (наградни фонд
20.000 евра), чистокрвно домаће грло Мистар Бас освојило је
друго место и награду од 4.700 евра.
Без обзира на велики успех, осаћања многобројих
навијача са Уба и његовог власника Владимира Благојевића
остала су помешана, поготово ако се имају у виду прогнозе
пред сам старт трке по којима је Мистар Бас важио за главног
фаворита (квота на кладионици износила је 1.8 за победу
јединог представника Србије у Аустрији).
- Били смо свесни јачине трке и нових околности са
којима до сада нисмо имали искуства. Највише смо се
прибојавали трчања на супротну (леву) страну. Можда нас је
то и коштало првог места. Током ове трке Мистер Бас је
непрестано галопирао у десну страну, износио се у
кривинама, трчао је са спољне стране и тиме дао предност
другим коњима. Ипак, изванредна завршница показала је све
квалитете нашег грла. Људи су, на крају, били одушевљени
оним што су видели у последњих триста метара, када је са
последњег места, као из катапулта, излетео на високо друго
место- преноси нам своје утиске Благојевић.
Овај велики успех посебно добија на значају ако се зна
да је Мистар Бас грло из домаћег одгоја. У новијој историји
коњичког спорта Србије не постоји забележен овакав случај,
јер су награде на међународној сцени обично резервисане за
увозна грла, махом из Енглеске.
- Мистер Бас је чистокрво грло из Србије и код нас је од
својих годину и по дана. Резултати које је направио ове
сезоне превазишли су сва наша очекивања. Сада ће на
заслужени краћи одмор до половине децембра, а на пролеће
настављамо са наступима на међународној сцени, највероватније у Италији- наглашава власник шампионског грла.
И поред многобројних понуда, власници Мистер Баса,
Зоран Лазаревић и Владимир Благојевић, за сада не
размишљају о евентуалној продаји “златног“ коња. Како
незванично сазнајемо вредност врељанског грла, након два
међународна наступа, вртоглаво је порасла. По неким
калкулацијима његова цена у еврима је све ближа шестој
цифри.

Пише:Милован
Миловановић

Припреме пред старт трке: Мистер
Бас са Тиком Вујковићем (у седлу)
и Владимиром Благојевићем (десно)

СА ЗАЧЕЉА НА ДРУГО МЕСТО
Старт трке није ишао на руку фаворизованом Мистер
Басу. Већ у првих неколико десетина метара, као да је
изгубио корак. Већи део трке налазио се на самом зачељу
“захухтале“ колоне, па је стога Тихомир Вујковић своју
шансу тражио претицањем са спољне стране. У самом
финишту трке, тристотине метара пре циља, након
последње кривине Мистер Бас доказује сав свој потенцијал,
претиче четири грла, и осваја високо друго место !

IV Graf Hugo Henckel Memorial, Gd. II (Аустрија)
1. Oriental Sky (Немачка)
1:48,6 (10.000 eur)
2. Mister Bas (Србија)
1:48,9 ( 4.700 eur)
3. Artabian (Чешка)
1:49,0 ( 2.600 eur)
4. Moulinet (В.Британија)
1:49,4 ( 1.700 eur)
5. Sonja (В.Британија)
1:50,0 ( 1.000 eur)
6. Auberoche (Француска) 1:50,3

УБЉАНИ “ОКУПИРАЛИ“ БЕЧ
Незаборавна слика на бечком хиподрому. Велики
број навијача са Уба дошао је да
испрати Мистер Баса у последњој
трци ове сезоне у конкуренцији двогодаца. У режији коњичког клуба
“Света Поповић“ и Фонда за рурални
развој општине Уб организован је
аутобус са Уба, неколицина навијача је
дошла самосталним превозом, а нису
изостали ни многобројни Тамавци који
се налазе на привременом раду у Бечу.
Све укупно, њих стотинак били су
сведоци исписивања нове странице
историје коњичког спорта у Тамнави.

Финиш трке

ДВОГОДАЦ ГОДИНЕ
У СРБИЈИ
Мистер Бас ове сезоне има пет
победа из пет стартова у Србији, као и
један тријумф на међународној сцени
(Будимпешта). Након другог места у
Бечу, младо грло из Врела је најбољи
двогодац године на домаћој коњичкој
сцени.

Убски навијачи испред бечког хиподрома “Магна Рацино“

НАШЕ ТЕМЕ
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МАТИЧНА СЛУЖБА УБ

ВЕНЧАЊА ПО МЕРИ УБЉАНА
Радним данима венчања су бесплатна, викендом коштају 4.000 динара. Венчање у ресторану кошта
8.000 динара. Младе чешће „газе“ своје мужеве. Необична убска имена – Клен, Долар, Јесика и Голуб.
Почетак вођења првих матичних књига, за које је била
задужена црква, везује се за период 16. века. На тероторији
Србије, званично, Грађанским закоником књажевине Србије,
овај посао заживео је 1844. године. После Другог светског
рата, 9. Јуна 1946. године, донет је Закон о државним матичним књигама, када црквене матичне књиге постају власништво државе, али им се признаје статус јавних исправа.
Обавеза данашњих матичара је да се сви подаци из црквених
матичних књига пренесу електронски како би биле враћене
црквама..
На Убу, прве званичне књиге, појављују се од 1912.
године, али нису вођене у континуитету, због ратних прилика.
Бележени су подаци о рођеним, венчаним и умрлим лицима.
Данас уз исте обавезе, матичним службама, поверен је и
посао Министарства унутрашњих послова, издавање Уверења о држављанству.
Иако матична служба Уб, ради од 07-15 часова, на располагању су Убљанима и суботом и недељом, па чак и у вечерњим сатима, јер има оних који венчања заказују и у 19,00
часова. Чин закључења брака, који је данас доста комерцијализован, требало би обавити у службеним просторијама
Матичне службе, под грбом и заставом Републике Србије. У
ванредним околностима, матичари долазе у угоститељске
објекте, обзиром да је скоро свако венчање у последење
време крунисано трудноћом, па се излази у сусрет будућим
мајкама. Такође, ако су службене просторије поплављене,
ако је лице у затвору или је непокретно, матичар може
венчавати ван Матичне службе.

Венчање у ресторану: Маја Киселчић
и Владимир Сокић изговарају судбоносно “ДА“
Убљани се најчешће венчавају у јесењим данима. Ове
године понајвише, јер су мајске полаве одложиле најлепше
тренутке убских младенаца. Углавном се поштује пост, па
тада има мање венчања, тим пре што обично, уз грађанско
венчање иде и црквено. Највише је могуће обавити пет
венчања у току дана. Сама церемонија траје 15 минута, а на
матичару је да после узимања званичне изјаве пожели срећу
младенцима својим речима.
- Претходним законом је било уређено тачно шта је
матичар морао да прочита приликом самог чина закључивања брака. Сада је то потпуно необавезујуће. Постоји
само једна стриктна форма које се мора матичар придржавати – да ли слободном вољом ступају у брак, које ће
презиме узети и да им честита закључење брака – каже убски
матичар Синиша Велимировић. Матичари се углавном
користе цитатима Душка Радовића. Иначе, он је био, у једном
периоду свог живота - матичар.
Убљанке, углавном, узимају мужевљево презиме, али
има и оних који чине обратно (тако, вероватно, желе да прикрију своје и то се дешава најчешће међу ромима).

ТРАЈНИ ИЗВОДИ
Извод из матичне књиге рођених, сада се добија са
урађеним холограмом и важи трајно.
- Ослобођени плаћања таксе су они који заснивају
радни однос, који иду у пензију, остваривање социјалних
права и здравствене заштите, школовања, захтева за
куповину првог стана, захтева који се односе на пореске
олакшице. За све остало, плаћа се такса. Износ је прописала Република – објаснио је Славиша Велимировић,
матичар МС Уб.

Синиша Велимировић
са колегиницама
Матична служба Уб, има једног матичара, Синишу
Велимировића, који је задужен да обавља послове на
територији Уба, Црвене Јабуке и Богдановице. Осталих
десет матичара покривају 13 матичних подручја широм
општине Уб: Памбуковицу и Совљак (Драган Миросављевић), Паљуве и Бргуле (Слободан Којић), Милорце и
Тврдојевац (Јовица Глигоријевић), док остали воде Врело,
Бањане, Кожуар, Новаке, Докмир, Радљево и Мургаш.
Поједини матичари задужени су за два, три или четири
матична подручја.
Све више наших суграђана венчава се радним данима,
или због смањења трошкова или, све чешће јер не придају
велики значај папирологији. Такође, један од разлога је и
хитност склапања брака због доласка принове, као и одлагање
црквеног венчања за наредни период.Није реткост ни да се
страни држављани венчавају Убљанима, па је тако, скоро
склопљен брак између Албанке и младића из Мургаша, а један
момак оженио се Румунком. Он је своју животну сапутницу
упознао је путем интернета. Али, још увек нема бракова
склопљених са кинеским држављанима.
Да ли по традицији или по веровању, младе су те које
„нагазе“ младожењу, како би супруг био послушнији у браку.
Скоро сваки брак започне оваквим обичајем. Славиша
Велимировић примећује да тада младожење мање обраћају
пажњу. Утисак, не само убских матичара, већ и широм Србије,
да последњих година има све више развода. Кризни период је
у току прве четири године.
Када се дете роди ван брачне заједнице, Матична служба
води записник о признању очинства, утврђивању имена и
презимена детета. Најчешћа имена на Убу су још увек Лазар,
Немања, Стефан, а необична имена која се дају су Клен, Голуб,
Долар, Јесика .... Иако и данас модерна, имена Катарина и
Сара, пронађена су у убским црквеним изводима из тридесетих година прошлог века. Ако се питате, да ли постоји особа
без идентитета, односно да не поседује Извод из матичне
књиге рођених, одговор је потврдан. Најчешће су то особе
ромске националности, рођене у Италији.
Пошто су матичне службе умрежене, сва своја лична
документа можете подићи у Матичној служби Уб. Матично
подручје Уб и Докмир унето је у електронску базу, а у наредном
периоду биће унети и подаци из осталих подручја. До краја
2014. године, у целој Србији, по закону, сви су подаци морали
да буду електронски унети, како би странке у било ком граду
могле да подигну своја документа. Због обима посла и
недовољног броја људи, нису све матичне службе у Србији
биле у могућности да то и спроведу. Програм, по којем би се
подаци уносили није урађен од стране Министарства, скоро
две године. Други разлог је што највећи број матичних служби
на локалном нивоу, нема интернет домет. Сви подаци преносе
се у централну базу, али су матичари у обавези да и даље воде
књиге писане руком. На Убу, посао убацивања података
обављало је петоро људи.
Обим посла је велики и потреба за новим матичарима
постоји, али одлуку о њиховом запошљавању доноси Република (од 2009. године). Матичну службу очекује нова зграда и
укидање осталих локалних матичних канцеларија, како би
настала јединствена Матична служба Уб. Званично би постојао
само један матичар, а остали би имали статус заменика. Сви
они који желе да постану матичари треба да имају завршен
факултет друштвеног смера и положен матичарски испит.
Д.Капларевић
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ПРЕГЛЕД АКТУЕЛНИХ ДОГАЂАЊА

ПУТЕВИМА РАЗВОЈА
Коцељева наставља успешно и стабилно
*Op{tinski odbor SNS Koceqeva u nedequ
obele`io је slavu stranke se~ewem slavskog kola~a u
koceqeva~koj crkvi i slavskom trpezom u Sredwoj
{koli u Koceqevi.
*Izbori za Romski nacionalni savet odr`ani su
u nedequ i u na{oj op{tini. Na izbornom mestu u
Dragiwu od upisanih 332 svoje izborno pravo je
iskoristilo 302 bira~a i svoje poverewe poklonilo
listi Romi za boqu budu}nost na kojoj je Zoran Petrovi}
iz Dragiwa, ~lan Saveta Vlade RS za integraciju Roma.

Настављају се радови на мосту
* Iz Direkcije za gra|evinsko zemqi{te, puteve
i izgradwu op{tine Koceqeva dobili smo obave{tewe
da je u toku zavr{etak radova na atarskim putevima .
Nastavqaju se i radovi na kanalizaciji u ulici Di{e
Ati}a, gde je do{lo do zastoja usled visokog nivoa
podzemnih voda. Radove izvodi
Ingrap-Omni iz
Vaqeva.
Izgradwa mosta na obilaznom putu je u punom jeku.
Pobijena su четири {ipa od ukuno 12 predvi|enih.
[ipovi }e biti pre~nika 1,2 metra i dubine 14 metara.
Wihova vrednost je oko 150 evra po du`nom metru a
ukupna vrednost radova je oko 20 miliona dinara. Rok za
zavr{etak radova od prvobitnih 85 smawen je na 65 dana.
*Nakon zavr{etka jesewe polusezone u Op{tinskoj ligi [apca - grupa Posavotamnava, ekipa Du{an
Silni iz [aba~ke Kamenice vodi sa 19 bodova, tri vi{e
od drugoplasiranog Kormana. U istoj ligi Mladost iz
Svileuve ostvarila je dve pobede i nalazi se na {estom
mestu.
Na Vanrednoj izbornoj skup{tini Fudbalskog saveza
Ma~vanskog okruga odr`anoj u ponedeqak u [apcu za
novog predsednika izabran je Dragan Simeunovi} iz
Vladimiraca, a u Skup{tinu je ispred Op{tinskog
fudbalskog saveza [apca izabran Dragan \ermanovi}
iz Koceqeve.
*Zahvaquju}i na{im zemqacima iz Holandije i
razumevawu gospode Nenada Vrawevca, predsednika
Skup{tine gradske op{tine Zemun (dragiwskog zeta) i
advokata Sa{e Obradovi}a od jedne holandske {kole
dobijena је donacija od 300 klupa i stolica, 20 ormara i
25 du{eka koji su podeqeni osnovnim {kolama u
Dragiwu, Dowem Crniqevu i Koceqevi , kao i Pred{kolskoj ustanovi i Sredwoj {koli.
*Bratstvo Crkve crniqeva~ke obele`ilo je u
ponedeqak svoju slavu Svetu Petku. сlavskу liturgiју
su slu`ili vladika Lavrentije i vladika austrijsko{vajcarski David.
Vladika Lavrentije uru~io je prigodne gramate najzaslu`nijim organizacijama i pojedincima (Op{tina
Koceqeva, MZ Dowe Crniqevo, Rauh, Igwatovi}, Boba,
Pure-gradwa, Mileta Vuleti}, Svetislav Tomi},
Dimitrije Pureti} i Du{an Tomi}), a sve{tenika Gorana
Todori}a imenovao u najvi{i sve{teni~ki ~in protojereja stavrofora.

