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ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Пета седница локалног парламента у Убу заказана је за
петак, 20.септембар. На дневном реду ће се наћи низ
тачака међу којима пажњу привлаче претреси о
доношење решења одлука о Ребалансу буџета за
2013.годину, озмени Одлуке о накнадама за коришћење
грађевинског земљишта, Плану детаљне регулације
"Мургаш - ново насеље", као и изради планова детаљне
регулације за "Нову комерцијалну зону" и "Совљак - ново
насеље".
У складу са Ребалансом јавна предузећа и установе ће
извршити измене и допуне планова и програма рада за
ову годину, а томе на Петој седници СО-е Уб ће бити
донете и одговарајуће одлуке.
Пред одборницима ће се наћи и решења о именовању
директора ЈП "Дирекција за уређење и изградњу"Уб
(Звонко Минић), ЈКП "Ђунис" (Зоран Ситарица) и ЈП
"Енерго-Уб" (Љиљана Ристовић). Директорка Дома
здравља Уб Катарина Васиљевић Пантелић поднела је
неопозиву осзтавку на ту функцију па ће, као одговор на
њен захтев, у складу са Законом, на овој седници бити
донето и решење о разрешењу.
Коначно, биће донето и решење о давању сагласности
Предшколској установи "Уб" за повећање броја деце у
наставним групама за васпитну 2013/2014. годину.

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ИЗБОРИ У ТРИ ТЕРМИНА
Са конференције за медије - Драган Јелић,
председник и Драган Радојичић, секретар СО-е Уб

Председник Скупштине општине Уб Драган Јелић
расписао је изборе за савете у месним заједницама - оном
делу у којем нису обављени после истека мандата. На
конференцији за медије, која је одржана у понедељак,
16.септембра, Драган Јелић, председник СО-е је нагласио
да ће техничке послове око избора, као чланови изборних
комисија, обавити запослени у Органу управе, а дани у
којима ће грађани имати прилику да изађу на биралишта
ће бити 20. и 27.октобар и 3.новембар. Избори за Савет
месне заједнице Уб ће бити одржани 3.новембра, а бираће
се девет чланова, како је предвиђено Законом , а у складу
са бројем бирача. О току избора и резултатима
извештаваћемо у наредним бројевима "Гласа Тамнаве".

ЛОКАЛНА ПОЛИТИЧКА СЦЕНА
БЕЗ АНЕСТЕЗИЈЕ - ШТА РАДИТЕ, БРЕ !?

С Т О Т И !

З

а дневник, па чак и недељник, стоти
број и није баш неки јубилеј, али за
месечник (двомесечник) то је бројка
вредна пажње. Утолико пре што је
финансирање приватних независних
медија на овом парчету Балкана увек
било ташко, готово немогуће без помоћи оних који су
спремни да дају, а да не траже ништа за узврат (бар не
отворено и условљено). Колико је било тешко говори и
сам податак да "Глас Тамнаве" слави тек стото издање
иако је почетак, први број, био пре, чак, 21 године.
Дакле, тек од 2006. наставили смо са редовним
излажењем једном месечно, а онда, пре две-три
године, сваког другог четвртка.
Е, сад! За "Глас Тамнаве" написао сам 100
уводника. Кад би све наслове набрајао - не би стало ни
пола на овом ограниченом простору. Поменућу, зато,
само оно што је, по мени, било најважније.
Већина колумни које су објављене на овом месту
биле су критички интониране, а та критика никада није
била упућена онда када је "капетан већ био у шуми".
Било је директних сукоба и веома оштрих жаока, почев
од првог броја. Умели смо и да се наругамо - с мером,
па смо, тако, давних деведесетих, у једном наслову
уводника написали: "Пропали смо - тако треба",
алудирајући на слоган тадашњег СПС-а. Прозивали
смо тадашњег председника општине и народног
посланика, "гурали прст у око" режиму који није био
баш омиљен по опраштању неистомишљеницима.
Објављивали смо карикатуре на тему "Миле Штуле",
"Штанцовања младих социјалиста", с амозаљубљености тадашњих партијских моћника
(локалних, али и високих), отворено заступали ДЕПОС
и ОТПОР, били претеча борбе против корупције
ангажованим текстовима, чак смо учествовали на
локалним изборима са ГГ "Отпор безакоњу"...
На другој страни, они за које смо подносили много
жртава као отворена опозиција у тако малој (да не
употребим ружнију реч) средини, они који су нам
гарантовали да ће свима да потекне "мед и млеко - чим
стигне демократија", да ће донације из света да донесу
тренутни излазак из вечите српске економске кризе - е,
они су нас "пустили низ воду" чим су се докопали
фотеља, власти, пара... Уз наш не мали допринос. А
онда су поручили, објавили, да за заслуге следују
медаље, а да су "сада земљи потребни способни"...
И - дођоше (те 2000-те) "способни"... Оде у неповрат
индустријска зона Уба (и много, много тога сличног и
већег по Србији), оде ПИК "Уб" са својих 27 ОУР-а и
кооперација по селима, оде све што је вредело...
А ми смо, баш у то време, на овом месту писали о
"сивој зони" (уместо индустријске) у Убу, питали
тадашње актуелне политичаре:"Колики пут треба да се
превали од ројалистичког до демократског политичког
убеђења?", борили се, кроз ове колумне, за
конкурентске медије - нарочито за "Тамнавске новине",
иако су, својевремно, биле перјаница "диктаторског
режима", а онда угашене јер је "нови Закон тако
прописао". Наравно, одмах је уведен нови медиј, са
стране.Плаћан му је астрономски износ за услуге.
"Глас Тамнаве" је увек, некако, био пасторче свих који
су били тако "умиљати" - док не доћу на власт...
П р оз и ва л и с мо , и м е н ом и п р е з и м е н ом ,
функционере, некадашње пријатеље (до доласка на
власт), и тако стварали непријатеље за "сва времена".
Упозоравали смо на злоупотребе, указивали,
критиковали, предлагали... Ипак, за оно што је било
похвално упућивали смо и честитке. Професионално!
Сада - подржавамо борбу против корупције,
одушевљавају нас изјаве врха општине да ће се
"обрачунати" са неспособнима и у својим редовима...
И тако даље - до сто и неког. Довољно од мене, зар не !?

АКТУЕЛНО
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ПОКРЕЋЕ СЕ ДЕО УБСКЕ ПРИВРЕДЕ

НАКОН УТАКМИЦЕ СА ХРВАТСКОМ

МАРАКАНА
СКАНДИРАЛА
НЕМАЊИ МАТИЋУ
Повратник у фудбалску
репрезентацију Србије Немања
Матић, упркос црвеном картону, доживео је
овације београдске публике, а после меча са
Хрватима је рекао да му је веома жао што није
био у тиму од самог старта квалификација.
- Дао сам свој максимум, на селектору и вама
новинарима је да процените колико је то било
добро. Мислим да смо одиграли добар меч и да
смо били ближи победи. Имам 25 година, тек сам
одиграо прву званичну у такмицу за
репрезентацију и због ове сјајне атмосфере, жао
ми је што нисам био у тиму од почетка
квалификација. Ипак, време ради за мене и за
наш млади тим", рекао је Матић који је пре овог
меча наступао на пет пријатељских утакмица у
дресу Србије.

ЗГРАДА ОПШТИНЕ И ХЛАДЊАЧА
У ВРЕЛУ "НА ЧЕКАЊУ"
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ПРОИЗВОДЊА БРИКЕТА
У НЕКАДАШЊЕМ ПП "РАД"
Оронула привреда је бољка, не само општине Уб, већ и читаве
Србије. Локална самоуправа последњих месеци посредовала је у
неколико случајева који би могли да допринесу њеном оживљавању.
Један од актуелних је и покретање производње у халама некада
веома успешног приватног предузећа "Рад" у Мургашу.
Наиме, у Мургашу се, ових дана, планира детаљно распремање.
Ре ш а ва њ ем и мо в и н с ко - п р а в н о г с т а т ус а и н а ј а в љ е н и м
потписивањем уговора између власника погона и новог инвеститора
стварају се услови за покретање производње и запошљавање око 50
радника, већ од Нове године. Како "Глас Тамнаве" ексклузивно
сазнаје у питању је фирма која ће се бавити производњом брикета од
угљене прашине и обрадом металних производа.

Као да је време стало:
Некадашњи ПП "Рад" обрастао коровом

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА

ДРУГИ КРУГ ТЕНДЕРА
НАКОН СЕДНИЦЕ СО-е УБ

ОДЛОЖЕНА
ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

Наставак градње нове општинске зграде и
изградња хладњаче у Врелу су пројекти чија је
реализација увелико требало да буде у току.
Разлог одлагања је "обарање" тендера. У првом
случају затајило се приликом састављања
пројектног задатка, док је за хладњачу извршена
погрешна процена вредости целокупног
пројекта, сазнајемо у општини Уб. Други круг
тендера за ова два пројекта биће расписани
након наредне седнице Скупштине општине,
20.септембра. Рок за подношење захтева је 45
дана, након чега ће се приступити избору
ивођача. Радови на згради општинске управе,
према проценама, биће настављени у овој
календарској години и једним делом ће бити
финансирани од средстава које ће обезбедити
РБ "Колубара" и Министарство грађевинарства
и урбанизма. Почетак изградње хладњаче
очекује се наредног пролећа.

Због кашњења у изради пројекта реконструкција улице Вука
Караџића биће одложена за наредну годину, одлучили су челници
општине Уб. Према речима Дарка Глишића, председника општине Уб,
постојала је могућност да радови крену у септембру месецу, али се од
тога одустало због почетка школске године и могућих проблема са
којим би се суочавали ђаци основне и средње школе.
- Други разлог одлагања је календарске природе, јер би радови
били извођени по кишном времену, што би довело до стварања блата
и његовог преношења у самом центру града. Таква искуства смо већ
имали и не би желели да нам се понове - констатује Дарко Глишић
први човек општине Уб и поручује да је обезбеђена сва неопходна
документација, да има довољно времена да се распише тендер, а да
ће радови бити извођени почетком наредног лета, када престану
школске активности. Подсетимо, овим пројектом предвиђена је
реконструкија првог дела улице, од моста до раскрснице код средње
школе. Комплетно уређење улице Вука Караџића предвиђа се за
2015.годину, када ће се радити друга фаза, од средње школе до
раскрснице код Цркве.