UKOLIKO IMATE TEMU ZA NAS,
JAVITE NAM NA 064/484-2050 Д.Капларевић
I 064/2180-588
e-mail: glastamnave@gmail.com

КРОЗ КОЦЕЉЕВУ
ЈЕДНА НЕДЕЉА У КОЦЕЉЕВИ

САДРЖАЈНЕ
АКТИВНОСТИ
Прича да се у малим срединама ништа не дешава, да
нема никаквих садржаја, да се деци не нуди избор, у случају
општине Коцељева, више не пије воду. Током прошле
недеље владао је утисак да живимо у већем граду, а не у
варошици са 3,5 хиљада становника. Понуда је била
разноврсна и за све узрасте, а за то су се првенствено
потрудиле Основна школа и установа културе Библиотека
''Јанко Веселиновић''.
Дакле, редом: У Завичајном музеју (и даље) је
отворена изложба ''Тамнавски бесмртници'' посвећена
Kоцељевцима херојима Првог светског рата: У сали Дома
културе отворена је (и даље) изложба слика двадесетак
аутора сликара завичајаца као и учесника Прве међународне ликовне колоније: У среду, а потом и у петак,
позоришну представу ''Весело позорје'' одгледали су
ученици Основних школа у Каменици, Доњем Црниљеву,
Драгињу, Коцељеви и Свилеуви. Глумци Наташа Балок и
Веселин Стијовић направили су колаж из дела Стевана
Сремца, Бранислава Нушића и Бранка Ћопића: У четвртак
се пред коцељевачком публиком нашла филмска урнебесна
комедија Мали Будо, са одличном глумачком екипом: Током
викенда љубитељи најважније споредне ствари на свету
имали су прилику да одгледају утакмице радничког и
Волујца 6:2, Свилеуве-Кормана 2:6 и Доњег Црниљева и
Трбушца 2:1. и: Коцељевачку библиотеку посетило је преко
50 малишана ПУ ''Полетарац'', док су ђаци прваци постали
нови чланови библиотечких услуга.
( Последњи текст Зорице Маринковић
у новом броју ’’Коцељевачких новости’’)

IN MEMORIAM

ЗОРИЦА МАРИНКОВИЋ

КРОЗ ПОСАВОТАМНАВУ
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КЈП “ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА
Око четрдесет радника ЈКП "Извор" из Владимираца
организовало је штрајк упозорења тражећи исплату заосталих
зарада и помоћ локалне самоуправе да се врате на листу
индиректних буџетских корисика и тако стабилизују пословање.
- Тражимо исплату бар пет од
укупно седам заосталих зарада, путне
трош-кове и измирење обавеза према
ПИО фонду, али и бољу организацију
рада -поручили су надлежнима радници
владимирачког комуналног предузећа.
Они напомињу да су, у интересу
грађана, смеће износили и без плата, да
снабдевање водом нису прекидали, али
да без помоћи оснивача не могу да
опстану.
- Уколико не буде разумевања, ми
ћемо радикализовати штрајк. Немамо
У тешкој ситуацији:
струју од маја месеца, немамо ни
Радници КЈП “Извор“
грејање. Али смо пре два дана добили
малу помоћ од председника општине, сто метара кабла да добијемо струју из
суседне зграде, каже Драган Крстић,
председник синдиката "Извор Слога"
Владимирци.
Штрајк колега подржали су и представници синдиката из других општина. Ова фирма је, кажу, јединствен
пример у Србији, јер комунална предузећа углавном функционишу у саставу
локалне самоуправе или по моделу
јавноприватног партнерства.
- Фирма је издвојена из локалне
самоуправе и остављена на милост и
немилост, да се издржава из сопствених прихода што је у Србији немогуће
из простог разлога што се ценама воде
и изношења смећа у Србији чува
социјални мир, каже Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије "Слога".
Наплата комуналних услуга у ВлаПодржава штрајкаче:
димирцима је само 29 одсто. Грађани и
Владица Марковић,
председник општине Владмирици фирме "Извору" тренутно дугују 30
милиона динара. Протест радника

ПРЕПОРУКЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ЕБОЛЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА

МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ
Набављено пет комплета заштитних одела.
Опрез при путовањима у друге земље.
Последњих недеља, у медијима се
доста говорило о еболи – вирусном
обољењу које се код људи често завршава смртним исходом. Код епидемија,
проценат смртности је око 90 одсто.
С ве з д р а вс т ве н е ус т а н о ве у
Србији, међу њима и Дом здравља Уб,
добили су препоруке за спречавање и
сузбијање преношења ебола вирусног
обољења. Убски дом здравља, набавио
Ебола је тешко вирусно обољење које почиње изненада
високом температуром, интезивном
малаксалошћу, боловима у мишићима, глави и грлу. Након тога се
јавља повраћање, дијареја, осип по
кожи и поремећај функције бубрега и
јетре. Код неких особа долази до
спољашњег или унутрашњег крварења. Преноси се директним
контактом преко заражених животиња или човека, такође и индиректно, пу тем контаминираних
ствари. Инкубација је два до 21 дан,
просечно око осам дана.
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ПРЕДСТАВНИЦИ МИНИСТАРСТВА
ПРАВДЕ ПОСЕТИЛИ ВЛАДИМИРАЧКИ ХРАМ

У ТОКУ УНУТРАШЊЕ
УРЕЂЕЊЕ ХРАМА
Представници Управе за сарадњу с
црквама и верским заједницама Министарства правде Владе Републике
Србије Томислав Бранковић и Гаврило
Грбан посетили су 31. октобра Епархију
шабачку и црквену општину Ловћенац у
Епархији бачкој.
Посета Епархији шабачкој започеtа је обиласком градилишта храма
Светог Апостола Петра и Павла у
црквеној општини Владимирци, где се
завршавају радови на унутрашњем
уређењу храма.
Надлежни парох протојереј Рајко
Чолић упознао је представнике Управе
са радовима који се тренутно изводе,
при чему је Управа значајним средствима учествовала у реализацији
пројекта изградње овог храма.
Након посете црквеној општини
Владимирци у Шапцу, представници
Управе одржали су састанак са епископом шабачким Лаврентијем и архијерејским замеником протојерејем Мирком
Павловићем.
подржава и председник општине али
наводи да нема законску основу да им
финансијски помогне.
- Помагали смо ових година кроз
буџет, преко субвенција, помажемо и
данас, копамо бунар у месту Риђаке на
изворишту, а прошле године дали смо им
на управљање и спортско-пливачки
центар", каже Владица Марковић, председник општине Владимирци.
Уколико се за седам дана ситуација
не промени, владимирачки комуналци
најављују да ће предузети јаче мереискључење воде већим дужницима, па
чак и локалној самоуправи.
rts.sabac@rts.rs

ЛЕКАРИ СПЕЦИЈАЛИСТИ
У ДОМУ ЗДРАВЉА УБ

ИНТЕРНИСТА
ЈЕДНОМ НЕДЕЉНО
Дом здравља Уб је у октобру остао
без стално запосленог интернисте,
докторке Снежане Богдановић, због
преласка у Дом здравља Обреновац.
Како би се надоместио овај недостатак,
од 24. октобра ангажован је интерниста
из Ваљева, др Бата Ковачевић, који ће
убске пацијенте прегледати петком, од
девет до 14 часова. Доктор Ковачевић
ради у Ваљевској болници и један је од
пионира методе ултразвучног прегледа
срца.

Дом здравља Уб
је пет заштитних комплета, за пет
здравствених радника, који су задужени за спровођење посебних мера у
случају да се на територији Колубарског округа или самог Уба, појаве
заражени пацијенти.
Одређено је једно возило за
превоз пацијената и медицински тим
који чине један лекар, две сестре, возач
и обезбеђење. Заражени пацијент би
био спроведен на Инфективну клинику
у Београду.
Д.К.

ОГЛАСИ - ОГЛАСИ

Д.К.

Продајем два плаца од 9,5 и 10,5
ари (или један цео од 20 ари) у
центру Памбуковице. 064/52-56-193
САВЕТА ТОДОРОВИЋ из Кожуара
тражи породицу коју би примила у
кућу и која би је гледала. За узврат
покалања имање - 065 545 45 85
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НОЋ
ВЕШТИЦА
До скора бих себе описивао као умерено
либералног типа. Није да сам олако прихватао
сваку новотарију, било је ту и критичког
преиспитивања, но нисам баш лако варио да ми
неко после размене мишљења у демократској
атмосфери каже: „У теби гадан деда расте!“
Добро, де, нисам баш био толико либералан, није
ми падало на ум да носим розе сомот панталоне
на трегере и каубојску мараму око врата, али нису
ми била страна „америчка“ чудеса: Левис
фармерке 501, колеџ јакна и „Лондонке“ које нико
није правио у величини 46.
Сад већ тонем у конзерватизам и то ме
брине. „Ни сам нисам паметан“, што рече чика
Милета, дал' је томе криво мешање глобалних
сила у све и свашта,
пропагирање ГМОа,
којекакви увозни ријалити шоуи (ваљда сам ово
граматички исправно написао) или накнадно
гнушање према нашој традиционалној склоности да се лако лепимо за стране новотарије, речи
и обичаје, тек' схватих да је „Ноћ вештица“
почела да пушта корене у нашем градићу Пејтону.
Хорор серијали на телевизији тако почињу: прво
вештице, смене их саге о вампирима, после
комисија за називе улица крене са „Стравом у
улици брестова“ а све кулминира „Масакром са
моторном тестером“. Ова иначе корисна алатка
учестало се тренутно масовно оглашава због
набавке огрева и припремних радова Шангонг
хај спид групе на изграњи аутопута трасом
Бргуле-Шарбане-Стубленица.
Један ђак из моје авлије поднео је усмени
захтев родитељима за одлазак на школску
прославу „Ноћи вештица“. Знам за Дан школе,
прославу Савиндана, згодан је и Дан примирја
(нерадан дан), чуо сам да и вештице имају
загарантовано право да штошта славе па сам пре
коначног одлучивања за сваки случај консултовао светску мрежу. На основу доступних
података о паганским обичајима из келтске
митологије претопљених у католичку традицију
пред празник „Сви свети“ и светској мегаиндустрији провода без правог повода пожелех
да скренем пажњу мом ђаку који уредно похађа
веронауку на задушнице као праву прилику да се
ода поштовање духовима предака. Ипак, да се не
загрцнем у свом конзервативизму преломих:
“Кад је бал нек је маскенбал!“, кад већ иду и друга
деца нек' иде и мој Мујица.
Не без страха о реномеу фамилије пратио
сам припреме: црна лепршава хаљина, баканџе,
натапирана коса, шминка. Са фол модрим
подливима по лицу моје дете је изгледало као
манекен са насловне стране таблоида. Фалио је
само наслов о још једној жртви породичног
насиља. Није ни изашла из куће а већ сам почео
да пратим објаве фотки на „Фејсу“. После првих
колективних слика осећао сам се боље: мој
понос и дика је изгледала скоро обично, као неко
ко се припремио за излазак у град. Лудуј сине,
само нек си жив!
Скоро заборавих на ову породичну епизоду. Репасаж фест, полутама сале и глумци
аматери ме подсетише на скорашњу трауму и
један део из Карајлићеве књиге о Сарајеву. Оно
кад разрађује тему о нашој генетској упућености
на глуму развијену као средство преживљавања
у „турском“ времену. Нису деца крива због Ноћи
вештица већ Турци. Дакле, интернационална
завера. Још да се неко сетио да им припреми
баклаве и урмашице па би целу ствар некако
сварио.

ПЕНЗИОНЕР
Боље икад него никад
Једном, када моја деца постану своји људи, када
мојој жени више не буде важно ни где сам ни с` ким
сам и када ми пријатеља остане тек за партију шаха са
два кибицера - купићу металну пиштаљку марке Балила чији рески
звук немилосрдно дере тишину. Онда ћу из све снаге да звизнем на
ту пиштаљку и збуним возаче из оба смера да панично подигну
ручне, нишане кроз шофершајбне, буље у ретровизоре питајући се
где су погрешили... И, пошто саобраћај на тренутак замре, ја ћу
лагано прећи на другу страну улице, без чекања да се на пешачком
отвори зелено. Нећу пристајати да чекам. Јер, кад год сам чекао ја
сам закаснио.
Једном, када ми се кожа додатно набора, када ме заболе и
преостали органи, када ми уши и нос убедљиво надрасту главу и
када ми забране већину слободног избора – бићу у ћошку
пријатељске кафанице, пити мало млако пиво и решавати укрштене
речи носећи у џепу црвени картон за санкционисање непоштовања
мојих правила игре. И чим ми седне за сто онај, решен да оплакује
сопствену судбину, онај што је еволуирао у бескичмењака, са
слинама уместо бркова, са животом у ком је себи најважнији, који
говори дуго, тражи много и никако да оде, онај са страховима, зебњама, сумњама и лошим навикама од којих су неке, може бити, заразне
– ја само подигнем црвени картон и истерам га из игре. Зато што се у
друштву преврнутих корњача ни у једној игри не може победити.
Једном, када много даље будем видео уназад него унапред и
када ме више буду интересовале сенке него ствари – направићу
праћку: ракље од ораховине, гумена трака од унутрашње
аутомобилске и мали кожни катапулт на крају. Тада ћу моћи да седим
у баштама, а да ме птице не прскају одозго. Чим се птице појаве, ја
шибнем камен у крошњу и оне прхну да тероришу неког другог,
ненаоружаног. Верујте, уопште није истина да ћете добити новац ако
вас птице унереде по раменима, или по темену. Ево, ја сам неколико
пута био посран, а никада ми се није исплатило.