ПОЗНАТИ СВЕТСКИ БРЕНДОВИ ЗА СВАЧИЈИ ЏЕП

ПРАВИ OUTLET НА УБУ
У новоотвореној радњи "Outlet In" све функционише по принципу
правих светских оутлета, велика већина одевних предмета не
прелази цену од 1.500 динара, а за износ од 1.000 до 1.500 динара
можете купити маркиране тексас јакне, фармерке, хаљине...
Маркирана гардероба која носи
етикете најпознатијих светских брендова
не мора да буде скупа. У то смо се
уверили приликом посете првом убском
оутлету.
Већина одевних предмета у
новоотвореној радњи "Outlet In", која се
налази у улици Вука Караџића (иза
"Асторије") намењена је женској
популацији и не прелази цену од 1.500, а
најскупљи артикал у радњи је јакна од
3.500 динара. Нису у питању лажне
распродаје и попусти којима покушавају
да нас преваре лукави трговци.
Напротив, све је транспарентно, цифре
су јасно истакнуте на свакој етикети а у
питању је искључиво нова гардероба

која на Уб стиже директно са рафова
светских "гигантских" тржних центара.
Женске тексас јакне "Staff", фармерке
"Bershka" , хиљине "Tally Weijl" можете
пазарити за само 1.500 динара.
Асортиман се редовно допуњује, нова
роба стиже једном недељно и све
функционише по принципу правих
светских оутлета. Дакле, ради се о
продаји појединачних модела
одређене робе које обично нема у
свим величинама, а због те чињенице
и јесте јефтина. Избор је велики, па
свако може наћи неки "комад" за себе.
Како би нови начин продаје, по
п р и ц и п у о у т л е т а , п р и бл и ж и л а
купцима, власница радње Милица

Новоотворени оутлет
у Занатском центру (иза "Асторије")
Лукић планира отварање фејсбук
странице "OUTLET IN " на којој ће
купци моћи свакодневно да се
информишу око актулене понуде и
новопристигле робе. Код овог начина
продаје роба која стигне је тренутно на
располагању и питање је да ли се
може поново набавити када се прода.
Па, ко каже да Уб не иде у корак са
временом и светом?
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АКТУЕЛНО

БЕЗ ЦЕНЗУРЕ ИНТЕРВЈУ СА ДАРКОМ ГЛИШИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ УБ

ОД НОВЕ ГОДИНЕ ИЗВЕСНЕ ПРОМЕНЕ
НА ЈАВНИМ ФУНКЦИЈАМА
Ове јесени ћу се посебно позабавити питањем шта раде људи који су са листе Српске напредне
странке добили прилику да нешто ураде у нашој средини. Оне које је власт опила и који себи дају за
право да се понашају раскалашно и слободно биће први "на тапету". Са њима ћу се брзо
разрачунати, а онда и са онима чије деловање није дало задовољавајуће резултате. Након тога ћемо
сести са нашим коалиционим партнерима и од њих затражити да и они ураде исто у својим редовима
- без "длаке на језику" говори за "Глас Тамнаве" први човек убске општине
Прошло је петнаест и по месеци
откако сте преузели чело општине.
Довољно времена да се подвуче црта и
направи анализа Вашег досадашњег рада.
Да ли сте задовољни постигнутим?
- Лично никада нисам задовољан
резултатима које постижемо, јер увек
мислим да се може више. Евидентно је
да смо направили помаке на многим
пољима, само злонамерни могу да кажу
да није тако. За разлику од неког
претходног периода, мислим да смо
многе ствари покренули у позитивном
смеру. Ипак, морам да признам да нисмо
испунили баш све што смо зацртали и да
смо принуђени да померамо рокове за
реализацију неких пројеката. Ако се
" у љ у љ к у ј ет е " с а н е к и м ва ж н и м
пројектима које сте урадили и стално
говорите како сте презадовољни, онда
нисте на правом путу. Ја спадам у ону
врсту људи који, када испуне зацртани
план, увек остављају неку резерву да је
могло боље и да непрестано треба
стремити ка највишим циљевима.
Видећемо какав ће то резултат на крају
дати.

Позива на одговорност:
Дарко Глишић
током обраћања
одборницима СО Уб

Шта сматрате својим највећим
успехом од када сте на месту председника
општине Уб?
- Мислим да је то, пре свега,
политичка стабилност коју тренутно
имамо на Убу. Та чињеница нам је
донела успех на многим пољима.
Једноставно речено, ако имате "мир у
кући", ви можете да посветите пажњу
спољним факторима и да се
концентришете на лобирање и обилазак
надлежних министарстава у којима се
налази новац намењен локалним
самоуправама. Ми, свакако, можемо да
се похвалимо са великим бројем
пројеката који се финансирају од стране
државе. Неки од њих су већ завршени, а
неки су у фази реализације.

Максимално смо посвећени свом
послу, ту смо да радимо у инетересу
грађана, а евентуалне несугласице
остављамо по страни за нека друга
времена.
Постојале су гласине да би
владајућа коалиција на Убу могла да
добије појачање у виду подршке СПС-а.
Какав је ваш став по том питању?
- Ми смо отворени за све људе
добре воље који желе да помогну.
Немамо негативне аспирације ни
према једном појединцу или листи која
се налази у опозицији. Оног тренутка
када се укаже простор, неко ново
место, ми смо спремни да укључимо и
људе који се "формално" налазе са
друге стране када је у питању
скупштинска већина. Ипак, наш став је
да не желимо да радимо на штету
наших садашњих коалиционих
партнера. Мислим да би тако нешто
умањило кредибилитет нас као људи
који смо окосница ове коалиције. Ако
сте спремни да окренете леђа некоме
ко је био уз вас када је било најтеже
онда, свакако, нисте неко ко може да се
подичи моралом.
По кулоарима се прича да су вам из
Београда понудили "високу" функцију.
Колико има истине у томе?
- Мислим да не постоји човек кога
сам срео у последњих месец дана који
ме то није питао. Ако постоји ствар која
се шири брже од епидемије, онда су то
такозване "информације". Мој став по
том питању јасно сам демонстрирао
још првог дана када сам преузео
функцију председника општине. Иако
сам се квалификовао за место
народног посланика у Скупштини
Србије, написао сам оставку и послао
је Републичкој изборној комисији.
Тиме сам свима дао јасну поруку какви
су моји циљеви у овом мандату и да ми
је жеља да пробам да испуним оно што
сам обећао суграђанима. Исто тако,
сматрам да би било непоштено да
после годину и нешто дана напустим
функцију председника општине зарад
боље плате и мање странака које траже
да им се нешто реши. Дакле, понуде
сам имао, али је моја превасходна
жеља да испуним цео мандат на Убу. За
даљу будућност, о том-потом.
Политика Александра Вучића
добија све већу подршку народа. Како сам
каже "тешки резови" су неминовност која
нас чека зарад боље будућности и
опоравка земља. Имајући у виду средину
каква је убска, мислите ли да сте ви и
ваши коалициони партнери спремни да
одговорите на постављене захтеве?
- То ће време показати. Морам да
признам да у неким случајевима нисам
имао довољно храбрости да ствари

"Коп Радљево је једна од
шанси које нам дају могућност
да већи број Убљана добије
проходност у Колубари."
"пресечем" на време. И оно што сам
увидео да је лоше, требало ми је време
да направим "рез" који би
предупредио лоше ствари. Мислим да
смо у неким тренуцима зарад "мира у
кући" били жртва "трулог
компромиса". Трудићу се да заједно са
н а ј бл и ж и м с а р а д н и ц и м а т а к в е
"аномалије" у наредном периоду
"сасечем у корену". Тачно је да у
средини каква је убска такве ствари
није лако извести без неке велике
турбуленције. Ове јесени ћу се
посебно позабавити питањем шта
раде људи који су са листе Српске
напредне странке добили прилику да
нешто ураде у нашој општини.
Подробно ћу анализирати њихове
резултате, од председника месних
заједница, преко оних који се налазе у
органима управе и јавним
предузећима на директорским
местима, до мог заменика и мене. У
Нову годину са неким људима нећемо
ући, то је сигурно. Очигледно је да
појединци нису спремни да уложе
потребан напор да би се нешто
променило у нашој средини, с тога нам
је потребна "свежа крв". Ако ја по
читав дан могу да се посветим мом
послу, онда то тражим и од других. Оне
које је власт опила и који дају за право
себи да се понашају раскалашно и
слободно биће први "на тапету". Са
њима ћу се брзо разрачунати, а онда и
са онима чије деловање није дало
задовољавајуће резултате. Након тога
ћемо сести са нашим коалиционим
партнерима и од њих затражити да и
они ураде исто у својим редовима.
(наставак интервјуа
на наредној страни)
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(наставак интервјуа са преходне стране)
Како коментаришете недавну оставку
директорке Дома здравља?
- То је њен лични чин, а оставке се не
коментаришу. Ја само могу да кажем да ми је
жао због њеног геста и да смо имали коректну
сарадњу. Општина је, у претходном периоду, у
складу са својим могућностима излазила у
сусрет Дому здравља, путем куповине
аутомобила и донација које смо
обезбеђивали преко РБ "Колубара". Мислим
да је наша сарадња могла да потраје, али ми
морамо да идемо даље.
Станко Суботић Цане је, након неколико
година одсуства, поново боравио на Убу.
Мислите ли да, у перспективи, његов евентуални
повратак у Србију може бити користан за наш
град?
- Мислим да његов повратак у Србију
може бити користан за Уб. Свима нам је јасно
да је он човек који воли ову средину, ту нема
спора. Ако буде било прилике и ако нека
помоћ буде зависила од њега, ја сам сигуран
да би он, без двоумљења, био расположен да
помогне. Да ли ће бити такве ситуације ја,
заиста, не знам. Са њим нисам разговарао, па
се зато не бих бавио шпекулацијама о било
каквој сарадњи.
Општина Уб никада није била боље
позиционирана у односима са РБ "Колубара".
Ускоро креће и Радљево. Да ли су реалне наде о
неком масовнијем запошљавању Убљана на
овом копу?
- Ми смо се и у претходном периоду
трудили да што већи број људи дође до свог
"ухлебљења" у рударском басену. За годину
дана запослили смо много већи број Убљана
н е г о г о д и н а м а у н а з а д , и зу з и м а ј у ћ и
предизборне кампање када су "на силу"
отварана радна места зарад бољег изборног
резултата. Коп "Радљево" јесте једна од
шанси које нам дају могућност да већи број
Убљана добије проходност у "Колубари".
Његово отварање је извесно, а о томе сведоче
изјаве надлежне министарке и људи из
државног врха који су за тезу да коп треба да
се шири ка Убу, а не ка Лазаревцу. Ми ћемо се
трудити да тај процес убрзамо и обезбедимо
све неопходне услове како би "Радљево" што
пре кренуло са радом. За септембар је било
предвиђено отварање службених просторија
на Убу, али нам се, на наше велико
изненађење, испречио један бенигни
проблем, који је метастазирао у међувремену.
Наиме, једно лице се бесправно уселило у тај
простор, па сада "мучимо муке" да без
"употребе силе" дођемо до тих просторија.
Што би наш народ рекао "српска посла".
Повод за наш данашњи разговор је наше
стото јубиларно издање. Као својеврсни
хроничари дешавања у Тамнави исписујући наше
странице ми остављамо траг који ће, некада у
будућности, служити историчарима нашег краја.
Шта је то по чему бисте желели да вас Убљани
памте?
- Не бих волео да ме људи на Убу
погрешно разумеју или цитирају. Моја визија
је да радим исправно и поштено, "гурам" свој
посао напред и да се не обазирем на
спорадичне ударе и саплитања. Интереси су
различити, па појединци можда баш и нису
срећни када урадимо нешто позитивно. Ја бих
вама, пре свега, честитао на јубилеју. Сто
бројева треба направити, остати у жижи
интересовања, бити читан, бити тиражан и
непрестано ширити спектар људи који прате
ваш лист. Посебно што знам кроз шта сте све
прошли у неком ранијем периоду. То је,
заиста, успех.
Разговор водио:

Милован Миловановић

"ГЛАС ТАМНАВЕ" ИЗ ДРУГОГ УГЛА

СВЕДОЧАНСТВО
НАШЕГ ВРЕМЕНА
Као хроничар дешавања у Тамнави "Гласа
Тамнаве" оставља траг који ће будућим
нараштајима говорити о овом времену.
Дуго сам се припремао за излазак нашег стотог
издања. Није то мала ствар. Треба што-шта пригодно
написати, прокоментарисати, што да не, и похвалити
се.
Листајући сада већ пожутеле странице старог
"Гласа Тамнаве" из давне 1922.године, проучавајући
"Тамнавске новине" из седамдесетих и осамдесетих,
присећајући се наших издања с почетка деведесетих и
краја двехиљадитих година, почео сам интензивно да
размишљам и посматрам ствари из неког сасвим
другог угла. Као хроничар дешавања у Тамнави, а и
шире, схватио сам да исписујући странице модерног
локалног листа остављам, заједно са осталима који
пишу за ово гласило, траг који ће будућим нараштајима
говорити о овом, нашем, времену. Неко ће једног дана,
овако као сада ја, листати издања "Гласа Тамнаве" у
потрази за историјским чињеницама и духом времена
које је давно прошло. Проучаваће "тај неко" текстове
Милана и Милована Миловановића, Милана
Босиљчића, Радована Пулетића, Благоја Цонића,
Драгане Недељковић, Бранка Матића и других. Можда
ми, у овом тренутку, нисмо ни свесни тежине
написаних речи. Јер, стара је изрека, новине трају
један дан (ове наше можда мало дуже). Институције и
ликови, чији рад и активности пратимо, ипак, остају
забележени за "вјеки-вјекова". Остаје траг да је неко
некад нешто радио у овом нашом тамнавском крају,
нашим потомцима остаје сведочанство о томе ко смо и
шта смо били, наше врлине и мане, наша дела и
недела. Понешто отворено, а понешто и између
редова. Све што чини нашу садашњост која ће, то је
неминовно, једног дана бити далека прошлост.
"Глас Тамнаве" је од самог почетка себи
поставио јасан задатак- да буде глас народа, и не само
то, већ и да се тај глас далеко чује. Да смо у томе
успели сведочи тираж од 2.500 примерака. Причу смо
започели са свега 500-600 примерака гурајући их у руке
свима којима је, како смо, упркос свему, дубоко
веровали, стало до информисања о локалним
дешавањима. Нисмо жалили да, понекад, поделимо и
половину тиража бесплатно, а све у сврху
приближавања народу, његовим потребама и
проблемима. Број конзумената је огледало вредности
сваког медија, било штампаног, било електронског, а
"Глас Тамнаве" је, по том основу, у нашем крају без
премца. Ушли смо, у готово, сва села која имају бар
један продајни објекат. Није нам тешко да дођемо и до
најудаљенијих места, јер само на тај начин можемо да
испунимо сврху нашег постојања - информисање целе
Тамнаве. Глобална интенет мрежа омогућила је да нас
читају и преко океана, неретко добијамо поруке
подршке са различитих страна света. Логично, људи
су жељни сазнања о дешавањима и новостима из
њиховог краја, а "Глас Тамнаве" представља њихов
прозор кроз који виде своје рођаке, пријатеље,
познанике. То нам је, једном приликом, рекао и славни
Драган Џајић коме смо, и у оним тешким тренуцима,
шајући му отворено подршку, приближили Уб и његове
Убљане.
И ево стотог броја. Остајемо доследни и
отворени за сарадњу са свима. Политику не водимо,
већ је коментаришемо. Давно су прошла времена
политичке нетрпељивости и озлојеђености. Убу је
потребан објективан и критички настројен лист.
Управо по томе "Глас Тамнаве" и јесте другачији од
осталих. Препознатљив је по себи, нема политичку
позадину, а на нама који исписујемо његове странице
је да се постарамо да тако и остане.

8

НАШИ АУТОРИ

19.септембар 2013.г.

ЛИФТ
(први убски)
У претходном 99. броју „Гласа Тамнаве“
укратко сам описао Џагијев конструкторски рад на
првом тамнавском електромобилу. Потрошено
мастило се једва осушило, а већ стиже новитет у
тамнавској станоградњи: Слоба Мишић завршио
радове на изградњи првог стамбеног објекта у Убу
који има уграђен лифт! Справа је уобичајене
конструкције, служи сврси па нек је станари нове
четвороспратнице у „Преком шору“ у здравље
користе.
Злонамерни већ гунђају да Уб има свој први
лифт у згради силоса, али је његова свакодневна
употреба ипак била ограничена на раднике којима је
штедела ноге и скраћивала време проведено у
савлађивању „вертикалне денивелације“. Нови
лифт је доступнији обичном човеку – проба ове
варошке новотарије може да се обави уз изговор да
је у току званична посета комшији са четвртог
спрата. Слутим да је постављен нови стандард и
отворено поље за пословно надметање наших
инвеститора: нема праве зграде без лифта. Можда
нас за који месец изненади први панорамски лифт.
У зависности од орјентације лифта пружиће нам се
прилика да завиримо у комшијину дневну собу,
комшиницину шерпу и тренутне модне трендове
свеже опраног веша на терасама. Биће ту и прилике
за дечје несташлуке у стилу руских хулигана са
средине осамдесетих – позовеш лифт па побегнеш.
Ал' да се зна: лифтове су нам у данашњем
облику, пардон, елеваторе баш као и гомилу
савремених уређаја и електронских направа
потурили Амери. Поједини научни извори
глорификују дело извесног господина Отиса који је
у граду Јонкеру у држави Њу Јорк средином 19.
века осмислио принцип рада справе коју данас
зовемо лифт, мада није нека тајна да је о механизму
за подизање терета и људи писао римски архитета
Витрувијус помињући рад Архимеда у трећем веку
пре нове ере. Отис је почео да их прави серијски у
својој фабрици усавршавајући принцип рада и
кочења у ванредним околностима. Да није било
Енглеза још би ми елеваторисали, хвала им што су
све свели на четири слова.
Без лифта се некако и боримо, али без нових
паркинга живот у центру постаје све
компликованији. Паркинг простори су нам од раније
слаба тачка. Тренутно је у току измена и допуна
Плана генералне регулације „Уб 2025.“ па ето
прилике да се поново на дневни ред стави тема о
начину обезбеђења потребног броја места за
паркирање. Остаје дилема: да ли и даље број
паркинг места утврђивати на основу броја
стамбених јединица и површине пословног
простора и решавати у оквиру парцеле на којој се
објекат гради, или покушати да се на основу
искустава општина у окружењу нађе начин за
„компензацију“ недостајућег паркинг простора уз
наплату у корист буџета. У ћорсокаку помало сви:
инвеститори у вечитим комбинацијама да што више
изграде и солидно зараде, градске службе да
испоштују закон и заведу какав-такав ред, и грађани
у вечитој тежњи да паркирају што ближе улазним
вратима.

ВРЕМЕНСКА ПРОЗНОЗА
УБ, од 19. до 23.сепрембра 2013.г.
19.9.

20.9.

20.9.

22.9.

23.9.