НАГРАДНИ КОНКУРС АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

КАД НЕ ПОШТУЈЕМО
ПРАВИЛА, ОНДА...
Агенција за борбу против корупције је поводом 9. децембра,
Међународног дана борбе против корупције, расписала наградни
конкурс за основце, средњошколце, студенте и просветне раднике
на тему „Кад не поштујемо правила, онда...“ Своје примере,
ставове, искуства и идеје о задатој теми, ученици и студенти могу
исказати на два начина: кроз литерарни рад (састав, есеј, песма,
репортажа, коментар) или кратки филм (снимљен мобилним
телефоном, фото-апаратом, камером), док просветни радници на
тему конкурса могу учествовати у категорији „предавање“.
Рок за слање радова је 28. новембар, а одлука о награђенима
биће саопштена 9. децембра. Агенција за борбу против корупције
наградиће шест најбољих ученичких и студентских радова, као и
три просветна радника.

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

ОКО НАС
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ЈОШ ЈЕДНА ПОМОЋ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ПОЛИЦАЈЦИ СЛОВЕНИЈЕ ПРИМЕР ПРИЈАТЕЉСТВА

ДЕЦА ДЕЦИ

ПОМОЋ ПОСТРАДАЛИМА
У МАЈСКИМ ПОПЛАВАМА

Малишани из сремскомитровачког Вртића
„Пчелица“ припремили поклон пакетиће за
све полазнике убског обданишта
Малишани из Предшколске установе „Уб“ добили су
550 пакетића са дидактичким материјалом и хигијенским
средствима, које су за њих припремили вршњаци из
сремскомитровачког Вртића „Пчелица“. На прикупљању и
паковању поклона, заједно са децом из „Пчелице“,
учествовали су родитељи и васпитачи, а захваљујући
њиховој дарежљивости и труду, за све полазнике убског
обданишта обезбеђен је по пакетић. Ова хуманитарна
акција организована је под симболичним називом „Деца
деци.“
- Акцију смо покренули у оквиру Дечје недеље, а на
иницијативу наших малишана, њихових родитеља и васпитача, јер смо желели да помогнемо деци из поплављених
подручја. То је наш скромни допринос обнови једине
предшколске установе у убској општини, али се надамо да
ће ово наше мало, много значити деци која свакодневно у
њој бораве – рекла је директорка ПУ „Пчелица“ Биљана
Цвијетић приликом уручивања пакетића.

Мото Интернационалне полицијске асоцијације (ИПА)
"Служити пријатељству", на најбољи начин показали су
чувари реда из Словеније, који су прикупили хуманитарну
помоћ за подручја у Србији погођена мајским поплавама.
Истовремено, полицајци из Цеља, Новог Места и Крањске Горе
обезбедили су новац за колеге из Уба и Обреновца којима је
вода уништила имовину, а најављују и помоћ у опремању
полицијских станица у Србији- нарочито убске, која се гради.
На Конгресу ИПА Словеније, одржаном у Порторожу,
пензионисани полицајци Мирослав Пантелић из Уба и Мирослав Стојановић из Врања званично су представљали Србију.
Поред разговора са директором
полиције Словеније Станиславом Венигером, који је истакао
одличне резултате у сарадњи са
колегама из Србије, они су се
састали и са председником
општине Пиран Петером Босманом, који је обећао да ће
посетити Србију и Уб.
Пантелић истиче да ће се
сарадња са полицајцима из
Словеније наставити већ за Директор словеначке
новогодишње празнике, по полиције Станислав Венигер
њиховом доласку на дочек Нове и Мирослав Пантелић
године у Уб или Београд.

УСПЕШНА АКЦИЈА ДАВАЊА КРВИ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
Представници Предшколске установе “Пчелица“
и општине Сремска Митровица у убском Вртићу
Предшколска установа „Уб“, која је претрпела велику
штету у мајским поплавама, комплетно је реновирана и
опремљена захваљујући бројним донаторима, али ово је
први пут да деца помажу деци. Због тога, хуман гест малишана из Сремске Митровице и њихових родитеља посебно
је дирнуо све у убском обданишту, нагласила је директорка
те установе Гордана Милосављевић Марковић.
„Хвала вам што сте нас се сетили у тешким временима за наш Вртић и надам се да ћемо имати прилику да
вам се одужимо у неким бољим условима“, поручила је
Гордана Милосављевић Марковић.
Хуманитарну акцију „Деца деци“, Предшколска установа „Пчелица“ организовала је у сарадњи са Градском
управом за образовање у Сремској Митровици. Према
речима заменика градоначелника Сремске Митровице
Томислава Јанковића, учешћем у овој акцији, локална
самоуправа је, пре свега, желела да помогне угроженима у
поплављеним подручјима, али и да код најмлађих развије
осећај емпатије и хуманости.
Д.Недељковић

Akcija

ЂАЦИ ПОЛОЖИЛИ
ИСПИТ ХУМАНОСТИ
Драгоцену течност први пут дало 24 ученика
Гимназије и Техничке школе
Институт за трансфузију крви Србије и Општинскa организацијa Црвеног крста на Убу су организовали још једну успешну
акцију добровољног давања крви. Шеста по реду кампања у
овој години одржана је у просторијама средњих школа, где је
прикупљено 42 јединице крви. У акцији су учествовала и 24
пунолетна ученика Гимназије „Бранислав Петронијевић“ и
Техничке школе, који су први пут дали крв.

Прикупљене 42 јединице крви

FISKALNI
UREĐAJI

O

OV
N
A
Z
STARO
+ 50% =
Бањанци у Београду
Zamena bilo kog fiskalnog uređaja (defiskalizovanog
u poslednjih 10 dana), bilo kog proizvođača,
za našu kasu ili fiskalni štampač.
Akcija traje do 31.decembra 2014.

Акцији је претходила кампања на промоцији давалаштва
крви, у коју су били укључени убски матуранти, сазнајемо од
Слободана Моловића, секретара ОО Црвеног крста.
- Поред тога што даривањем драгоцене течности помажу
онима којима је потребно, ученици који су први пут дали крв
могли су да провере своје здравље, као и да сазнају крвну
групи и Рх фактор – каже Моловић, уз захвалност директорима
Гимназије и Техничке школе на организацији саме акције, као и
на популаризацији и промоцији добровољног давалаштва
крви.
Д.Н.
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ЗАВРШЕНА СМОТРА ШЕСТ НАЈБОЉИХ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА ИЗ РЕГИОНА

НАЈСВЕТЛИЈЕ УСПИЊАЊЕ “РЕПАСАЖА“
Убска публика је и ове године остала верна фестивалу, а што се
такмичарског програма тиче, може се запазити напредак и у
репертоару и у дометима аматерских трупа у односу на
прошлогодишњу манифестацију
Од 5. до 12. новембра Уб је и ове
године био позоришни и фестивалски
град у коме су se „доигравала“ најбоља
аматерска позоришта са простора некадашње заједничке нам државе Југославије, на седмом Repassage festu. Током
седам фестивалских дана, општина Уб и
Установа за културу и спорт, организатор манифестације, са сваким подизањем завесе оживљавали су успомене
на великане драмске речи и драмске
игре – Александра Поповића и Радомира Рашу Плаовића, у чију част се
Репасаж одржава. Поред сећања на
велике уметнике рођене на Убу, фестивал има и друге високе циљеве: да
негује и афирмише позоришни аматеризам, да укаже и подсети на јединствено културно наслеђе и допринесе
успостављању нових облика сарадње и
сусретања у региону. Ове године са
значајним финансијским средствима
манифестацију је подржало и Министарство културе Републике Србије.

Опће гимназије Тузла, у режији Иване
Милосављевић, након чега је убски Дом
културе постао извор позоришне чаролије. Иако је за друго вече била најављена представа из Кочана, због болести главне глумице отказано је гостовање Македонаца, а уместо њих наступило је Рачанско аматерско позориште
Културног центра „Радоје Домановић”
са „Путујућим позориштем Шопаловић“
Љубомира Симовића, у режији Дејана
Цицмиловића, које је било трећепласирано на овогодишњем Републичком такмичењу аматерских позоришта Србије у Кули.
У петак, 7. новембра, на репертоару
фестивала био је Мрожеков комад „На
пучини“ Сцене „Сисак“ из истоименог
хрватског града, који је режирао Тихомир Косић, а сутрадан победничка
представа Линхартових сусрета у
Словенији – „Игре је конец“ Сајмона
Греја у режији Јаше Јамника и извођењу
Културног друштва „Лошки одер” из
Шкофја Локе. Овогодишња победничка
Са отварања фестивала: представа Републичке смотре аматера у
“Антигона“ Кули - Нушићева „Ожалошћена пород и ц а ” К а м е р н е с ц е н е „ М и р ос л а в
Антић” из Сенте, у режији Дејана Цицмиловића одиграна је у недељу, док су
такмичарски програм седмог Репасаж
фест 10. новембра затворили глумци
Бјелопољског позоришта са представом „Празнина” Слободана Томовића, а
у режији Слободана Маруновића.
Убска публика је и ове године
остала верна Репасажу, а што се такмичарског програма тиче, може се запазити напредак и у репертоару и у домеФестивал фестивала је у среду, 5. тима аматерских позоришта у односу на
новембра, отворио директор Установе прошлогодишњу манифестацију.
за културу и спорт Радован Пулетић
речима:
„И овај седми по реду Репасаж
фест, пред чијим смо окићеним вратима, скупио је најбоља и најспремнија
аматерска позоришта са простора
бивше државе која је бројала више од 22
милиона становника. Због тога је и
Репасаж по карактеру, квалитету и
домашају нешто што наткриљује све
издвојене аматерске позоришне догађаје у свакој од, не тако давно, насталих
република. То несумљиво говори о
истини да је позоришна уметност, и
култура уопште, најснажнији начин да
се раскрче путеви на којима се, понекад,
“На пучини“ у извођењу
нађу препреке, и чују људи са обопозоришта из Сиска
страном потребом да се сретну, разговарају и разумеју. На овој сцени, у претЗавеса на седми Репасаж спушходних шест година колико фести-вал тена је 12. новембра, када је своје
живи, играло се и на језицима који нису одлуке саопштио стручни жири у сасовдашњи, али ако смо из тога ишта таву: драмска списатељица Маја Пелемогли закључити онда је то – да сви вић (председник), драмска уметница
говоримо исто, само што су слова дру- Радмила Живковић и Боро Драшковић,
гачије поређана. Можда је управо то редитељ и универзитетски професор. С
најсветлије успињање Репасажа, поред обзиром да је овај број „Гласа Тамнаве“
оног уметничког, наравно.“
пре одлуке жирија, имена награђених
Након свечаног отварања, почео је објавићемо у следећем броју. У част
такмичарски програм седмог издања победника, Милорад Мандић Манда,
Репасажа, у коме је приказано шест Сузана Петричевић, Љубомир Булајић
аматерских позоришних остварења. и Јелисавета Орашанин одиграли су
Фестивалску завесу подигла је Софо- представу „Диван дан“ Стевана Коприклова „Антигона” Драмске секције Като- вице, у режији Славенка Салетовића.
личког школског центра „Св. Фрањо”,
Д.Недељковић

Радован Пулетић
и Војин Ћетковић

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ
У оквиру пратећег фестивалског
програма, 8. Новембра организовано је
вече посвећено Војину Ћетковићу, актуелном лауреату награде „Раша Плаовић“, коју заједнички додељују Народно
позориште из Београда и Општина Уб за
најбоље глумачко остварење на свим
престоничким позоришним сценама у
сезони. Престижну глумачку награду
Ћетковић је добио за улогу Отела у
истоименој представи Вилијема Шекспира, у режији Милоша Лолића и продукцији Југословенског драмског позоришта. Након представљања награђеног глумца и разговора са њим,
Општина Уб и Установа за културу и
спорт су Војину Ћетковићу доделили
плакету „Раша Плаовић“, коју му је
уручио Радован Пулетић, директор
Установе.
Други пратећи програм био је
посвећен Бори Драшковићу, познатом
филмском и позоришном редитељу,
редовном професору у пензији новосадске Академије уметности и члану
жирија овогодишњег Репасаж феста. У
недељу, 9. новембра, уприличено је
књижевно-филмско вече, на коме је
представљена књига професора Драшковића„Речник професије“, као и филм
„Парадокс о глумцу“, који је награђен на
фестивалу у Порторожу.