ДОЧЕКАТИ
СТОТИ !
Зашто лажем Мишка Миловановића
Последњу годину телефон ме зове толико често да свака
мелодија звона почне да нервира за, максимално, недељу дана.
Стекао сам велики број нових пријатеља, мало-мало па говорим у
микрофон и досадио ми је роштиљ. Последњу годину колико год
да пораним – требало је раније, како год да планирам – требало је
боље, колико год да сам брз – требало је брже, колико год да држим
реч – требало је више. Од мисли које су ми некада биле углавном
слободно асиметричне, разгранате у непредвидивим правцима и
местимично тешке за усклађивање, имам времена само за
мноштво једноставно четвртастих, лаких за паковање, где 1+1
никада није више од 2.
Пре Овога, баш сам се бавио писањем. Седнемо папир и ја на
летећи ћилим и, кад дођемо себи, оно – облетели свет. Из основног
рукава памети извуку се још два, из њих још четири, па осам, па
шеснаест… Понекад сам користио падобран да се приземљим и
тако скратим причу која се отела контроли. Пре Овога, био сам
поуздан колумниста и на слободне и на задате теме… Новинарсарадник који снајперски не промашује рокове… Текстодавац на
ког се могло ослонити и напамет, жмурећки. Све док се нисам
укомпјутеризовао, урачунарио, усистемио и почео да добијам
питања са понуђеним одговорима на које не сме да се чека.
Са Мишком Миловановићем,
власником овога листа, сарађујем
десет година и, да нема ове
последње, био бих поносан на себе.
Ове последње године - када сам
каснио, заборављао, недолазио,
заобилазио, и намерно постајао
претплатник који, заједно са чврсто
обећаним текстом, тренутно није
доступан. А покушавао сам да, као
некад, у Гласу Тамнаве уредовим
рубрику- Пише: Радован Пулетић ,
није да нисам… Бленуо сам у
белило екрана, кувао поноћне горке
кафе, покушавао са сентиш музиком
за изазивање литерарних емоција и
псовао на глас сопствену
кампањску природу због које сам
осуђен на тај одвратни цајтнот и
безизлаз. Онда бих, по обичају,
после велике борбе са самим собом
у којој заслужено победи гори –
отишао у кревет и заспао по кратком
поступку не написавши ни реч…
Ето, прошли пут, због свеопште исцеђености као последице
сукоба са режећим чопором обавеза, сетио сам се ненаправљеног
текста тек када сам случајно срео Мишковог Милована. Њега је,
лепо сам видео, моје оправдање одмах подсетило на оправдање
Малог Перице који би “домаћи свакако урадио да му седми пут није
умрла баба”.
А, шта ми се дешава ноћас, после јучерашње заклетве Мишку
Миловановићу да ћу припремити и илустровати нешто за
јубиларни, стоти број његовог Гласа Тамнаве? Шта ми се дешава
након свих позива непознатих бројева, свих комуникација које од
мене траже немогуће, свих КЗС-а препуних фалушних микрофона
и овала са охлађеним ћевапима, упркос којима сам успео да се
организујем како бих написао текст? Шта ми се дешава? Ево шта:
спопала ме Амброзија у пакту са прехладом зарађеном на спавању
поред отвореног прозора! У моје синусе, нос, грло и плућа увукао
се слузави окупатор и не дозвољава да дишем. Писати у оваквом
стању исто је што и утоварати угаљ са температуром 37,8. Ако је
икада било у реду да моја рубрика изостане, то је овога пута.
Међутим, морао сам да обавим посао без обзира на
респираторне компликације изазване алергијом. Јер, после 50
година присуства на планети Земљи добро знам колико је тешко и
једном урадити нешто добро. Поновити то десет пута – скреће
пажњу и непажљивима, а издржати до броја 100 - улази у
категорију екстремно озбиљних подухвата. Јубилеј Мишкових
новина је толико вредна ствар да бих, љубоморно признајем,
много више волео да се десила мени него њему. Зато сам желео да
напишем овај текст. Уз то, да нисам, морао бих да се вадим на
амброзију и назеб изазван неопрезним спавањем. После свега, ко
би ми веровао?

УБСКЕ ТЕМЕ
АНОНИМНА АНКЕТА
- КАКО СЕ ТАМНАВЦИ ИНФОРМИШУ?

НАЈВИШЕ ПРАЋЕН
"ГЛАС ТАМНАВЕ"
Локалне новине Глас Тамнаве чита 85 одсто
житеља Тамнаве, 52 одсто их чита редовно
(сваки број), 33 одсто их чита повремено,
а 15 одсто их не чита уопште.

У оквиру дипломског рада на Факултету политичких
наука у Београду, а у циљу истраживања теме о локалним
медијима, урађена је анонимна анкета на случајном узорку
грађана Тамнаве. Обухваћен је узраст од 12 до 78 година.
Највише анкетираних је из самог Уба - 72 одсто, док је
остатак испитаника из околних села. Степен образовања
оних који су попуњавали анкету креће се од основног 9
одсто, средњег 46 одсто, вишег 10 одсто, високог 33 одсто
и два одсто је оних који немају завршену основну школу.
Тамнавци се информишу углавном путем телевизије.
Нешто мањи проценат испитаника се информише путем
штампе и интернета. Најмање се слуша радио.
Свакодневно дневну штампу чита 57 одсто анкетираних,
13 одсто их чита од четири до пет пута недељно, 22 одсто
једном до три пута недељно, а 8 одсто их уопште не чита и
то су углавном жене.
На подручју Тамнаве се највише
гледа РТС1, затим следе Б 92, Прва и Пинк, а најмање РТС2
и Хепи. Од осталих канала који се прате путем кабловске
наши суграђани гледају спортске канале, Фокс и
Дискавери. Од локалних телевизија гледа се Сити, 3М и
Маг, а иза њих су Гем и регионална телевизија "Вујић". Ни
једну од локалних телевизија не гледа 22 одсто
анкетираних, а пет одсто је навело да нема сигнал или га
има само недељом.
Од дневних новина највише се читају Вечерње новости
24,64 одсто, нешто мање Блиц 23,76 одсто, Курир 15,84
одсто, Ало 12,32 одсто, Политика 11,44 одсто, Спортски
журнал 8,8 одсто, Информер 4,4 одсто, Спорт и Наше
новине 1,76 одсто.
Локалне новине Глас Тамнаве чита 85 одсто житеља
Тамнаве, 52 одсто их чита редовно (сваки број), 33 одсто их
чита повремено, а 15 одсто их не чита уопште. Подједнако
их чита и мушка и женска популација. На питање да ли им је
много да издвоје 50 динара за куповину Гласа Тамнаве, 78
одсто је одговорило са не, а 22 одсто са да, углавном
старијих преко 50 година. Рубрике које највише привлаче
пажњу су Убска хроника (коју више читају жене), затим
следи спортска рубрика (њу више читају мушкарци), а
подједнако су читане културна рубрика и локалне
политичке вести. Њих такође више читају жене. После тога
следи рубрика „ Реч уредника“ и колумне. Теме које би
анкетирани волели да буду више заступљене су: личности
и догађаји из прошлости Уба, здравство, проблеми
грађана, култура, образовање, питање запошљавања,
екологија, риболов и понеке анегдоте наших суграђана.
На локалним ТВ станицама суграђани би волели да
гледају дневне вести, емисије уживо, емисије о прошлости
Уба, анкете, документарне и образовне емисије, више
спорта и хумора. Такође би волели нешто више да сазнају
о селима Тамнаве, ноћном животу Уба и познатим
суграђанима. Предложили су и теме о православљу, моди
и психологији. Као недостатке наводе мали број сарадника
и много преузетих емисија.
Од локалних радио станица најслушанији је Сити радио
37 одсто и то у јутарњим часовима, затим се слуша МБ
радио 24 одсто и радио Уб 9 одсто, углавном у вечерњим
часовима. Не слуша радио око 30 одсто испитаника.
На питање да ли мисле да су довољно информисани о
актуелним збивањима у нашој општини, са не је
одговорило 41 одсто, а са да 37 одсто. Деветоро се није
изјаснило. Пошто је 70 одсто анкетираних изјавило да
жели да их медији обавесте о урађеној анкети, ми смо им,
на овај начин , изашли у сусрет.
Д. Капларевић

19.септембар 2013.г.
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UBQANI PI[U
ДА ЛИ ЈЕ ПОЛИТИКА ПОЗОРИШТЕ ?

ПРОВИНЦИЈСКА
(НЕ) КУЛТУРА
Недавно сам прочитао текст једног нашег позоришног
редитеља који се осврнуо на лоше стање у култури
провинције, упоредивши га са временом „омраженог
комунизма“. Човек је, по мом скромном познавању
позоришне уметности, добар у својој струци али никако не
може да прикрије своју политичку оријентацију, која му
стално провири, као кошуља кроз откопчан шлиц на
панталонама.Увек ми је било жао тих људи који су своје
сјајне професионалне успехе знали да упрљају блатом из
„политичке каљуге“, јер политика као таква, да би уопште
постојала мора бити мање или више „прљава“. Питам се
зашто неки људи политику схватају као професију, када се
њоме могу бавити сви, од оних полуписмених до оних са
високим образовањем.
Није ми намера да отварам полемику са онима који
мисле супротно, али треба рећи истину.Највећи процват
култура је имала управо у једном периоду „комунистичке
владавине“, што потврђују многи познати културни
посленици.Шта се десило после тога, добро знамо, и не
видим никакву потребу да се за све оптжује неко други.
Знам ја да су се многи разочарали у „октобарску
револуцију“, па можда и поменути редитељ, али шта да се
ради. Нећемо ваљда и за то да окривимо комунисте.Можда
је најбоље да у овом случају цитирам патријарха Павла
који се једном свештеном лицу обратио речима: „ Е мој
(име), кога ћеш ти да мрзиш кад не буде било комуниста“.
Уместо што неки имају патолошку потребу да пљују све
претходно, било би паметније да понешто из тих прошлих
времена науче.Мржња се увак показала као лош темељ за
нову грађевину, ма како се она звала.

Зоран Симић

ИСПЛАТИ ЛИ СЕ ПЛАЋАТИ РАЧУНЕ ?

КОМШО, `ЕСИ МИ ДОБАР?
- НИСАМ!
Мој комша. Мој комша је душа од човека. Некад ми га
стварно жао. Мученик. Уби се од плаћања којекаквих
рачуна. Струја, вода, ТВ претплата... Поштар их само
доноси, а он плаћа ли, плаћа.
А ја? Па, и ја трошим струју! Трошим, али не плаћам!
Имам пара, али за "паметније" ствари... И тако...Нарасте то
до милион динара! Све се нешто мислим десиће се метеор,
вулкан, поплава, Карлеушин концерт... И, гле чуда, деси се!
Није баш природна катастрофа, али неки поремећај јесте.
ЕПС ми опрости 40 посто дуга и камату и још ми нуди да
платим на рате! Е сад, држава је за неког мајка, а за некога
маћеха. Маћеха је за мог јадног комшу што плаћа на време и
добија само пет посто попуста...Хе, хее! Комша, добар
човек! Тако ти ја од "мајке Србије" добијем 400.000 динџи!
Комша не зна, сирома човек. Уби се од неког посла,
али слаба вајда! Зовем га пре неко вече да ми наштелује
телевизор што сам уштедео од ТВ претплате! Једанаест
година како комша плаћа претплату, а ја - јок ! Сада је
укидају, а када сам му рекао откуд ми паре за телевизор,
комши не би добро, а и како би када зна да је бацио 70.000
динџи ни на шта. Ја, ево, уживам у гледању Европског
првенства у кошарци на "плазми" од 50.000 динча.
Паз' сад! Ту није крај. Увезем ти ја кола пре неку годину
преко Црне Горе...Кажу не могу да се региструју, јер
неиспуњавају ЕУРО норме... Ма, купим их ја, а комша за
исте паре узео Југа... Несретник, каже да их не могу
регистровати... Кад оно после- може! И ја исто нисам могао,
а сад могу... Има, нешто се пије... Комша не знам да'л
може...Нећу да му кажем шта пијем...Мој комша, жао ми га
је.
РЕАЛНОСТ:
Јадни комша што може а да ништа не пије, што вози
Југа, и онај што плаћа струју и претплату сам ја и велика
већина вас. Има нас отприлике 98 посто! Наравно, имао
сам потребу, бар литерарно, и у ваше име, да му се осветим
"оном" дисфункцијом на крају.

Александар Ивановић
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ОПШТИНА УБ

19.септембар 2013.г.
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ "УБ"

АКТУЕЛНА САНАЦИЈА ОШТЕЋЕНИХ КОЛОВОЗА
Најобимнији радови су на путним правцима који су од регионалних прекатегорисани у локалне, а
обавеза одржавања тих 70 километара саобраћајница пренета општини
Лепо септембарско време погодује
наставку грађевинске сезоне, па
Дирекција за уређење и изградњу
убрзано приводи крају бројне започете
послове. По речима Звонка Минића,
директора Дирекције, најобимнији су
радови на путним правцима који су од
р е г и о н а л н и х п р е к а т е го р и с а н и у
локалне, а обавеза одржавања тих 70
километара саобраћајница пренета
општини.
- У току је реконструкција пута Уб –
Памбуковица од центра овога села.
Сада настављамо из другог правца, од
Гуњевца, где ће бити пресвучен део који
је пре неколико година прескочен.
Радови се изводе и на бившем
регионалном путу од Уба, преко
Гвозденовића до Карауле, док је правац
Уб - Бргуле завршен. Ту су најлошије
деонице, поготову кроз Стубленицу,
пресвучене, материјал где је подлога
потонула је замењен, санирана су сва
критична места и рупе окрпљене до
надвожњака у Лисо Пољу. Завршена је и
деоница од Бањана до Калиновца –
набраја Минић. Регионална путна
мрежа, коју је општина наследила у
прилично запуштеном стању, на крају
ове грађевинске сезоне биће „солидно
поправљена” с обзиром да се ради
знатно квалитеније него претходних
година, оцењује Минић. За одржавање
прекатегорисаних путева, Дирекција је
од републике добила средства у износу
од 18 милиона динара, која још нису
потрошена.

Центар Памбуковице

Што се тиче изградње и
одржавања градских улица и осталих
локалних путева, Звонко Минић каже
да су ти послови редуковани због
преполовљених средстава, тако да у
овој грађевинској сезони Дирекција
располаже са 150 милиона динара. До
сада је урађено неколико пољских
путева како би пољопривредници
лакше дошли до својих њива и поседа,
као и проширење 1,2 километра пута
до гробља у Стубленици, где треба
довршити пресипање. Дирекција је
обезбедила рециклирани асфалт за
поправку локалних макадамских
путева, а радови ће се обављати све
док временске прилике дозволе.
- На самом граду, асвалтирана је
прва деоница улице Саве Бојанића, а
за другу припремамо тендер. У овој
улици треба урадити реконструкцију
водоводних прикључака, потом
канализације, а онда припрему за
а с в а л т. Н а Уб у ј е д е л и м и ч н о
реконструисана светлосна
сигнализација, тако да су на две
раскрснице комплетно замењени
семафори. У циљу веће безбедности
ученика, пред 1. септембар обележени
су прила зи убским школама.
Најављену реконструкцију улице Вука
Караџића, у којој се налазе основна и
две средње школе, због обима радова
нисмо стигли да урадимо за време
школског распуста, те смо посао
одложили за следећу годину. Такође,
од Јавног предузећа Путеви Србије

Чучуге

Звонко Минић

добили смо обећање да ће расписати
тендер за реконструкцију улице
Славољуба Миливојевића до моста у
Совљаку и од моста до школе, али на
томе је и остало. Дирекција је
припремила и проследила комплетну
пројектну документацију и од Путева
Србије очекујемо да распишу тај, као и
тендер за изградњу деонице Новаци –
Памбуковица у дужини од пет
километара, која је једина под
макадамом на овом бившем
регионалном путу. Укупна вредност
радова је око 150 милиона динара, али
не знам када ће Путеви Србије
започети њихову реализацију –
наводи директор Дирекције за
уређење и изградњу, уз напомену да је
прилив средстава био стабилнији,
урадило би се још неколико градских
улица. Уз то, додаје, због законске
обавезе плаћања извођачу радова у
року од 45 дана, као и неизвесног
буџетског прилива до краја године,
послови су уговарани „са опрезом”.
Велики део пара утрошен је на текућа
одржавања, као и на послове који се
не виде на терену - изузимање
земљишта и пројектовање.
Новца има за мање пројекте, тако
да ће до краја ове грађевинске сезоне
бити изграђена јавна расвета на
десетак локација у граду.
Д.Н.

ЗАСЕДАО ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

УРЕЂЕЊЕ ГРАЧИЦЕ ПРИОРИТЕТ
На деоници дугој четири километра, Грачица угрожава 100 стамбених, 50 производних и економских
и 10 инфраструктурних објеката и плави површину од око 500 хектара под поврћем и усевима
Због слабог пуњења буџета у првих
осам месеци (45 одсто), нису
обезбеђена средства за уређење корита
реке Грачице кроз градско насеље и
село Совљак, што је овогодишњим
Оперативним планом одбране од
поплава назначено као апсолутни
приоритет, констатовано је на 13.
редовној седници Штаба за ванредне
ситуације општине Уб, која је одржана
прошле недеље. На поменутој деоници
дугој четири километра, Грачица
угрожава 100 стамбених, 50
производних и економских и 10
инфраструктурних објеката и плави
површину од око 500 хектара под
поврћем и усевима. Од планираних
инвестиција на уређењу водотокова, у

овој години само су настављени
радови на регулацији Убаче. Узводно,
од Уба до Гуњевца, у дужини од једног
километра извршено је чишћење и
профилисање речног корита, а исти
радови тренутно се изводе и на дуплој
дужој деоници низводно, од Уба до
Трњака. Чланови Штаба предложили
су да се предстојећим ребалансом
буџета обезбеде почетна средства за
п р е ве н т и в н е м е р е од б р а н е од
поплава, пре свега на реци Грачици.
На прошлонедељној седници
анализиран је и извештај о предузетим
превентивним и оперативним мерама
заштите од пожара у овој сезони, као и
информација о систему противградне
одбране. У вези са овим тачкама,

усвојено је неколико препорука, чије
спровођење би допринело смањењу
ризика од избијања пожара и спречило
штете које би евентуалне временске
неприлике могле да нанесу
пољопривреди. Пре свега, треба
п о к р е н у т и п ос т у п а к за п о п у н у
Ватрогасне службе до 75 посто
формације, јер са десет тренутно
запослених ватрогасаца одељење не
може да функционише у три смене, те
набавити развални хидраулични
уређај, црева за гашење шумских
пожара и једно навално возило. Што се
тиче одбране од града, неопходно је
обезбедити 28 ракета и изградити
противградну станицу у Кожуару. Д.Н.

ОПШТИНА УБ
ОДЛУКОМ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

19.септембар 2013.г.

УБ ДОБИО
АНТИКОРУПЦИЈСКИ ФОРУМ
Ово независно тело има задатак да креира, реализује и прати
ефекте борбе против корупције на локалном нивоу
На седници од 12. септембра,
Општинско веће формирало је Локални
антикорупцијски форум (ЛАФ), чиме је
започела практична примена Локалног
плана за борбу против корупције у
општини Уб, документа који су летос
ус во ј и л и од б о р н и ц и С к у п ш т и н е
општине. ЛАФ је независно тело и има
задатак да, у складу са Локалним
планом, креира, реализује и прати
ефекте борбе против корупције на
општинском нивоу. За чланове ЛАФ-а
именовани су сви чланови Радне групе
који су учествовали у изради
општинског плана за борбу против
корупције.
Уб је једина општина у
Колубарском округу и међу првима у
Србији која је званично усвојила
Локални план са антикорупцијским
мерама и оформила ЛАФ.
Чланови ЛАФ-а окупили су се
прошле недеље, како би дефинисали
наредне активности у вези реализације

Зоран Гавриловић
и Павле Димитријевић

Локалног плана за борбу против
корупције. Састанак су иницирали
Биро за друштвена истраживања из
Београда (БИРОДИ) и ваљевско
Уд ру же њ е гр а ђ а н а „ Д и ј а ло г” координатори у процесу израде и
примене Плана.
Уз констатацију да је пре двадесетак
дана Влада Србије, поступајући по
новоусвојеној Националној стратегији
за борбу против корупције, донела
Акциони план за борбу против
корупције, Зоран Гавриловић из
организације БИРОДИ истиче:
- Према том плану, све што је
рађено на Убу биће сада обавеза за
читаву Србији. Уб ће, тако, имати
некаква искуства која неће имати
остали градови и општине и то је
прилика да их подели са локалним
самоуправама у Колубарском округу –
наводи Гавриловић. Он, такође,
напомиње да је најважније створити
механизме који ће смањити простор за
корупцију, као и да нема борбе против
корупције без сарадње и подршке
грађана.
- Наш циљ је да у наредном
период у придобијемо подршку
грађана и да они схвате да је борба
против корупције јако битна за
остваривање њихових основних
права. Значи, не можете више ићи код
лекара и плаћати два пута, што кроз
порез што кроз давање мита, а исто
ва ж и за ш колу, ло к а л н у
администрацију,... Оно што грађани
треба да схвате је да је борба против
корупције борба да се поштују њихова
п р а ва , од н ос н о д а д ру ш т ве н о
богатство које се остварује у овој
земљи буде равномерно распоређено
– закључује Зоран Гавриловић.

ОПШТИНА УБ ВОДИЛА СРЕДЊОШКОЛЦЕ НА "ДЕЈВИС КУП"

БОДРИЛИ ЂОКОВИЋА
Општина Уб и Канцеларија за
м л а д е о б е зб е д и л и с у к а р т е и
организовали превоз за сва три дана
"Дејвис куп" меча између Србије и
Канаде. Интересовање за "живо"
праћење мечева у "Београдској арени",
је било велико, а карте су, углавном,
дељене средњошколцима.