Добра посета овогодишњег
“Репасаж феста“

ПОЉОПРИВРЕДА/ЕКОЛОГИЈА
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ЈЕСЕЊА ПОНУДА НА УБСКОЈ ПИЈАЦИ

ЈОШ МАЛО, ПА НЕСТАЛО !
Има робе која је и јефтинија, наравно ако пристиже у већим
количинама, као на пример купус. Роба, која пролази, је скупља.
Зима полако куца на врата убске пијаце, али продавци се не
предају. И овог петка све врви од народа, роба шаролика за овај
временски период. Да ли се и продаје, или само разгледа? Може ли
да ценама парира оној коју нам нуде у маркетима? На та и многа
Продавац:
друга питања одговор смо потражили од самих актера.
Милеса Панић
- Продајем искључиво своју робу и сваког пијачног дана сам
Поред тезге срећемо Јелену Максимовић која, како
овде. Цене су јако мало кориговане у односу на претходни петак.
Поскупело је пар артикала који се највише траже. Има робе која је и каже, редовно посећује зелену пијацу ради куповине
јефтинија, наравно ако пристиже у већим количинама, као на поврћа и воћа.
- Неке цене су приступачне купцу, али има и оних
пример купус. Роба која пролази је скупља. Продаје се уобичајено,
ни мање ни више него обично. С обзиром да се завршила сезона које превазилазе оквире праве вредности. Вероватно је
зимнице, купује се само за дневне потребе. Једино је купус у то уско повезано са тренутном потражњом. Ево, паприка
великој потражњи, јер се оставља за зиму, карфиол, такође- каже је 110-120 динара за килограм а добијете 4-5 комада за тај
износ. То је баш скупо за наше услове живота. Ја не
за “Глас Тамнаве“ Милеса Панић, продавац из Врела.
посећујем маркете, јер мислим да је роба на пијаци
Михољско лето ових дана ишло је на руку
свежија. Што се тиче хемикалија, сви их користе у
убским пољопривредним произвођачима. Ипак,
одгајању биљака. Нема више оног квалитета робе
календар нам говори да смо на прагу зиме.
као некад. Паприку, кад ставим да печем, сама вода
- Сада само очекујемо мраз који ће дефиниизлази из ње. Зимницу ове године нисам остативно угасити убску пијацу. Можда још пар недевљала
баш из тог разлога, купићу готову, иако сам
ља и свеже робе неће бити. Једино препродавци,
до сада сама спремала за своје потребе. Мислим
који робу држе у хладњачама, могу нешто да
да нема разлике јер је све прскано- истиче Јелена
понуде. Народ је, углавном, навикао да се
Максимовић уз опаску да цене скачу из недеље у
снабдева поврћем и воћем на пијацама, јер је
недељу и да је дошло време пуког преживљавања.
роба свежија и мање се сумња у њено порекло. У Купац:
Љ.Симановић
маркетима се користи више хемикалија да би се Јелена Максимовић
одржавала свежина робе. Лично сам се уверила у
квалитет купуса из маркета, који сам морала већ сутрадан да бацим. Ова
година је посебно тешка, па ни ми произвођачи не можемо се похвалити
цене
јед.мере
приходом од свог рада- закључује Милеса Панић.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ

ПРЕДАВАЊА О ЕКОЛОГИЈИ ЗА УБСКЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

ЗОНА ДОБРОГ ОЗОНА
Ваљевскo Друштво истраживача “Владмимир Мандић Манда“
одржало је у убском Удружењу пензионера својевстно еколошко
предавање о значају очувања озонског омотача у оквиру кампање “Зона
доброг озона“. Овај својеврстан пројекат има за циљ да скрене пажњу
млађих и старијих генерација о важности озонског омотача, а покренута
је и иницијатива да се састави декларација о његовој заштити која ће
бити представљена у свим општинама колубарског региона.
Поред предавача из ваљевског друштва, присутнима се обратио и
Радомир Стевановић који је говорио о значају будућег Рециклажног
центра у Каленићу и његовом доприносу заштити човекове околине.

Детаљ са предавања у Удружењу пензионера Уб

- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Блитва
- Зеље
- Кромпир
- Парадајз
- Ротква
- Печурке
- Празилук
- Јаја
- Рен
- Тиквице (младе)
- Паприка
- Плави парадајз
- Љуте папричице
- Љуте папричице
- Краставци
- Броколи
- Карфиол
- Зелењаци
- Краставци за туршију
- Спанаћ
- Ротквице младе
- Салата млада
- Суве шљиве
- Мандарине
- Мушмуле
- Шипуре
- Јабуке домаће
- Крушке
- Ораси (очишћени)
- Грожђе
- Банане

кг
кг
кг
ком.
ком.
кг
кг
веза
веза
кг
кг
кг
кг
кг
ком.
кг
кг
кг
кг
ком.
кг
кг
кг
кг
ком.
кг
кг
веза
ком
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

40, 50
200, 250
50, 60
20
50, 60, 70
40, 50
20,25,30,40
20, 30
20, 30
40, 50
70, 80, 100
50
200
100
13, 15, 20
400
50, 80, 100
70, 80, 100
50, 60
10
150
40, 60, 80
150
100, 120
20
80, 100, 150
100
30
30
250, 300
70
100
70
35, 40, 50
70
1000, 1100
100, 120
130, 140

Приредила: Љ.Симановић, 7.новембра 2014.г.
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ПОМОЋ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПОПЛАВЉЕНИМА У УБСКОЈ ОПШТИНИ

ПОЧЕЛА САНАЦИЈА КУЋА

КЊИГЕ СА САЈМА

До краја године, у убској општини биће
обновљене 23 куће, док ће 20 микро и малих
предузећа добити помоћ у опреми и
репроматеријалу. – Вредност програма
обнове је 243.000 евра
У оквиру програма помоћи Европске уније поплављеним подручјима у Србији, у убској општини до краја
године обновиће се 23 куће, док ће 20 микро и малих
предузећа бити потпомогнути неопходном опремом и
репроматеријалом за поновно покретање бизниса.
Пројекат ЕУ спроводе Дански савет за избеглице (ДРЦ) и
организација ЕНЕКА, а његова укупна вредност је 243.000
евра.
Реконструкција оштећених стамбених објеката почела
је 29. октобра и предвиђени рок трајања радова је 45 дана.
Након ове прве фазе обнове, која кошта 93.000 евра,
започеће и опремање кућа. Сва 23 домаћинста добиће
основне комаде намештаја и беле технике, а вредност ове
помоћи је 50.000 евра.
Захваљујући Данском савету и Европској унији која је
определила знатна финансијска средства за санацију
оштећених кућа у Тамнави, 23 породице ће безбрижно
дочекати зиму у обновљеним домовима, што је најважније, истиче председник општине Уб Дарко Глишић.
- Желим да се захвалим и свим сарадницима који су
били веома кадри да јако брзо припреме сву неопходну
документацију, доставе је људима који су тај пројекат
водили, на основу чега је спроведена једна правична и
праведна расподела средстава Европске уније - напомиње Глишић.

ОБНОВА
ПОСЛОВАЊА
Поред санације поплавом оштећених кућа, у
општини Уб организација ЕНЕКА ће подржати 20 микро и
малих предузећа, користећи средства Делегације ЕУ.
Планирана вредност опреме и репроматеријала за
рехабилитацију пословања привредних субјеката је
100.000 евра.
- У току је припрема тендерске процедуре за
најквалитетније понуђаче, а прва испорука опреме
очекује се у првој половини децембра, када ће бити
испоручен и репро-материјал неопходан за враћање
економске активности у пун процес рада. Надамо се
проширењу програма помоћи, јер имали смо 70
записника о штети у микро и малим предузећима, а
средства смо добили за 20. Обишли смо све клијенте на
терену, прикупили податке, потом извршили бодовање и
рангирање на основу економских и социјалних
компоненте - наводи Владан Рисентијевић из НВО
ЕНЕКА, уз напомену да у реализацији пројекта ова
организација има велику помоћ општине Уб.

СЕДМОЧЛАНОЈ ПОРОДИЦИ
НЕНАДОВИЋ ОБНАВЉАЈУ КУЋУ

У посети породици Ненадовић
у Црвеној Јабуци

ОЧЕКУЈЕ СЕ ДРУГА
ФАЗА ПОМОЋИ
Према речима Верице Речевић, менаџера програма
Данског савета за избеглице, ова хуманитарна организација је у блиској сарадњи са Владином Канцеларијом за
обнову и помоћ поплављеним подручјима и локалном
самоуправом на Убу усмерила све напоре да након
успешно реализованог процеса одабира корисника што
пре створи услове за почетак радова на обнови индивидуалних стамбених објеката у убској општини.
Приликом формирања листе корисника помоћи,
водило се рачуна о штети коју су домаћинства претрпела
током поплава, али и о социо-економској угрожености
породица, објашњава Речевић.
„На прелиминарној листи, коју смо добили од убске
општине, било је 30 домаћинстава. Међутим, обиласком
терена, видели смо да су нека домаћинства сама започела санацију, поједине породице су имале други објекат
за становање или су саме могле да обнове куће, а неке
нису биле власници објеката. Ми смо бодовали сваку
породицу, број чланова, деце, старих лица и оболелих,
као и њихове приходе. Такође је важно што је општина све
време, заједно са нама, пратила друге донације, тако да
смо гледали да се помоћ не преклапа, односно тамо где је
неопходна да буде у већем степену.“
По окончању прве фазе помоћи поплављенима,
Дански савет за избеглице обратиће се Делегацији ЕУ са
новим предлогом активности. Очекује се да реализација
друге фазе помоћи почне марта 2015. године и њом ће
бити обухваћене породице које сада нису добиле помоћ.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

Једнa од 23 породице чија
кућа се санира средствима ЕУ
је седмочлана породица Ненадовић из Црвене Јабуке. У домаћинству живе четири генерације: глава куће Милан са
супругом Иваном и двомесечним сином Стефаном, његова сестра Маја, мајка Зорица,
деда Алекса и баба Иванка.
Мајске поплаве уништели су
породични дом Ненадовића.
- Велика штета је била, све
је уништено. Вода се дуго задржала, тако да ништа нисам
успео да спасим. У почетку смо Мали Стефан у наручју
моја, у то време, трудна супруга председника општине Уб
и ја били код њених родитеља, Дарка Глишића
а касније смо нашли стан, у
коме смо још увек. Ова помоћ ми много значи, јер сам у
међувремену добио бебу, а од својих средстава не бих
могао да санирам и средим кућу. Захваљујем се Европској
унији и Данском савету на помоћи, као и Општини Уб која је
увидела да смо угрожени, па донаторе упутила и на нас –
казује Милан
Радови на санацији куће Николића увелико трају, а
њихова вредност је 3.500 евра.
Д.Недељковић

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

SLAVSKI KOLA^I
2kg - 500 din.
1kg - 300 din.
SLAVSKI POMAGA^ (1kg) - 200 din.

Након посете овогодишњег 59. Сајма књига у
Б е о г р а д у , Гр а дс к а б и бл и от е к а “ Б ож и д а р
Кнежевић“ Уб обогатиће своју понуду убским
читаоцима за најновија издања из Лагуне, Вулкана,
Самиздата Б 92, Клиа и других. Неки од наслова
које ћемо у наредном периоду читати су:
„Прељуба“, „Спас 2“, „Досије Богородица“, „Љубав
у доба кокаина“ ...
-Књиге очекујемо средином месеца и на тај
начин ћемо пружити могућност нашим корисницима да уживају у читању у зимским данима.
Такође, радујемо се новом "оделу" Библиотеке, које
ће у току новембарских дана бити украс главне
улице. Тачније, фасада "куће књига" биће у новом
руху, освежених боја. До краја године планирамо
представљање наше Библиотеке у Матичној
библиотеци у Ваљеву, као и две поетске вечери –
каже директорка Јулија Марјановић Јовичић.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КО ЈЕ У ПРАВУ:
МИНИСТАР ИЛИ АДВОКАТИ?
Босиљка Андрић, професор у пензији из Уба:
- Ја лично мислим да су адвокати у праву, јер они искључиво
бране своју професију. Нисам довољно стручна да то у детаље
коментаришем, али зато је моја ћерка адвокат, и имам информације из прве руке о комплетној ситуацији. Главни мотив
њиховог штрајка је увођење јавних бележника у правосудни
систем. Адвокати, по мени, заступају интересе грађана, док су
услуге нотара пуно скупље. Адвокати су изузетно писмени и
паметни људи и, ако се буду држали заједно, мислим да ће
изгурати своје. Не треба да попуштају у својим захтевима иако
су у целој ситуацији оштећени највише грађани.

Илија Смиљанић, пензионер из Уба:
- Министар правде је неспорно у праву. Зашто адвокати још
више отежавају ионако тешку ситуацију у земљи? Требало би,
ваљда, да помогну да што пре изађемо из ове кризе и да за пар
година живимо кaо сав нормалан свет. Срби су јако незгодан
народ, сви се држе оне: зашто баш ја да попустим, зашто не
друга страна? Кад их видим да штрајкују ја одмах гасим ТВ, не
могу да схватим шта им је мало? Цела држава и комплетно
друштво трпи штету од овог штрајка. Замислите овај народ који
једва саставља крај са крајем, неки немају за хлеб, а они
штрајкују.

Милета Васиљевић, радник из Радљева:

Градска библиотека ускоро у новом руху

ВАШИ ПРЕДЛОЗИ

ПАРКИРАЊЕ УКОСО
Обзиром да је Улица краља Петра I практично
непроходна у десној коловозној траци, могло би се
размотрити искоришћавање дела десне коловозне траке као дела будуће површине за паркирање возила укосо. Остатак десне траке био би
припојен левој траци која би практично постала
једина возна трака (садашње фактичко стање али
би паркирањем укосо и увођењем реда при
паркирању могао да се очекује виши ниво безбедности и реда у саобраћају).
Предлог нема циљ да се надмеће са саобраћајном струком за коју верујем да је већ разматрала ово решење јер је садашње манифестовано
саобраћајном анархијом изазваном непаркирањем уз ивицу коловоза (очито да на Убу паркирање укосо представља пожељнију опцију).
Бранко Лазић
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- Ту нема дилеме, министар правде је, свакако, у праву.
Адвокати траже немогуће, њихове услуге ионако превише
плаћају грађани Србије. Понуда министра је прихватљива, а
увођење нотара је пуно повољније за грађане. Много брже се
завршава папирологија, док адвокати одуговлаче са суђењима
да би што више новца узели себи. Друго, они врло мали порез
плаћају у односу на цену својих услуга. Народ плаћа највећи цех
овог неоснованог штрајка, јер ће чекати у недоглед исход
парница које ионако трају годинама. Како год окренеш, највише
су оштећени грађани Србије.