Убљани су, на задовоство свих нас,
испратили у финале Ђоковића,
Типсаревића, Зимоњића и остале.
Узбуђења је било на претек, а да ли ће
бити организовано путовање и на
финални меч са Чешком за сада не
постоје информације. У сваком случају,
леп гест општинске самоуправе.
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ЦЕНТАР ЗА ВТО ИЗ ВАЉЕВА
ОРГАНИЗОВАО АКЦИЈУ НА УБУ

"ДА СЕ НОВИ
ЖИВОТ РАЂА"
У оквиру промотивно-донаторске
кампање „Да се нови живот рађа“ на
Убу је, 6.септембра, одржана још
једна акција прикупљања средстава
за опремање Центра за вантелесну
оплодњу Здравственог центра
В а љ е во . А к ц и ј у ј е и н и ц и р а л а
волонтер Зорица Бојичић из Бањана,
а ова кампања покренута је како би се
до краја ове године прикупила
потребна средства за отплату дела
опреме, неопходне за рад овог
центра. Потребно је прикупити укупно
120.000 евра, за отплату централне
контроле ваздуха и притиска (80.000
евра), ултразвучног апарата (20.000
евра) и микроманипулатора (20.000
евра).

Још једна успешна
акција на Убу
По речима Милене Максимовић,
члана тима за ВТО, Центар за
вантелесну оплодњу почео је са
радом пре годину дана, а почетком
септембра рођене су и прве три бебе
које су зачете у овом центру. Рекла
нам је и то да је Уб један од градова
чији су грађани схватили значај овог
проблема и да је акција продавања
"звечкица-срећкица" протекла веома
успешно.
Колико је важна кампања „Да се
нови живот рађа“ и колико је важан
рад Центра за вантелесну оплодњу у
Ваљеву, говоре подаци да сваки
седми пар у Србији има проблем са
плодношћу, а сваки дванаести не
оствари жељу да добије дете, да је за
многе вантелесна оплодња једини
начин да добију бебу, а са друге
с т р а н е и с т а т и с т и ч к и п од а ц и
упозоравају да нас је сваке године
све мање.

Убски средњошколци пред полазак у "Београдску арену", првог дана

www.glastamnave.com
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УБСКА ХРОНИКА
СВЕЧАНО НА ОТВАРАЊУ НОВОГ СТАМБЕНОГ ОТВОРЕН УСЛУЖНИ ОБЈЕКАТ КЈП "ЂУНИС"
ОБЈЕКТА У ПРЕКОМ ШОРУ
19.септембар 2013.г.

БЛИЖИ
УБЉАНИ ДОЧЕКАЛИ
ПОТРОШАЧИМА
ПРВИ ЛИФТ

Инвеститор модерне зграде са првим лифтом на
Убу је овдашњи бизнисмен Слободан Мишић
У улици Душана Даниловића број
9, протеклог четвртка свечано је
отворена стамбено-пословна зграда
са лифтом, првим на Убу.
Новоизграђени објекат у делу вароши,
познатијем као Преки шор, има
приземље и четири спрата, са 23
стамбене јединице површине од око 50
метара квадратних. Инвеститор овог
модерног здања је Убљанин Слободан
Мишић, који је власницима станова
уручио кључеве, након што је
председник општине Дарко Глишић
пресекао црвену врпцу. Свечаној
примопредаји станова присуствовале
су бројне званице, међу којима су били
представници локалне самоуправе,
привреде и јавних предузећа.
- Било би смешно да се у Београду
овако слави отварање стамбеног
објекта, али за Уб је значајно, јер је ово
прва зграда са лифтом у граду –
објашњава Мишић, уз најаву почетка
градње још једног стамбенопословног објекта у Преком шору, који
ће, како каже, бити још боље и
квалитетније урађен.
Први станар нове зграде,
С ветл а н а Ћ и р и ћ и с т и ч е д а ј е
презадовољна односом инвеститора,
јер је, каже, уговор испоштован у
целости, чак и више, пошто је зграда
завршена пре рока, а у међувремену
успела је да поврати и ПДВ на износ за
куповину првог стана.

У ТАМНАВСКИМ ШКОЛАМА

ВИШЕ ПРВАКА НЕГО ЛАНЕ
За разлику од већине школа у Србији, које бележе
тенденцију смањења броја ученика, убска ОШ „Милан
Муњас” овог септембра има једно одељење ђака првака
више. Први пут у школске клупе село је 179 ученика, што је за
13 више него лане.
Број најмлађих школараца повећан је и у ОШ „Рајко
Михаиловић” у Бањанима, и то за шест, па је овог септембра
уписано 52 првака. Остале две тамнавске основне школе
имају знатно мање првачића – ОШ „Душан Даниловић”
Радљево 28, а памбуковачка ОШ „Свети Сава” 16 ученика
првог разреда.
Иначе, пред почетак нове школске године локална
самоуправа је инвестирала значајна средства у уређење и
опремање свих образовних установа на територији убске
општине, како би се ученицима побољшао живот и рад.

Убски прваци

Како би избегли непотребне гужве и суграђанима
обогућили лакше плаћање рачуна, КЈП "Ђунис" је недавно
адаптирало објекат у Првомајској улици (некадашњи
киоск "Палма") који ће бити испостава овог јавног
предузећа у самом центру града. За сада, услуге које ће
грађани моћи да користе у овом објекту су информисање о
висини дуга за комуналне услуге, плаћање рачуна и
куповина карти за паркирање. Према речима директора
Зорана Ситарице у наредном периоду планира се
повећање броја услуга које ће се обављати у овом објекту,
а могућа је и сарадња са Поштом. Новоотворени шалтер
КЈП "Ђунис" радиће раднима данима од 7 до 15 часова.

ПАУК НА УБУ ?
На Убу се, већ неко време, прича о увођењу паука који
би се користио у оквиру паркинг сервиса и који би био
идеално решење да се стане на пут све већем броју
несавесних возача. Колико има реалности у тој причи
одговорио нам је Зоран Ситарица, директор КЈП "Ђунис":
- У овом моменту можда није реална набавка паука,
али смо у преговорима о могућем изнајмљивању и
његовом "ад хок" коришћењу од случаја до случаја. У
скоријој будућности се, дакле, може очекивати
коришћење паука на Убу у циљу дисциплиновања возача
уз асистенцију полиције.

ТУ- ОКО НАС
НОВО У АУТО ЦЕНТРУ "МИЛОШЕВИЋ"

КОМПЛЕТНА
РЕГИСТРАЦИЈА
Без одласка у полицијску станицу
АЦ "Милошевић" издаје
нове регистарске налепнице

Поверење клијената је главна карактеристика
пословања Ауто центра "Милошевић"(Агенција у улици
7.јула - код МУП-а и Технички преглед у Совљаку). Власник
Жикица Милошевић о томе каже:
- Дајемо когућност комплетне регистрације возила на
више рата, без камате и чекања у банкама, једноставно, на
поверење.
Ново у раду ове угледне куће, а то је новост и у Убу, је
редовно продужење регистрације моторних и прикључних
возила за правна и физичка лица без одласка у полицијску
станицу. На техничком прегледу, у Совљаку, се ради
продужење регистрације уз издавање нове регистарске
налепнице.
_- Све информације заинтересовани могу да добију на
телефоне 412-300 и 416-300 - додаје Милошевић, истичући
спремност свих запослених за сарадњу са клијентелом.
Иначе, треба нагласити да у овом ауто центру сви бивши
радници Ауто-саобраћајног предузећа "Стрела- Уб", при
регистрацији возила, имају бесплатан технички преглед,
што је, свакако, за похвалу и честитке.

19.септембар 2013.г.
"ТОТАЛ ТВ" ADSL ИНТЕРНЕТ И IPTV
ОД НЕДАВНО ДОСТУПНИ И НА УБУ
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ПОЗОВИТЕ
"ТМД" ИНСТАЛ
За кориснике који се налазе у селима, која су на
већој удаљености од главне централе,
најпогоднија је варијанта у којој комбинујемо
сателитску телевизију и ADSL интернет.
"Тотал ТВ" је водећи регионални телевизијски
провајдер који из дана у дан постаје све популарнији. За
пет година постојања, ова сателитска платформа
проширена је на још шест земаља региона, а увелико је
користе и наши држављани у Европи. Да најпопуларнији
домаћи и страни телевизијски канали буду доступни и
Убљанима у последње две и по године бригу води Мишко
Пајовић и његова фирма "ТМД инстал", која је овлашћени
партнер за продају и инсталацију "Тотал ТВ" опреме за
подручје тамнавског региона. Према подацима ове фирме
до данас је уведено око 1.200 прикључака на територији
општине Уб, а недавно је отворена и испостава у
Лазаревцу, са лиценцираним монтажером. Понуда канала
и услуга шири се из године у годину, а од јула месеца
Убљанима је омогућена уградња брзог интернета и IPTV
(интернет телевизије).

Мишко Пајовић
- ADSL интернет који нудимо инсталирамо преко
фиксне телефонске линије, има брзину до 20 мегабита у
секунди и изузетно је погодан за градску зону која није на
великој удаљености од централе, јер омогућава уградњу
све популарнијег IPTV-а. За кориснике који се налазе у
селима, која су на већој удаљености од главне централе,
најпогоднија је варијанта у којој комбинујемо сателитску
телевизију и ADSL интернет. Они су, на овај начин, први пут
у могућности да уживају у обе услуге по приступачној цени
од 2.430 динара месечно- истиче власник фирме "ТМД
инстал", која је на Убу позната и по сезонској монтажи
клима-уређаја и видео надзора. Седиште фирме је у улици
Милана Муњаса (у продужетку Мајерове улице), а све
неопходне информације можете добити путем телефона:
Милован М.
065/6511-553 и 014/411-041.

ОТКУП СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

"МИЋА И СИНОВИ"
Мића из Каленића са својим камионетима за откуп
секундарних сировина крстари свакодневно дуж целе
Тамнаве. Недавно смо га срели на убском Вашаришту како
утовара "Ладу Самару" коју је платио 17.000 динара.
- Носим је право на рециклажу. Одрадила је своје.
Стајала је дуго на плацу у Брезовици, док се власник није
досетио да ме позове. Брзо смо се договорили на
обострану корист. Како ми је рекао дуго се решавао где ће и
шта ће са њом, а овако је још добио и паре- задовољан је
обављеним послом Мића Васић који је од скора увео и шлеп
службу. Основни принципи које следи у пословању своје
фирме, коју води са синовима, јесу пословност и
коректност према муштеријама јер, како каже, простора за
договор увек има. Ако неко има какав кабасти отпад, нека
позове следеће телефоне: 064/4338-148 и 061/6348-971.

ПОКРЕТНА ПЕЧЕЊАРА

ређење и сечење меса 060/463-09-77
Радован- Паћин, Брезовица 064/485-11-44
Пословно и коректно: Мића Васић
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ПИШЕ: ДУЊА КАПЛАРЕВИЋ - ОД "МОГ ГРАДА" ДО
"ГЛАСА ТАМНАВЕ"

СТОТИ БРОЈ ЗА
"СРЕЋАН ПОЧЕТАК"

УЗ СТОТИ БРОЈ
Бр.1 (27.август 1992.године)

"Глас Тамнаве" из 1992.године добио је одобрење
Министарства за информисање (решење бр. 632-66/92-01

Уб је имао новине још далеке 1922. а 1992. године
имао је и прво приватно независно гласило
Песма „ Мој град “ ме довела из
Београда на Уб. Захваљујући њој рођено
је много тога. Нова љубав, брак, два
сина, пуно нових пријатеља, посао на
одређено време у школи, на месту
наставника музичке културе и заједно са
њим пуно младих нових лица, од којих су
неки већ постали људи. После свих
недаћа које живот носи, дошла је на ред и
та дуго жељена диплома факултета.
Наравно, пре ње дипломски рад. Негде је
то чиста формалност, родитељи моје
генерације га нису ни имали, Болоњци га
такође немају, а нама је - обавезан.
Заиста сам желела да за крај свог
високог школовања урадим рад који
неће скупљати прашину по горњим
полицама ормара или стајати затурен у
некој од фиока.
Теми „Локални медији на Убу“
к умо ва л а ј е Ј ул и ј а М а р ј а н о в и ћ ,
директорка библиотеке. Предложила је,
што је и било логично, обзиром да сам
будући дипломирани новинаркомуниколог, да обрадим тему о
локалним медијима. Професор је тражио
студију случаја, што значи истраживачки
рад, који би требало да буде тимски, уз
коришћење свих метода, а ја сам све то
морала сама. Додуше имала сам помоћ
супруга Мишела, који ми је обезбедио
контакте и повезао ме са кoмпетентним
људима. Волела бих свима да се
захвалим на сарадњи, датим
информацијама и упућивању ка новим
познанствима која су ми помогла у
даљем истраживању.
Кренули смо прво од Установе за
културу и спорт и господина Бранка
Рајшића (уредника „Тамнавских новина“
1994.) који ме је упутио на Милана Мишка
Миловановића, првог уредника
„Тамнавских новина“ из 1973. године и
оснивача „Гласа Тамнаве“ из 1992.
године. Мишко ме је, даље, упутио на
Проф. Др Воју Марјановића и Здравка
Ранковића, уредника „Ревије Колубара“
из Ваљева, као и Зорана Јоксимовића,
књижевника и новинара. А требало би
поменути и професора Петра Лалића, гл.
и одговорног уредника Тамнавских
новина од 1978. до 1987. Они који су
упућени у новинарство знају да су то
озб и љ н и н о в и н а р и и п и с ц и , с а
изграђеним стиловима, с а доста
искуства и ра зличитости њима
својственим, али су слични у једном:
страствено воле свој посао. Било да је то
писање текстова за новине или књиге, та
љубав се огледа у њиховој снази да
истрају. И баш то ми је доајен
новинарства Зоран Јоксимовић рекао о
Мишку Миловановићу и да је, кад је,
држао мини школу новинарства на Убу,
почетком седамдесетих година, Мишко
био најупорнији и најсналажљивији
полазник. И остао је у новинарству до
д а н а с . Ту с во ј у с т р а с т п р ема
новинарству и ентузијазам пренео је и на
сина Милована. Сада је дочекао да његов
„ Глас Тамнаве “ слави 100. број.

Од Мишка сам дознала да је Уб,
после Првог светског рата, имао новине
пре Ваљева, а које су носиле назив „
Глас Тамнаве“ (чије име носе и садашње
локалне новине) и које су излазиле у
периоду од 1922-1924. године. Да не буде
забуне, прве новине у Ваљевском крају
настале су у Ваљеву 1885. и звале су се „
Гласоноша “. После њих било је још
неколико ваљевских новина, које су или
биле страначка гласила или привредно
– културни листови, али кратког даха.

Бр.10 (10.децембар 2003.године)

Први број "Гласа Тамнаве"
из 1922.године
„Глас Тамнаве“ из 1922. биле су први
независни послератни лист који је
објављивао информације не само из
Уба, већ и из Ваљева. Власник је био
Миливоје М. Јездимировић о коме
готово нико ништа не зна. Међутим
Здравко Ранковић и Милорад Радојчић
су пронашли податак да је он био
правник, а 1923. годоне постао је
председник убске општине као носилац
грађанске листе. Могуће да му је „ Глас
Тамнаве“ у многоме помогао да се
избори са још два противкандидата.
Одмах по његовом ступању на дужност
председника општине усвојена је одлука
о оснивању дворазредне приватне
гимназије на Убу, августа 1923. године.
Одговорни уредник „ Гласа Тамнаве“
из 1922. био је Владимир Филиповић,
учитељ о коме се такође мало зна.
Службовао је од 1919 – 1921. године у
Тврдојевцу, а касније је радио као
рачуноиспитач Главне контроле.
Уредник листа је био Љубомир Н.
Костић, свештеник и песник. Његови
стихови стоје исписани на споменику
палим Тамнавцима у ратовима 1912 –
1918. у убском градском парку. Поп Љуба
са Уба, како су га звали, био је веома
цењен међу људима, па му је много пута
указивано поверење да организује
важна догађања, као што је збор више од
1000 Тамнаваца на ком је захтевано да
Уб и околина добију железничку пругу.
Свештеник Љуба одликован је 1931.
године Орденом југословенске круне V
степена. Оснивач је и предавач убског
Народног универзитета, а у Убу је дуже
од 25 година био свештеник.

ПРВЕ ПРИВАТНЕ
НОВИНЕ У СРБИЈИ

Бр.11 (1.октобар 2006.године)

"ГласТамнаве" је настао, како смо се касније уверили,
на почетку дубоке тмине тунела "чију светлост на излазу"
смо мислили да назиремо још те 1992.године. Али, био је
то, привид, тек почетак јер се тунел наставио, чак, и после
" д емо к р а т к е п л и ш е а н е р е волу ц и ј е " 5 . о к то б р а
2000.године...
Радило се о опозиционом гласилу са чијим првим
бројем су били упознати сви тадашњи опозициони лидери
(нажалост нико није обратио нарочиту пажњу на "сигнале"
који су долазили из "бордо вароши" - како је Уб називан у
неким дневним новинама у време "догађања народа".
Нова фирма је у Органу управе СО-е Уб, по тадашњим
законским прописима, била регистрована као Новинска
агенција "Глас Тамнаве" са седиштем у улици Радичној
број 2 у Убу (Црквени дом - у договору са опозиционо
настројеним архијерејским намесником Митром
Миловановићем).
Први сарадници (потписани испод текстова, а то је
била својеврсна храброст) су били Коста Чавошки,
Владета Јанковић, Душан Зечевић, Слободан Ристовић,
Љ у б и с а в К о в ач е в и ћ , И љ а А н т о н и ћ , Р а д о в а н
Петронијевић Ракац, Раде Петронијевић, Радојко Денић,
Жељко Илић, Бранко Р. Илић, Ранисав Савић, док је
илустрације радио Александар Тадић.
Разуме се да је, као опозициони медиј, који се одмах
нашао под лупом Државне безбедности, "Глас Тамнаве"
морао да буде регистрован у складу са свим одредбама
тадашњег Закона о информисању. Власник и уредник је,
тако, морао лично у Министарство информисања, којом
приликом је имао лични контакт са министром Миливојем
Павловићем, који је, на велико изненађење и неких
службеника у Министарству, подржао регистрацију и дао
упутства како да се акт, који је претходно потписао, заведе
у писарници, И, ето, то је онај број који и сада стоји у
импресуму:623-66/92-01. Прва два броја односе се на
главни регистар Министарства, а 92-01 каже да је акт
заведен године 1992. и да је први у тој класификацији. С
обзиром да се зна да је Законом било дозвољено
оснивање приватних гласила тек од те 1992.године, то
значи да је "Глас Тамнаве" био први званично
регистрован писани медиј у Србији.
Штампање првих десетак бројева помогли су Станко
Суботић, Тома Обућински, Светомир Јеленић Лулица,
Александар Брујић...
На промоцији првог броја, почетком септембра
1992.године у кафеу "Мајдан", поред осталих, говорио је и
доајен тадашњег српског глумишта Љуба Тадић.
Важан допринос настанку и (каснијем) опстанку
локалног гласила за општине Уб, Коцељева и Владимирци
дали су: Јанко Ђурић, Зоран Божић, Милан Босиљчић,
Милорад Радојчић, Радован Пулетић, Верољуб Бабић,
Владица Марковић, Света Гашић, проф Др Воја
Марјановић, Благоје Цонић, Бранко Матић, Драгана
Недељковић...

ПРОДАЈНА МЕСТА "ГЛАСА ТАМНАВЕ"
Сви кисоци (6) "Футура Плус (Штампа систем)" Уб (5)
, Бањани (1). Све продавнице ЗЗ "Трлић" (Карађорђева бр.1
Уб, Свете Поповића бр.15 Уб, Вука Караџића бр.41 Уб, Душана
Даниловића бр.5 Уб, Трлић бб, Калиновац бб). Сви продајни
објекти "Џавић"- 3 на Убу (код Цркве, преко насипа и
Мајерова), Радљево и Бргуле. Код "Мићурије", Трговина
"Краљ", Трговина "Нешић", Бензинска станица "МБМ
Петрол", киоск "Дани" код моста, киоск "Илић" на пијаци, Трговина "Рајаковић" Вучијак, Трговина
"Костадиновић" Ђунис и Првомајска улица (2), Трговина "Љиља" Првомајска, СТР "Б и СТ" Талови,
СТР "Владекс-И" Талови, СТР "Мали пијац" аутобуска станица, СТР "Миша" Совљак, Продавница
"Пера" у улици Рајка Михајловића, СТР "Феникс", СТР "М-Кафе преко пута Цркве, СТР "Палма"
Радљево, СТР "Петрол Костић" Бањани, СТР "Кеша" Брезовица, СТР "Бане и Биља" Памбуковица,
Продавница Звиздар, Продавница Трњаци, СТР "Кленовица" Таково, СТР "Тадић" Стубленица,
СТР "Ашковић" Врело, СТР "Повлен" Лончаник и Црвена Јабука, СТР "Ивана" Црвена Јабука, СТР
"Циглана" Тврдојевац.