Никола Перић, пољопривредник из Лисог Поља:
- Апсолутно сам на страни министра правде, јер адвокати за
своје услуге узимају јако пуно новца од грађана и још штрајкују.
Замислите земљу у којој судови не раде скоро два месеца, све је
паралисано- комплетно судство. То никако нема оправдање,
нити може бити нормално. Све што за последицу има, ометање
функционисања нормалног живота и рада судова и других
институција у држави, на овако дуг временски период је за сваку
осуду. Министар покушава да закон у овој земљи, доведе у ред,
да функционишемо као и друге државе. Захтеви адвоката су
неоправдани и треба хитно да прекину овај штрајк, јер траже
немогуће.

Радован Живковић, радник из Мургаша:
- Министар је у праву јер адвокати не плаћају порез држави на
ионако огромне суме новца које узимају за своје услуге. Паушал
се може плаћати само за неке јако ситне услуге, где није велики
прилив новца, никако за услуге адвоката.
Мени, као
пензионеру, од малих примања узимају 10%, а њих не могу да
опорезују адекватно. Па, то је пљачка и још штрајкују два
месеца. Ово није забележено у историји адвокатуре, жива брука
и срамота. Њима треба забранити рад, част изузецима. Толико
су се обогатили да више не знају шта раде. Последице њиховог
бахатог понашања, сносе грађани и цело друштво.

Славко Илић, пензионер из Радљева:
- Захтеви адвоката су неосновани, то је сигурно. Њихове
зараде су велике да би плаћали паушални порез и још траже да
се смање порези на зараду. Зашто они не издају фискалне
рачуне? Ако мора свака, па и радња са најмањим приходима да
има фискалну касу и издаје рачуне, зашто је немају и адвокати?
Ко то њих штити, па још и штрајкују? Око права нотара, нисам
баш упућен, али адвокати су претерали са захтевима. Ово треба
санкционисати. Министар је апсолутно у праву и не треба да им
чини више никакве уступке.

Вељко Јанковић, радник РБ “Колубара“:
- Адвокати раде само за своје личне потребе, нису адекватно
опорезовани у односу на зараде које нису мале. Мислим да им
треба увести фискалне касе, па да и они издају рачуне за своје
услуге, то би било реално. То више није заштита професије, већ
очигледно политичка ствар. Они су се поплашили рада нотара
јер ће им мање новца ићи у џеп, што никако није у њиховом
интересу. Ипак, цео овај скандал има неку позадину. Вероватно
се штите интереси тајкуна и недодирљивих у овом друштву, а
никако разлог није што су адвокати оштећени. Овом штрајку крај
се не назире, па су грађани у проблему...
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

13.новембар 2014.г.
ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

Дана 29.10.2014.г. преминуо је
наш драги

Дана 13.11.2014.г. навршава се пола
године од смрти нашег драгог

ДРАГИШИ ДАЧИ
ПЕТРОВИЋУ

ДУШАН ЈАКОВЉЕВИЋ

РАДЕНКА
МИЛУТИНОВИЋА

(1940 - 2014)

(1961 -2014)
Колеги и пријатељу
Од колега из Ловачке секције
Памбуковица

Чуваћемо успомену на њега
Супруга Душанка и ћерка
Љиљана са породицом

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

ЗОРИЦИ
МАРИНКОВИЋ
(1964 - 2014)
Најпоузданијој сарадници,
изузетној личности
достојној да оде у легенду
и настави да живи
у нашим срцима.

Глас Тамнаве и
Коцељевачке новости

из Тврдојевца
(1943 - 2014)
Сећање на тебе живи са нама
и живеће у нама
Супруга Винка, син Радољуб,
ћерке Даница и Јелена
и остала родбина

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

13.новембар 2014.г.
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13.11.2014.г. навршава се три године
од смрти наше мајке

9. новембра 2014.г. је рођендан нашој

МАРИЈАНИ
МАЈИ
САВИЋ
(1990 - 2011)
Срећице, да си са нама
славили би твој 24.
рођендан.Ти живиш у нама,
нашим сећањима, мислима и
срцима. За твој рођендан,
нека те наше мисли загрле, а
сузе изљубе. Нека наши бол и
патња, не ремете мир твог
вечног сна.
Анђеле мили, била си и
остала наша љубав и наш
понос.
Заувек твоји: тата, мама и
сека

С Е Ћ А Њ Е

ДРАГАН ЋУРГУЗ
(1954 - 2013)
Заувек у нашим срцима...
Љиљана, Катарина,
Остоја, Мирко и Јелена
23.октобра навршава се десет
година од преране смрти
нашег драгог

МИЛЕНЕ
ИСАИЛОВИЋ
из Уба
Заувек ћеш остати
у нашем сећању
Синови Петар и Предраг
са породицама

25.11.2014.г. навршава се година
дана од смрти сина, брата, стрица,
девера

7.12.2014.г. навршава се 40 година
од смрти супруга, оца, деде и
свекра

ДРАГАНА ЋУРГУЗА

ОСТОЈЕ ЋУРГУЗА

(1954 - 2013)

(1924 - 1974)

из Уба

Наши много вољени,
поносни смо што вас имали, а тужни што смо вас прерано изгубили.
Време пролази, а нама оставља празнину, бол и тугу. Никада вас
нећемо заборавити. Умиру само они који су заборављени.
Ваши најмилији
23.октобра навршава се десет
година од преране смрти
нашег драгог

Дана 14.11.2014. навршава се
седам година од како није са нама
наша драга

МИЛЕНА КОСТИЋ
(1953 - 2007.)

Пише: Слободан Грковић

КАД БИ УБ БИО ГРАД...

ВЕЖИТЕ СЕ:
РАСПРАВА ПОЧИЊЕ
На причу о убским саобраћајним заврзламама у прошлом
броју се осврнуо господин Благоје Цонић.
Слажем се да Уб затвара круг кад је у питању изградња
објеката који су потребни да би неко место било град.
Захваљујем на пажљивом читању, признању да имамо
проблем унутрашњег саобраћаја, трагању за узроцима и посебно
на примедби о настанку Уба. Цитирам: „Уб се тићио око раскршћа
значајнијих џада.“ Он у томе види узрок просторне скучености,
али не каже да ли се до данас ишта променило? И данас се Уб
тићи око истих раскршћа, само што уместо приземљуша ничу
вишеспратнице. И, ако се нешто брзо не предузме, неки будући
клинци ће да се злопате и окривљују нас као што ми чинимо са
претходницима.
Навешћу само један пример.
Раскрсница код Цркве је, на основу онога што знам и што сам
видео, најгрђа у Србији. Ту се на семафорима пале зелена светла
у исто време за различите правце, једни имају предност кад
семафори раде, а други кад не раде, предност над онима који иду
главним правцем Београд – Ваљево имају они који долазе са
сеоског пута и ко зна чега се још нисам сетио...

ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКАТ
У УБСКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ПОДИЗАЊЕ
ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ
Удружење Убски омладински клуб (Уб ОК) је
крајем октобра отпочело реализацију пројекта „Eco
support“ у Гимназији „Бранислав Петронијевић“. Пројекат се спроводи уз подршку Министарства омла-дине
и спорта Републике Србије и ресурс - центра за колубарски округ „Добри људи“ из Ваљева.
Главни циљ овог омладинског волонтерског пројекта је подизање еколошке свести гимназијалаца кроз
едукацију, подстицање мотивације и креативног духа,
како би се активније укључили у решавање проблема
животне средине.

Саобраћајни хаос на раскрсници
код убске Цркве
УБ ОК: Детаљ са предавања у убској Гимназији

Решење је просто као чарапа. Измислили људи кружни ток.
Логичан је, безбеднији, веће пропусне моћи, јефтинији за возаче
јер не стоје на семафорима, здравији јер се смањује количина
издувних гасова...
„Скидали“ су ми људи са интернета студије о кружним
токовима, давао сам их надлежнима, они наравно ништа. А
проблем је у томе што кружни ток захтева довољан простор,
ширину да се окрену аутобус или велики камион. Сада га има.
Али ако се преко пута цркве, а близу раскрснице натићи још
једна вишеспратница и зазида улицу, онда стварно ништа. Ко
сме да се клади? Ја улажем да ће да никне зграда. Уосталом
зашто да имамо само један Преки шор? И зашто да буде скрајнут
па да га не види свако ко пролази кроз Уб?
За крај сам оставио једно начелно и
доживотно неслагање
са господином Цонићем. Односи се на
тврдњу да би човек
који сазна сплет интереса и просторна ограничења за саобраћајна
решења и нерешавања
Могуће решење
на Убу сасвим сигурно
закључио, цитирам: „Тако је морало бити!“ Не, не и не. Тако
нешто не сме ни да се помисли, а поготово по томе ради, односно
не ради. Немирење са постојећим стањем је створило
цивилизацију и ништа жив човек не мора осим да умре. А ако је
тако, смањење саобраћајне збрке у једном малом месту, уз свест,
знање и вољу је блажи облик мачијег кашља.
Лечење би обухватило и где су још могући и потребни
кружни токови, где семафори, како да бициклисти безбедно возе,
како да инвалиди у колицима свуда иду и свуда уђу... Надам се да
сте приметили да рак - рану убских недаћа, паркирање, нисам ни
поменуо. Не зато што је нерешиво. Чекам дан кад ћу да будем
смирен и сигуран да нећу да ланем нешто због чега ћу после да
се кајем.

У уводној радионици, активисти Удружења „Уб
ОК“ Јелена Павловић и Иван Цветковић упознали су
учеснике са темама уско везаним за сам пројекат.
- Жеља нам је била да, пре свега, пројекат ваљано
представимо и промовишемо, а да младе волонтере
мотивишемо за предузимање иницијативе у локалној
заједници, спровођењем заједничке акције и подстицањем креативног духа. Након уводног дела, уследила
је дискусија на тему мотивације. Кроз панел дискусију,
настојали смо да сагледамо који мотиви покрећу младе
на рад, као и на предузимање иницијативе и на сам акт
волонтирања. Изненадили смо се количином позитивних аргумената које су волонтери изнели. Многи од
њих навели су да их је пројекат привукао актуелношћу
саме теме. Неки од мотива били су и жеља за солидарношћу и помоћи суграђанима после поплава, као и то
да се мајска природна катастрофа не сме заборавити –
каже Јелена Павловић, активиста удружења „Уб ОК“. Д.Н.

ОШ “МИЛАН МУЊАС“ УБ

У ХАЛУ НА ФИЗИЧКО
Установа за културу и спорт изашла је и ове године у
сусрет Основној школи „Милан Муњас“ и уступила јој
одређени број термина у Хали спортова Уб, како би ђаци
првог и другог разреда имали часове физичког васпитања у зимском периоду.
Учитељице ОШ „Милан Муњас“, као и ђаци, задовољни су сарадњом и простором убске Хале, коју ће
ђаци користити једном недељно, од новембра до половине априла, у зависности од временских прилика. Ову
одлуку подржао је Савет родитеља Основне школе.

Убски школарци у Спортској хали

СПОРТ
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13.новембар 2014.г.
ДОБРЕ ПАРТИЈЕ УБСКИХ КОШАРКАША

ФОРМА
У УСПОНУ

Последње 9.коло(1/2.11.2014):
Бргуле - Јединство (М)
2:0
Вукона - Слога (Л)
4:0
- Златибор прејак у овом тренутку,
Стрелац (К) - ОФК Таково
2:2
одлична партија против Полета
Радник - Колубара (ЛП)
2:0
Ратине. - Следи гостовање
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2014/15
Студенту у Бајиној Башти.

Општинска лига Уба "Запад", 9.коло

БРГУЛЕ - ЈЕДИНСТВО
(Милорци) 2:0 (1:0)
Стадион у Бргулама. Гледалаца: 100.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
В.Петровић у 5. и Ђурић у 70. минуту.
Жути картони: Филиповић (Б), Д.Митровић, Јоксимовић, М.Станковић (Ј)
БРГУЛЕ: М.Хаџић 8, Мехмети 7,
М.Петровић 7, Ракић 8, Илић 8, Пантелић
6,5, Филиповић 6,5, Јовановић 7,
В.Петровић 7,5, Ранковић 8, Ђурић 7,5
ЈЕДИНСТВО: Младеновић 6,5, Д.Митровић 6, М.Станковић 6,5, Максимовић 6
(Јоксимовић _), Т.Митровић 6,5, Алеков 6,
Сушић 6, В.Станковић 6,5, Андрић 6,
Јовановић 6, Покрајац 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Живорад Илић (Бргуле)
Традиција је битна ствар у фудбалу,
она каже да Милорчани ни са јачим
тимом нису добро пролазили у Бргулама, тако је било и овог пута. Рано
вођство домаћих улило је нервозу у
редове Јединства, једна брза контра је
решила све дилеме, а вреди похвалити и
одличног голмана домаћих.
Општинска лига Уба "Запад", 9.коло

РАДНИК - КОЛУБАРА (Лисо
Поље) 2:0 (1:0)
Стадион на Школарцу. Гледалаца: 50.
Судија: Горан Симанић (Радљево).
Стрелац: Давидовић у 38. и 85. минуту.
Жути картони: Ранковић (Р), Миладиновић, Маринковић, Богићевић (К)
РАДНИК: Михајловић 8, Петровић 7,
Миличић 7, Луковић 8, Дубљевић 7,
Ранковић 8, Новаковић 7, Ђурђевић 7,
Давидовић 9, Миливојевић 7 (Софронић 7), Хаџић 7
КОЛУБАРА: Н.Перић 7, Зујић 6,5,
Дамјановић 7, М.Перић 6,5 (Јанковић _),
Маринковић 7, Миладиновић 6,5
(Петровић _), Р.Милановић 7,5, В.Перић
7 (Марјановић _), И.Перић 7, Богићевић
7, Д.Милановић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Давидовић (Радник)
Радник је окончао победничку
јесен још једним тријумфом, мада пут
до победе није био лак. У неколико
наврата, Михајловић је добрим одбранама сачувао своју мрежу, а расположени Никола Давидовић је са два
поготка још једном доказао да је велики
адут чете са Школарца.

Кошаркаши Уба доживели су и други
пораз у сезони, овога пута од првог
фаворита лиге Златибора у Чајетини.
Пробали су пулени Душка Ружичића да
што скупље "продају кожу", а једноцифрен заостатак на крају меча је у овом
тренутку ипак реалан однос снага.
Да су кошаркаши Уба у узлазној
линији форме, показао је меч против
Полета Ратине. Било је милина гледати
домаће кошаркаше како затрпавају кош
Краљевчана (58 до паузе), пуно
маштовитих акција, асистенција и одличан баланс између унутрашње и спољне
линије- довели су до тога да је меч био
лишен било какве неизвесности.
Веселиновић и Поповић, после повреда, хватају прави ритам, Љубас сигурно
диригује игром, а кошгетерски терет
понели су Ракић и високи Радојевић.
Даниловић и Јадранин вредно обављају "рударске" послове, па је разумљиво
задовољство стручног штаба:
- Сјајно је када је тренер Ружичић у
прилици да пружи шансу Драксимовићу,
Јагодићу, Пећинару, Милуровићу..., као
што је то било у последњем мечу.
Истакао бих Веселиновића који је био
играч меча, имао огроман учинак под
оба коша, а мислим да смо на најбољем
путу да пребродимо турбуленције које
су нас пратиле током сезоне - рекао је
после меча помоћни тренер Зоран
Живковић.
Б.Матић

АКТУЕЛНОСТИ У КК МЛАДОСТ 014

ПИОНИРИ
“ГАЗЕ“ РЕДОМ
Млађи пионири КК Младост
014 славили су две победе у
регионалној лиги - најпре су
савладали Кнез Лазара на Убу44:34, а потом, убедљиво славили
и у Лајковцу са 77:49. Кадети су
паузирали у првенству, а у
пријатељском мечу савладалуи
Железничар- 112:72.
Тренер Владимир Урошевић
најавио је две провере са сениорима Мионице и Владимираца, где
ће уз плејмејкера Кекића, повратника Васиљевића и допуном
играча на позицији "пет", проценити колико је екипа конкурентна
за играње у Другој српској лиги
"Запад".

Одличан кошгетерски учинак:
Срећко Ракић (КК Уб)
5.коло

ЗЛАТИБОР - УБ 89:81
(26:27, 21:14, 23:14, 19:26)
Хала у Чајетини. Гледалаца: 200.
Судије: Милошевић, Милојевић
(Крагујевац)
УБ: Љубас 11, Ракић 26, Јадранин 11,
Пећинар, Веселиновић, Јаковљевић
10, Даниловић 3, Радојевић 11,
Јагодић, Поповић 9.
6.коло

УБ - ПОЛЕТ (Ратина) 91:69
(33:17, 25:19, 20:15, 13:18)
Спортска хала на Убу. Гледалаца:
250. Судије: Миловановић (Крагујевац), Недељковић (Ивањица)
УБ: Љубас 14, Ракић 24, Јадранин 9,
Јагодић, Драксимовић, Пећинар 2,
Веселиновић 14, Радојевић 18,
Милуровић, Даниловић 5, Поповић 5

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD
1. Zlatibor
2. Priboj
3. Zlatar (NV)
4. Ub
5. @elezni~ar (^)
6. Student (BB)
7. Polet (Ratina)
8. [abac (-1)
9. Svilajnac
10. Prva Petoletka
11. Radni~ki K (-1)
12. Novi Pazar
13. Sloga(Po`ega)
14. Sloga (D)

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

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

12
12
11
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6

Наредне утакмице КК Уб:
7.коло (15.октобар 2014- 19ч):
Студент (ББ) - УБ
8.коло (23.октобар 2014- 20ч):
УБ - Железничар (Ч)
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ФУДБАЛ

12.новембар 2014.г.
11.коло

ЦРВЕНА ЈАБУКА - ПОЛЕТ
(Таково) 1:4 (1:0)

ТАКОВЧАНИ
ЈЕСЕЊИ ПРВАЦИ
Резултати 10.кола (1/2.11.2014):
Гуњевац - Рудар (Р)
2:2
Каленић - Тврдојевац
1:5
Степање - Д.Туцовић
1:0
Омладинац - Црвена Јабука 0:1
Полет (Т) - Полет (ДЛ)
4:0
ОФК Стубленица - Пролетер 5:2
Последње 11.коло (8/9.11.2014):
Пролетер - Гуњевац
0:2
Полет (ДЛ) - Стубленица
2:1
Црвена Јабука - Полет (Т)
1:4
Д. Туцовић - Омладинац (К) 2:1
Тврдојевац - Степање
6:0
Рудар (Р) - Каленић
5:0
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2014/15

КМФ КАРЕЛИ НЕУМОЉИВ
НА ДОМАЋЕМ ПАРКЕТУ

РАСТУ АПЕТИТИ ПОСЛЕ
ДВА ТРИЈУМФА
- Са две "петарде", Убљани
испратили Шапчане и Ваљевце.
- Следи викенд пауза, па дерби
са Бајином Баштом.
Заблистали су играчи КМФ у
претходном периоду и после стартног
пораза у Косјерићу, везали две победе
на домаћем паркет у и истакли
кандидатуру за висок пласман:

Одличан на голу:
Дарко Симић

Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
200. Судија: Александар Радојичић
(Лајковац). Стрелци: Симеуновић у 36.
за Црвену Јабуку, а Павловић у 53.,
Брајовић у 54., Васић у 59. и Јанковић у
63. минуту за Полет. Жути картони:
Стевановић (Ц), Јеремић (П).
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 5,
Мирковић 7, Младен Јефтенић 7,
Ковачевић 6,5, Стефанов 7, Димитријевић 6,5 (Вукадиновић _), Дамњановић
6 (Петровић _), Милан Јефтенић 6,5,
Стевић 7, Симеуновић 7,5, Стевановић
6
ПОЛЕТ: Миливојевић 7,5, Гојаковић 7,
Радовановић 7, Маринковић 6,5
(С.Илић 7,5), М.Илић 7,5, Стефановић
7,5, Васић 8, Ивановић _ (Јанковић 8),
Брајовић 7,5, Јеремић 7,5, Павловић 8,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Павловић (Полет)
Дерби са два различита полувремена- у првом су домаћи доминирали, пре гола Симеуновића пропустили још четири стопостотне шансе, а
пречка Јанковића на другој страни је
наслутила да ће наставак донети
узбуђења.
Павловић је из "скраћеног"
корнера казнио лоше постављање
Аврамовића, а само минут касније
Брајовић одлично користи асистенцију
Јеремића. Васић је са 18 метара још
једном ухватио на "спавању" Аврамовића, а Јанковић је решио све
дилеме након идеалног центаршута
Павловића.
Регионална лига "Дрина", 2.коло

КАРЕЛИ - БЕЛАТОРЕС
(Шабац) 5:2 (1:0)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 50.
С уд и ј е : Ђ ур о в и ћ , С то ј а н о в и ћ
(Ваљево). Стрелци: Стефановић 2,
Пулетић, Дубљевић и Суботић за
Карели, а Тадић и Арсеновић за
Белаторес.
КАРЕЛИ: Аћимовић, Суботић,
В.Јечменица, Миличић, Богићевић,
Пулетић, Стефановић, М.Јечменица,
Дубљевић, Урошевић, Хаџић
Регионална лига "Дрина", 3.коло

КАРЕЛИ - ФЛЕШ (Ваљево)
5:3 (1:1)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 50.
Судије: Ћургуз, Поповић (Уб).
Стрелци: В.Јечменица 2, Миличић 2 и
В.Благо-јевић за Карели, а Марковић 2
и Андрић за Флеш.
КАРЕЛИ: Симић, В.Јечменица, Дубљевић, М.Јечеменица, Суботић, В.Благојевић, Миличић, Б.Благојевић, Аћимовић, Мијатовић, Тошић, Стефановић.

Табела: Бајина Башта 6 (2 ут),
Карели (Уб) 6 (3 ут), Флеш
(Ваљево) 3 (2 ут), Косјерић 3 (2 ут),
Белаторес (Шабац) 0 (3 ут).
- Меч против Белатореса смо
контролисали од првог до последњег
минута, избегли неизвесну завршницу и
славили прву победу. Дуел са Флешом
био је потпуно другачији, лоше смо
отворили други део, па су Вљаевци
побегли на 3:1. У кључним тренуцима
сјајан је био голман и капитен Дарко
Симић, уследио је фуриозан финиш у

коме смо за осам минута дали четири
гола. Очигледно да нам је пуно значила
година играња у овој лиги, чека нас пауза
због иступања Пожаревца, а потом дерби
у нашој хали са Бајином Баштом која је
стартовала са две убедљиве победекаже Милан Богићевић, тренер футсалекипе Карелија.
Б.М.

10.коло

КАЛЕНИЋ - ТВРДОЈЕВАЦ
1:5 (1:3)
Стадион у Каленићу. Гледалаца: 50.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелци: Пауновић у 19. за Каленић, а
Младеновић у 7., 14. и 32. и Васић у 75.
и 88. минуту за Тврдојевац. Није било
картона.
КАЛЕНИЋ: Савић 6, Марковић 5,
Пантелић 5, Павловић 5, Д.Аћимовић
5, Дукић 5, Ђорђевић 5, М.Аћимовић
5,5, С.Аћимовић 5, Пауновић 6,
Ранковић 5,5
ТВРДОЈЕВАЦ: Теодосић 7, Милић 7,
Стојановић 7 (Ранковић _), Иванковић
7 (Јелић 7), Поповић 7, Ракић 7,
Мирковић 7, Новаковић 7, Васић 8,
Танасијевић 7,5, Младеновић 9
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стеван Младеновић (Тврдојевац)
Велика разлика у квалитету и још
један шоу Стевана Младеновића- 20огодишњи нападач Тврдојевца постигао је три и наместио два гола, сасвим
довољно да уз раније партије истакне
кандидатуру за најбољег играча
јесењег дела Међуопштинске лиге
Колубаре...
10.коло

ГУЊЕВАЦ - РУДАР
(Радљево) 2:2 (1:1)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Јован Лончаревић (Рубрибреза). Стрелци: П.Марковић у 35. и
Бакић у 46. за Гуњевац, а Симић у 38.
из пенала и Радовић у 70. минуту за
Рудар. Жути ккартони: Обрадовић (Г),
Г.Ивковић (Р)
ГУЊЕВАЦ: Јокић 7,5, Вујковић 6,
Симић 6, В.Марковић 6, Вујић 6,
П.Марковић 7 (Стаменковић _), Илић
6,5, Милошевић 6, Бакић 7, Обрадовић 6, Миливојевић 6
РУДАР: Јовановић 8, Г.Ивковић 6
(Д.Ђаловић 7), В.Ивковић 6,5,
Теодосијевић 7,5, З.Ивковић 7,
Поповић 7 (Давидовић _), М.Ђаловић
6,5 (Максимовић 7), Симић 7, Радовић
7, Аћимовић 6,5, Б.Ивковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Јовановић (Рудар)
10.коло

СТУБЛЕНИЦА - ПРОЛЕТЕР
(Бајевац) 5:2 (3:1)
Стадион у Стубленици. Гледалаца: 50.
Судија: Влада Миловановић (Придворица). Стрелци: Немања Спасојевић у
3. и Стојановић у 7., 11., 54. из пенала и
56. за Стубленицу, а Молеровић у 31.
из пенала и Димитријевић у 70.
минуту за Пролетер. Жути картон:
Ивановић (П)
СТУБЛЕНИЦА: Илић 7, Мирковић 8
(Маринковић 7), Лазић 7,5, Немања
Спасојевић 8, Лукић 7, Продановић 7
(Ранисављевић 7), Стојановић 9,
И.Поповић 7,5, Никола Спасојевић 7,5,
Ракић 7,5,Н.Поповић 8(Неговановић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Боривоје Стојановић (Стубленица)
Стубленица је одиграла најбољи
меч јесени, Немања Спасојевић је
након корнера отворио "голеаду", а
сјајни Стојановић у наредних осам
минута натерао Мартића на још две
капитулације. Да искусни голман није
одбранио пенал и још два-три
"зицера", Бајевчани би претрпели
праву катастрофу, али је и овако тим
Дарка Лукића направио значајан скок
на табели.

ФУДБАЛ

12.новембар 2014.г.
12.коло

11.коло

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 - ЈОШЕВА 5:1 (2:1)
1:0
5:1
1:2
0:0
3:2
5:2
3:2
3:1

12.коло (8/9.11.2014- 13.30ч):
Младост (Д) - Трлић
0:0
Качер - Јуниор НН
1:1
Тулари - Рубрибреза
одложено
ЗСК - Колубара (Ј)
0:0
Совљак - ОФК Дивци
1:2
Спартак 1924 - Тешњар
4:0
Јошева - ОФК Јабучје
4:1
Пепељевац - Бањани
3:2

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 100.
Судија: Душан Нешић (Лајковац).
Стрелци: Г.Марковић у 3. и 66., Гајић у
30. и 58. и Бабић у 55. за Бањане, а
Ђорђевић у 9. минуту за Јошеву. Жути
картони: Јовановић, Софронић (Б),
Г.Вукић (Ј)
БАЊАНИ: Даниловић 7, Костадиновић
7, Миловановић 7, Милојевић 7,
Босиљчић 7, Н.Марковић 7, Софронић
6,5 (Јовановић 7), Ранитовић 7,
Г.Марковић 7,5, Бабић 7 (Доцић _), Гајић
7,5
ЈОШЕВА: Поповић 5, Димитријевић 6,
Тешић 6 (Шаиновић _), Симић 6, В.Илић
6, Н.Илић 6, Врачаревић 6, С.Вукић 6,
Лесић 6,5, Г.Вукић 6, Ђорђевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Јошевљани су одолевали једно
полувреме, али је у наставку постојао
само један тим. Од неколико лепих
голова, издвојио се онај Томе Бабића,
мада ни голман Поповић није имао свој
дан...

Бањани - Јошева
13.коло (15/16.11.2014- 13ч):
Бањани - Младост (Д)
ОФК Јабучје - Пепељевац
Тешњар - Јошева
ОФК Дивци - Спартак 1924
Колубара (Ј) - Совљак
Рубрибреза - ЗСК
Јуниор Ново Насеље - Тулари
Трлић - Качер
14.коло (22/23.11.2014- 13ч):
Младост (Д) - Качер
Тулари - Трлић
ЗСК - Јуниор Ново Насеље
Совљак - Рубрибреза
Спартак 1924 - Колубара (Ј)
Јошева - ОФК Дивци
Пепељевац - Тешњар
Бањани - ОФК Јабучје

12.коло

СОВЉАК - ДИВЦИ 1:2 (0:1)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Мијаиловић (Љиг).
Стрелци: Марјановић у 55. за Совљак, а
Вучићевић у 31. и 61. минуту за Дивце.
Жути картон: Вучићевић (Д)
СОВЉАК: Апостоловић 6, Миливојевић 6, Луковић 6, Марјановић 6,
Нинић 6, Ђурић 6, Крстић 6, Пантић 6,
Рамић 6 (Митровић _), Маринковић 6
(Рафаиловић _), Обрадовић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Вучићевић
(Дивци)
Слабо издање индиспонираног
домаћина, борбени гости су успели да
из два слободна ударца нанесу
Совљаку први пораз на домаћем
терену ове јесени.

ЖФК “АС“ ЗАВРШИО ЈЕСЕЊИ ДЕО СЕЗОНЕ

ПРВИ БОД
ЗА АНАЛЕ КЛУБА
Завршен је први део сезоне Развојне лиге ФСС
група Мачва за девојчице рођене 1999-2002. године, у
којем се по први пут такмичио женски фудбалски
клуб из Каленића- Ас 07. После три пораза, ове
храбре девојчице играле су нерешено на Школарцу
(0:0), противник је био Градац из Ваљева, па је тако
укњижен и први бод у историји клуба. Одскочила је
сјајном партијом штопер Анђела Јанковић, а
девојчице које предводи Бобан Петровић и ове зиме
ће се представити у Зимској лиги Јединства са Уба
која ће бити одржана у убској спортској хали
(децембар-фебруар).
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ЈОШЕВА - ЈАБУЧЈЕ 4:1 (1:1)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 100.
Судија: Небојша Ђоковић (Ваљево).
Стрелци: Величковић у 28. и 63., Симић
у 52. и Лесић у 59. за Јошеву, а
Богуновић у 39. минуту за Јабучје. Жути
картон: Жунић (Јабучје)
ЈОШЕВА: Поповић 7,5, Шаиновић 7,5
(Димитријевић 7,5), В.Тешић 7,5 (Н.Илић
7,5), Симић 8, Максимовић 7,5, В.Илић
7,5, Врачаревић 7,5, С.Вукић 7,5, Лесић
7,5 (Н.Тешић 7,5), Величковић 8,5,
Ђорђевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Величковић (Ј)
Најбоља игра Јошеве у јесењем
делу, у наставку су домаћи прегазили
добру екипу из Јабучја и заслужено
славили убедљив тријумф. Сви голови
су били плод брзих и течних акција, а
тон игри домаћих давао је везиста и
двоструки стрелац Дејан Величковић.

САОБРАЋАЈКА
ОДЛОЖИЛА МЕЧ
Утакмица 12. кола Окружне лиге
К олу б а р е Тул а р и - Р у б р и б р е за ,
предвиђена за недељу 9. новембар,
одиграће се у четвртак 13. новембра
са почетком у 13 часова. Разлог је
саобраћајна несрећа коју су играчи
гостију доживели у Врелу при доласку
на утакмицу, срећом није било теже
повређених, али је делегат Верољуб
Веселиновић донео одлуку о одлагању због шока и лакших повреда које
су том приликом доживели фудбалери Рубрибрезе.
12.коло

МЛАДОСТ (Драчић)- ТРЛИЋ
0:0
Стадион у Доњој Грабовици. Гледалаца: 50. Судија: Мирољуб Зебић
(Дивци). Жути картони: Југовић,
Павловић, Савић, Малетић (М),
П.Иконић, Ивановић (Т)
ТРЛИЋ: Милосављевић 7,5, Ивановић
6, Керлета 6, Јолачић 7, П.Иконић 6,
Кандић 6, Савић 6, Ракић 6, Стефановић
6, Н.Иконић 6 (Живановић _), Новаковић
6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Милосављевић (Трлић)
Слабо издање Трлићана на терену
Јуниора, само један шут Јолачића у
оквир гола за 90 минута премало је за
позитиван утисак, срећом па је голман
гостију био на висини задатка у две-три
критичне ситуације...

ЖФК “Ас“ Каленић
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СПОРТ

13.новембар 2014.г.

БРЕЗОВЧАНИ БЕЖЕ ИЗ ОПАСНЕ ЗОНЕ

ЗЛАТАР ПОТУЧЕН
ДО НОГУ
- Брезовчани направили сензацију на "врућем" терену у
Новој Вароши- 4:1. - Борбени "реми" без голова са Осечином
на домаћем терену. - Наредног викенда у Владимирцима.
Захваљујући фанатизму ваљевског стручњака Зорана Пантелића и тимском духу који је заштитни знак зонаша из околине Уба,
екипа Брезовице поново постаје битан фактор дринског каравана.
Потврда све боље форме стигла је из Нове Вароши, терен који су
прошле сезоне поражени напустили садашњи српсколигаши Јединство (Уб) и Слога (Пожега), био је поприште брезовачке бајке и нестварног тријумфа 4:1 (за Брезовицу) који је као бомба одјекнуо у
дринским фудбалским круговима! Победа добија на снази јер је
остварена без четири стандардна стартера, дан након што су играчи
били гости на прослави пунолетства код секретара Чеде
Марјановића.Бодовни салдо је увећан за још један поен на домаћем
терену против Осечине, тима који је, с правом, у врху табеле. Иако су
домаћи преко Чавића били ближи победи, мреже су остале нетакнуте.
Наредног викенда, Пантелићева екипа у комплетном саставу креће
пут Владимираца, а јесења полусезона се завршава 23. новембра
доласком Полимља.
Зона "Дрина", 12.коло

ЗЛАТАР- БРЕЗОВИЦА 1:4
(1:2)
Стадион Браношевац у Новој
Вароши. Гледалаца: 100. Судија:
Алекса Селаковић (Ужице).
Стрелци: Јоцић (аг.) у 9. за Златар, а
Мирчета у 26. из пенала, Радојичић
у 42., Чавић у 49. и Ђоба у 66.
минуту за Брезовицу. Жути картони: Грбовић, Ракоњац, Брзаковић
(З). Црвени картони: Цупарић у 26. и
Вјетровић у 62. минуту (обојица
Златар).
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 7,5, Радосављевић 7,5, Леонтијевић 7,5,
Јоцић 8, Д.Младеновић 7,5,
Б.Младе-новић 7,5, Чавић 8,5
(Тадић _), Ђоба 9 (Илић _), Радојичић 8, Мирчета 8,5, Панић 7 (Мијатовић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Ђоба (Б)

Зона "Дрина", 13. коло

БРЕЗОВИЦА ОСЕЧИНА 0:0
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 400. Судија: Зоран Матић
(Крупањ). Жути картони: Симић,
Милановић (Б), Милошевић (О)
БРЕЗОВИЦА: Адровић 8, Симић
7, Леонтијевић 7,5 (Панић _),
Ђорђевић 7,5, Д.Младеновић 7,5,
Б.Младеновић 7, Чавић 7 (Радојичић _), Бранковић 7, Милановић 7,5, Мирчета 7,5, Ђоба 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Бошковић (Осечина)
Наредне утакмице ФК Брезовица:
14.коло (15.новембар- 13ч):
Јединство (В) - Брезовица
15.коло (23.новембар- 13ч):
Брезовица - Полимље (П)

УБСКИ РУКОМЕТАШИ ПОРАЖЕНИ У ЗЕМУНУ

БЕТОН НЕ ПРИЈА УБЉАНИМА

Српска лига "Запад", 12.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - БУДУЋНОСТ
КРУШИК 2014 0:2 (0:2)
Стадион Јединства. Гледалаца: 500. Судија:
Љубиша Борисављевић (Ивањица). Стрелци:
Рашевић у 28. и Рајевац у 45+1. минуту. Жути
картони: Арсеновић, Тадић, Петрашевић,
Брадоњић, Марјановић (Јединство), Марковић,
Косић, Ђурић (Будућност- Крушик 2014)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 6,5, Арсеновић 6,5,
Стојановић 7, Марјановић 7, Тадић 6,5 (од 60.
Андрић _), Милојевић 7, Рашић 7 (од 67.
Деспотовић _), Петровић 6,5, Ранковић 7,
Јовановић 6 (од 46. Брадоњић 7), Петрашевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Рашевић (Будућност)
Српска лига "Запад", 13.коло

ПОБЕДА (Белошевац)- ЈЕДИНСТВО
(Уб) 0:2 (0:1)
Стадион у Белошевцу. Гледалаца: 100. Судија:
Марко Мајсторовић (Смедеревска Паланка).
Стрелци: Јовановић у 44. и Стојановић у 88.
минуту. Жути картони: Петровић, Поповић (П),
Рашић, Милојевић, Брадоњић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7,5, Арсеновић 7, Стојановић
8, Марјановић 7,5, Андрић 7,5, Милојевић 7,5,
Рашић 7,5, Петровић 7 (Брадоњић _), Ранковић 7,5
(Деспотовић _), Јовановић 7,5, Поповић 7
(Живковић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бобан Стојановић (Јединство)

- Пре и после меча са Земунцима, убски рукометаши одмарали
због иступања екипа. - Следи дуел са Паланчанима (субота, 20 ч)
Нису успели Убљани да направе изненађење у Земуну,
бетонска подлога и ниска температура много су више пријали домаћину
који је после изједначеног почетка серијом 9:0 практично преломио меч.
Имали су специфичну ситуацију у претходном периоду, иступање
Космаја донело им је и другу принудну паузу, па је тренер Тома
Марковић имао велики проблем да сачува такмичарски тонус. Према
речима некада убојитог десног бека, а сада учитеља убских рукометаша,
то ипак није оправдање за слабо издање у Земуну у којем гости сем
приласка на три гола нису успели ништа више да ураде.
Прилика за поправни већ је у суботу, после дуге паузе наши
рукометаши ће заиграти пред домаћом публиком против Младости из
Смедеревске Паланке (20 часова, субота).
Б.М.
Друга лига "Центар", 8.коло

ЗЕМУН - УБ 29:20 (13:8)
"Плави" терен у Земуну. Судије: Арсеновић, Ивановић (Београд).
Искључења: Земун 2, Уб 6 минута. Седмерци: Земун 5(4), Уб 3(2)
УБ: Стокић 4, Вукосављевић 1, Зарин 3, Андрић 3, Драгишић, Антић 3,
Матовић 2, Маринковић, Рогић 2, Стојановић, Шкорић 1, Милекић,
Милић, Јовичић 1

Табела Друге рукометне лиге “Центар“ након 8.кола:
ОРК Мачва (Богатић) 12, Земун 12, Металопластика(2) 10,
Прва Искра (Барич) 8, Дорћол 8, Уб 8, Раднички (Обреновац)
6, Јединство (Крњево) 6, Умчари 4, Младост (С.Паланка) 0.

Наредне утакмице ФК Јединство:
14.коло (15.новрмбар 2014, у 13.00 ч):
Лозница - Јединство (Уб)
15.коло (22.новембар 2014, у 13.00 ч):
Јединство (Уб) - Семендриа 1924

ФУДБАЛ
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ЈЕДИНСТВО ИМАЛО ПОЛОВИЧАН УСПЕХ

Novo na tržištu !

БЕЛОШЕВАЦ ЗАЛЕЧИО
КОМШИЈСКЕ РАНЕ

KOKICE
Made in

Ub

- Будућност-Крушик нанела први пораз
Јединству под Шепковцем. - Пораз није оставио
трага, сигуран тријумф против Победе у
гостима. - У суботу дерби на "Лагатору".
Пала је и тврђава под Шепковцем- после пет узастопних
победа на домаћем терену, црвено-бели су у комшијском
дербију погнутих глава напустили своје двориште. Епилог
меча би вероватно био другачији да је Лазар Петрашевић
искористио две велике прилике на старту меча, а савршени
пројектил Милоша Рашевића у 28. минуту одвео је утакмицу
у другом смеру. Ваљевци су до паузе још једном шокирали
убску публику, бивши играчи Јединства Илић и Рајевац су
казнили још једну слабију реакцију домаће одбране, па је
Будућност-Крушик са капиталном предношћу отишла на
одмор.
Очекивао се одговор црвено-белих у наставку, али је
слика на терену била другачија. Гости су оставили утисак
спремне и дисциплиноване екипе, лако затворили све
прилазе голу и заслужено славили у комшилуку.

065/615-8888
063/802-6799
Детаља са утакмице:
Јединство(Уб) - Будућност Крушик 2014
Ипак, црвено-бели су брзо преболели пораз и у
Белошевцу на стадиону поред пруге савладали домаћу
Победу. После изједначене игре, увертира вођству био је
поништени гол Бобана Стојановића, а онда су Ранковић и
Јовановић у финишу првог дела заменили улоге. Брзоноги
нападач је асистирао, а везиста Убљана претрчао одбрану
домаћих и са ивице шеснаестерца погодио даљи угао.
Победа је кренула на све или ништа у другом делу,
повремено озбиљно угрожавали сигурног Ракића, а одлука
је пала у финишу. Ранковић је повратном нашао
Стојановића, а искусни нападач седмим голом у сезони
решио меч:
- Много битна победа, и у бодовном, али још више у
психолошком смислу. Тешко нам је пао пораз од Будућности,
али смо сада поново на другом месту и мирно чекамо
надметање са најбољом екипом лиге- поручује Бобан
Стојановић.
У суботу од 13 часова на лозничком "Лагатору" чека нас
дерби који неће одлучити јесењг првака, будући да су
зелено-бели седам бодова испред Убљана, али који ће
показати има ли Лозница достојног претендента у Српској
лиги "Запад". Сећања на зонски дуел су још свежа, 2:2 је
било у пролеће 2013, уз еврогол Стојановића и невероватан
превид судије Курлагића. Овога пута, нема толике тензије,
али ће две хиљаде сведока имати прилику за право
фудбалско уживање...
Б.Матић

Potražite u svim bolje
snabdevenim prodajnim
objektima na Ubu !

LAVA

S
VREME

ANJA
V
O
N
Z
I PRA

Čaše
(6 kom)

220-

680Slavski set
(čaša+činija)

400-

Šolje za kafu
sa stalkom (6 kom)

150Flaša
za vino

250Stolnjaci

Modle za kolače

230-

ЏУДО КЛУБ “13.МАЈ“

ОТВОРЕНА СЕКЦИЈА
У БАЊАНИМА
Џудо клуб “13.мај“ је недавно отворио
још једну секцију у Бањанима, која је за
кратко време окупила педесетак нових
чланова. Тренинзи се одржавају у сали Дома
културе, а ради се са две узрасне групе
(млађи и старији од петог разреда). По
речима председника клуба Драгана Јелића,
услови за рад у Бањанима су задовољавајући, обезбеђен је огрев за предстојећу
зиму а деца су изузетно заинтересована за
бављење спортом, посебно џудоом.
Протекле недеље убски џудо клуб је
окупио све своје полазнике у сали средње
школе на Убу, како би одржали заједнички
тренинг. Јелић истиче да ће овакве тренинге
практиковати и убудуће, бар два пута
месечно.
- Заједнички рад пружа нам вишеструку
корист када је у питању напредак на
тренинзима и препрема за предстојећа
такмичења. Тренутно имамо 120 чланова,
подељених у пет узрасних група и један смо
од најмасовнијих клубова у нашој општини.
Ширићемо се и даље по убским селима, чим
се створе услови за одржавање тренинга и
квалитетн рад. Једна од опција нам је и
Памбуковица, уколико ускоро буду завршени радови на спортској сали- наглашава
Јелић.
Џудо клуб “13.мај“ тренутно има четири
тренера са дугогодишњим искуством рада
са децом, а од ове сезоне отворена је још
једна секција узраста од пет до шест година,
такозвани “спортић“.

ОДБОЈКАШИЦЕ ОДИГРАЛЕ ДВА МЕЧА У ПЕТ СЕТОВА

ПОБЕДА У ГОСТИМА,
ПОРАЗ КОД КУЋЕ
- Десетковане Убљанке славиле у Аранђеловцу, Смедерево уз обилату
помоћ првог судије однело два бода. - Наставља се низ малера,
Јована Цветковић повредила мишић пред меч са Смедеревкама.
За одбојкашице Уба ове
јесени слободно се може прикачити епитет "покретна болница", на све малере придодала
се повреда примача Јоване
Цветковић, па је меч са Смедеревом одигран без четири играчице из стартне поставе у односу
на прошлу сезону! Када се на све
то надовеже и извесни судија
Савић за кога линија није саставни део терена, онда храброст и
срчаност убске екипе буду довољни само за један бод...Без недавно оперисаног тренера Марине
Петровић, најискуснија Соња
Пузовић је преузела бригу о
тактици, морала је чак техничарка
Горица Филиповић на место
коректора, а иако ненавикнута на
горчину пораза- убска публика је
овацијама испратила своје
љубимице...
Слична прича, али са хепиендом, исписана је у Аранђеловцу, морале су Убљанке да
освоје чак 22 поена у "тај-бреку"
да би славиле победу, а наредни
изазов чека их у Пожаревцу
против Младог Радника.
Б.М.

Друга лига "Центар", 3.коло

ШУМАДИЈА - УБ 2:3 (25:17,
21:25, 25:22, 23:25, 20:22)
Спортска хала у Аранђеловцу. Гледалаца: 200. Судије: Манојловић, Јокановић (Лазаревац)
УБ: Јеличић, Марковић, Лазић, Грујичић, Цветковић, Милијановић, Киселчић, Филиповић, Радовановић, Пузовић, Вуловић
Друга лига "Центар", 4.коло

УБ- СМЕДЕРЕВО 2:3 (22:25,
27:25, 25:23, 18:25, 12:15)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 200.
Судије: Савић (Обреновац), Радовановић (Љиг)
УБ: Јеличић, Марковић, А.Лазић, Н.Лазић, Цветковић, Милијановић, Киселчић, Филиповић, Радовановић, Пузовић, Вуловић

Џудо клуб “13.мај“ Уб

СПОРТ

13.новембар 2014.г.

ТИМ СА ШКОЛАРЦА ДОМИНАНТАН У ОПШТИНСКОЈ ЛИГИ “ЗАПАД“

ШАМПИОНСКЕ НОТЕ РАДНИКА
- Стопостотан учинак уз импресивну гол-разлику 39:4. - Хаџић и
Давидовић решетали мреже, Луковић диригент "наранџасто-црних".
Обећано- испуњено! По доласку на
место председника, Милован Милићевић је тражио кратак рок за консолидацију клуба, а потом најавио напад на
виши ранг. На Школарцу је оформљена
млада и полетна екипа, са бројним
ђацима Јединствове фудбалске школе,
а плодови рада тренера Чедомира
Мартића убрани су већ ове јесени.
Радник је забележио 8 победа (голразлика 39:4), највећи ривал Врело је са
Школарца је испраћен "петардом", па је
убски тим већ на пола трке далеко
одмакао пратиоцима:
- Тренирали смо три пута недељно,
видело се то и на терену. Већина мечева

били су само лакши тренинг, што нам
није ишло у прилог, будући да ће
одлучујући мечеви у баражу бити "на
нож". Остаје нам да се добро припремимо за пролеће и потврдимо да смо
најбољи тим у општинском рангу- не
сумња у успешан крај започетог посла
Чеда Мартић, један од најбољих убских
голмана у историји.
Радник је ове јесени предводио
распуцани нападачки тандем ХаџићДавидовић (заједно 18 голова), а улогу
"плејмејкера" преузео је фудбалски
виртуоз Филип Луковић. Пун погодак је
био долазак младог голмана Срђана
Михајловића (примио само три гола), а
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ФК "РАДНИК" (Уб) - јесен 2014/15.
ГОЛМАНИ: Михајловић, А.Новаковић
ОДБРАНА: Дубљевић, Петровић,
Миличић, Бошковић, Вујић, Ранковић,
Радојичић, Јанковић
ВЕЗНИ РАД: Луковић, М.Новаковић,
Софронић, Ђурђевић, Станојевић,
Шип-чић, Миливојевић
НАПАД: Хаџић, Давидовић, Кузмановић, Кандић, Рашић.
испред њега је сигурно деловао бедем на
челу са капитеном Дубљевићем, Петровићем, Ранковићем, Миличићем и Бошковићем. Искуство Аце Станојевића пуно је
значило младим везистима јесењег
првака, добрим играма наметнуо се и
придошлица из Трлића Марко Новаковић,
а имао је Мартић и "џокере" са клупе у
лику Кандића, Кузмановића, Рашића...
Велики искорак направљен је и на
организационом плану, шампионска
атмосфера грађена је на заједничким
дружењима после сваке утакмице, а
председник Радника није заборавио да се
захвали екипи која му је помогла у
ренесанси тима са Школарца:
- Велико хвала дугујемо ветеранима
Радника на челу са Милошем Клињом
Миливојевићем, а наравно Установи за
културу и спорт и фудбалском клубу
Јединство. Секретар Никола Сајић,
економ Зоран Живановић, уз чланове
управе Дарка Перића и Сашу Сретеновића, били су део победничког тима
који је, ипак, тек на пола пута. Довешћемо
ове зиме два-три квалитетна појачања,
појачати рад и максимално спремни
дочекати бараж- не опушта се председник
Милићевић после блиставе јесени
Радника.
Б.Матић

КБК “СОКО“ ДОНЕО ЧЕТИРИ ОДЛИЧЈА ИЗ БЕОГРАДА

ПРЕТПЛАЋЕНИ НА МЕДАЉЕ
Такмичари КБК “Соко“ овојили су четири медаље на
недавно одржаном Првенству Србије у кик-боксу, дисциплина фул-контакт. У сали СД Раднички на Црвеном крсту,
25.октобра, наступало је пет убских бораца у три старосне
категорије.
У кадетској конкуренцији, Вељко Стевановић (до 51 кг) је
освојио бронзану медаљу, док је Славица Бранковић дошла
до сребра, изгубивши у неизвесном финалу на поене 2:1. У
конкуренцији сениора сребро је освојила Дајана Павловић,
док је Душан Паловић стигао до полуфинала.
Највећи успех остварила је шеснаестогодишња Сузана
Ковачевић у јуниорској конкуренцији. Након рутинске победе
у полуфиналу, још убедљивије је славила у финалној борбинокаут у другој рунди. Алекдандар Кандић, председник КБК
“Соко“ сликовито нам је описао ток финелне борбе..
- После два бројања, сјајном комбинацијом предњег
директа и левог “хајкика“, дошло је до прекида и новог
Сузаниног тријумфа, овога пута против такмичаке која је до
сада наступала у преко 30 борби. Ово је, иначе, њена пета
победа у низу и са “пуним гасом“ улази у завршни део
календарске године- описује председник Клуба Кандић сјајан
успех убске такмичарке.
Убске кик-боксере до краја 2014.године очекују три
такмичења (два у Београду и један у Новом Саду). Милован М.
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U saradnji sa
made in Germany

PERIONICA

SAMOUSLU@NA PERIONICA - JEDNOSTAVNO PRANJE
ULTRA MIKROPRAHOM - 4 PROGRAMA
1 žeton = 100 sekundi
cena: 50 dinara
Samouslužne autoperionice
EHRLE su napravljene da kupcu
(mušterijama) osiguraju vrhunski brz
rezultat pranja vozila savremenom
tehnologijom i najkvalitetnijom hemijom uz minimalan napor i jednostavno
korišćenje.
MBM Petrol PERIONICA koristi
vrhunsku tehniku i posebnu hemiju
(vrhunsko izrađeni mikroprah) i
omekšanu – demineralizovanu vodu
kako bi obezbedili savršeno pranje
automobila.
U saradnji sa kompanijom
EHRLE, jedini u okruženju nudimo
četiri programa (opcije) pranja. Ova
dodatna ponuda se sastoji u poliranju
vozila vrućim voskom koji se nanosi
na površinu putem mlaza demineralizovane vruće vode. Nakon ovog
programa, površina vozila ostaje suva
i u potpunosti bez fleka. Sloj sredstva
za poliranje (sintetički vrući vosak)
doprinosi zaštiti boje i savršenom
sjaju.
Sve više vlasnika ima potrebu
da sami operu svoj automobil jer žele
pranje bez ogrebotina na laku svog
vozila. Ovo je moguće jedino pranjem
bez sunđera ili krpe, odnosno
nanošenjem mikropraha na površinu
vozila bez kontakta – keramičkom
mlaznicom, koja ima zaštitu protiv
smrzavanja.

CIKLONSKO-VAKUMSKI
USISIVAČ
Kada automobil savršeno
operete spolja, uz pomoć
ciklonsko-vakumskog usisvača
dobićete vrhunsko čišćenje
unutrašnjosti. Tako će vaše vozilo
biti čisto i iznutra.

(PROMOTIVNI PERIOD ZA BESPLATNO PRANJE DO 15.NOVEMBRA)

1

Pranje mikroprahom
active power pearl

Mikroprah i temperatura vode od 65°
garantuju izvrsne rezultate pranja bez
korištenja četke i deluju kao hiljade
malih sunđera odjednom.

3

Zaštita boje vrućim
voskom – ultra

Lakirane, gumene i plastične površine
perfektno štiti od atmosferske i
organske prljavštine, i stvara dugotrajni zaštitni film na svim površinama
vozila.

2

Uklanjanje mikropraha
i ostatka nečistoće

Ispiranje ostataka Mikropraha (tvrdom
vodom) i uklanjanje prljavštine, radi
kvalitetnijeg nanošenja vrućeg voska
u trećem programu.

4

Ispiranje sa efektom
visokog sjaja

Jonizovana voda, pročišćena osmozom, sa dodatkom nano-sredstva za
visoki sjaj (super finish), garantuje
sušenje bez fleka i brisanje vozila čini
potpuno nepotrebnim.