19.септембар 2013.г.
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ВЕРУЈЕТЕ ЛИ У ОТВАРАЊЕ
КОПА РАДЉЕВО
НАРЕДНЕ ГОДИНЕ ?
Николић Драган, радник:
- Мислим да ће сигурно бити отворен, нисам
баш сигуран да ли ће технички бити изводљиво
већ наредне године, обзиром колики је то посао.
Не верујем да може да се стигне. За Уб то значи
много, ако искористимо прилику да запослимо
наше људе, што до сада није био случај. Остале
општине, попут Л ајковца и Л азаревца,
запослили су своје људе. Најмање наших људи
ради на западном пољу, иако се копа у Каленићу
који припада општини Уб.

Кумбарић Зоран, електрозаваривач:
- Мислим да ће бити напредно и прогресивно
и у ширем интересу запошљавања
незапослених грађана Уба ако општина Уб буде
водила одговарајућу политику да искористи
прилику да запосли своје грађане на том копу.
Добро би било и да Термоелектрана "Колубара
Б" почне са изградњом, што до сада није био
случај. Оно што знамо из општег информисања
јесте да се отварање Радљева припрема и
планира. Да ли већ наредне или 2015.године, то
не знам? То је ствар оних који одлучују.

Јечменица Мирјана,
тренутно без занимања:
- Радила сам у Тамнавцу који је пропао, лажна
приватизација, лажна држава, све је лажно, па и
ово је лажно. И у то не верујем. Зашто овај Ћеран
није одрадио посао за који је постављен? Људи
који су меродавни треба да истерају све на
видело, ако могу. За Уб, то Радљево неће имати
никаквог значаја. Све ће одвући Лазаревац.
Грађани Уба ће од тога врло мало имати
користи, али ће функционери, вероватно, имати
много. Ипак, не верујем за наредних десет
година да ће коп Радљево почети са радом.

Мијатовић Ђоле,
радионички бравар из Совљака:
- Најбоље би било да седиште копа Радљево
буде на Убу. Ако остане у саставу Лазаревца, оде
све опет за Београд. Наша општина добиће само
мрвице. Ако, неким случајем, крене изградња и
термоелектране биће то највећа инвестивија и
велико богатство за нашу сиромашну општину.
Овде има руде до Коцељеве. Како се буде ова
власт потрудила, тако ће јој и народ вратити.

Малетић Радивој,
менаџер продаје у "Сава осигурању":
- Да ли ће доћи до отварања Копа Радљево
већ наредне године, у овом моменту, са
сигурношћу не могу да тврдим. Процес и радови
који иду у том правцу били су у поодмаклој
фази, неких претходних година, тачније
2012.године. Каква је сада ситуација, не знам.
Наравно да би то била заиста капитална ствар за
Уб. Надам се да ће наш тренутни политички
естаблишмент издејствовати да дирекција и
седиште буде у Убу , а самим тим да и приоритет
у запошљавању радника буде са убске
територије, првенствено младих који су се
школовали у те сврхе.

Перић Драган, обућар:
- Коп Радљево је наша највећа перспектива у
овом тренутку. Сигуран сам да ће бити отворен
наредне године, јер је то већ извесно. То значи
нови живот за Уб. Много омладине би се
запослило. Исто тако, не треба потценити ни
Звиздар који је још једна наша узданица, као и
Гуњевац и Тврдојевац.
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"КОЦЕЉЕВАЧКЕ
НОВОСТИ"

300. БРОЈ

Два Верољуба
- Бабић и Матић
Коцељева је накада била мали општински центар са једном
улицом дуж "шабачке џаде". Марко Ђута је држао, ваљда, једину
праву кафану. Затим, аутобуска станица, школа, црква... Прашњавим
макадамом ишло се у сва околна села... Али, последњих године све се
променило. Стигле су, са школовања, нове генерације...
Урбанизација малог места на Тамнави је почела у задњој
четвртини прошлог века, а прави развој је следио тек доласком правих
људи на права места. Верољуб Матић је победио на локалним
изборима почетком 21 столећа и почео да, око себе, окупља младе,
стручне и радне људе. Почело се и са издавањем локалног гласила
"Коцељевачке новости". Верољуб Бабић, дипломирани инжењер
(сада наставник), латио се посла издавача, новинара, уредника,
оператера за прелом и, сада, уз његову "породичну мануфактуру", уз
подршку сарадника Зорице Маринковић, Весне Бошковић, Драгана
Ђермановића Ђела, Боре Крајпуташа и других, стигао и до 300-ог
броја. Једном недељно Коцељевци, већ шест година, прате
актуелности објављене у својим новинама, и како сам уредник каже,
све више верују ономе што прочитају него ономе што чују од локалних
трачара... То значи да и Коцељево, бележећи тако своју историју,
постаје варош уз све препознатљивије градске обрисе.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
артикал

јед.мере

- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Кромпир
- Боранија-више врста
- Паприка
- Цвекла
- Купус
- Пурењаци- зелењаци
- Тиквице
- Краставци
- Парадајз домаћи
- Папричице љуте
- Печурке
- Плави парадајз
- Карфиол
- Краставци(за туршију)
- Празилук
- Јаја
- Грожђе
- Брескве
- Крушке
- Јабуке домаће
- Шљиве
- Диње
- Лубенице
- Шипуре
- Шантелије
- Смокве

цене

кг
50, 60
кг
200, 400
кг
50, 60
веза
20
ком.
50, 60
кг
50, 60
кг
100,120,150
кг
40,50,60,80
кг
40, 50
кг
20, 25, 30
ком.
20
кг
30, 40, 50
кг
30, 40, 50
кг
30, 40, 50
ком.
5, 10
кг
200
кг
30, 40, 50
кг
80, 100
кг
80, 100
кг
100
ком. 10,12,14,15
кг 50,80,100,120
кг
60, 70
кг
80, 100
кг
30, 40
кг
30, 40
кг
40
кг
12
кг
100
кг
80
кг
150

УТИСЦИ ПРОДАВАЦА

Коцељевци на прослави 300.
броја "Коцељевачких новости"

КУД "ТАМНАВА" НА МЕЂУНАРОДОМ ФЕСТИВАЛУ У АТИНИ

ОВАЦИЈЕ ЗА УБЉАНЕ
Први играчки ансамбл и народни оркестар угостио
Драган Жупањац, амбасадор Србије у Атини
Након летошњег успешног представљања најмлађег и другог
играчког ансамбла КУД „Тамнава” на Међународном дечјим фестивалу
фолклора у Сересу, у Грчкој је недавно боравио и први ансамбл
Друштва под руководством Александра Станојевића, као и народни
оркестар. Овога пута, Убљани су учествовали на Међународном
фестивалу фолклора „Eartxdancers” у Атини, једној од најзначајнијих
смотри те врсте у Хелади, где су песмом и игром представили општину
и државу из које долазе. Током деветнодневног фестивала, гостовали
су у неколико атинских општина и сваке вечери наступали пред око
2.000 људи. Поред тога што су овацијама награђивани на сцени, и ван
ње били су омиљени фестивалски гости. Од Немање Јовановића,
председника убског КУД-а, сазнајемо да су пре сваког наступа у
атинским општинама, имали пријем код локалних фукционера, али и у
нашем представништву.
- На званичном пријему у Амбасади Србије у Атини, угостио нас је
амбасадор Драган Жупањац, са којим смо разговарали о многим
темама и упознали га са убском општином. Имали смо прилику да,
захваљујући господину Жупањцу, разгледамо и здање наше амбасаде
–каже Јовановић.
На фестивалу су учествовали национални играчки и певачки
ансамбли из 12 земаља света: Мексика, Индонезије, Индије, Шпаније,
Чешке, Грузије, Пољске,... КУД „Тамнава” била је једини и званични
представник Србије, а позив за учешће на овом престижном
фестивалу Убљани су добили на основу документације и препорука
које су послали организатору. А због лепог утиска који су оставили на
остале учеснике фестивала, добили су позиве за гостовање у
неколико земаља, између осталог и у Мексику.

- Ове недеље је већа потражња робе,
мада је већа и понуда. Више је и народа, па
се више купује. Тренутно је актуелно
спремање зимнице, а цене су, углавном,
остале исте у односу на прошли петаккаже Радован Панић, пољопривредни
произвођач из Врела.
Приредила: Љ.Симановић, 13.септембра 2013.г.

Убљани са нашим амбасадором

КУЛТУРА
19.септембар 2013.г.
УБСКО ПОЗОРИШТЕ НАЈНАГРАЂЕНИЈЕ НА ФЕСТИВАЛУ У СЛАВОНСКОМ БРОДУ
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ТРИЈУМФ "ПОРТРЕТА"
Представа је понела Гран при публике за најбоље остварење, док су награде жирија припале
Александару Тадићу за режију, Мирјани Симић за женску ролу, а Воји Раонићу за епизодну улогу
Представа „Портрет” Позоришта „Раша Плаовић”
одушевила је и жири и публику управо завршеног Шестог
међународног фестивала аматерских казалишта у
Славонском Броду и освојила четири главне награде.
„Портрет” је понео Гран при публике за најбољу
представу у целини са оценом 4,71, док су награде жирија
припале Александару Тадићу за најбољу режију, Мирјани
Симић за најбољу женску улогу, а Воји Раонићу за
најбољу епизодну улогу. На Фестивалу који је од 2. до 7.
септембра одржан под слоганом „FAK six no kiks”, а под
покровитељством Хрватског сабора културе, приказано
је девет представа, од чега четири у такмичарској
конкуренцији позоришта из Загреба, Бјеловара, Каштела и
са Уба. На челу стручног жирија била је глумица, театролог
и режисерка Дубравка Царић Црнојевић, професорка на
Академији драмских уметности у Загребу, која је за
фестивалски Билтен изјавила:
- Готово је за не повјеровати да се у аматерским
водама може сложити овако сјајан глумачки ансамбл:
Мирјана Симић као Стевка бриљирала је у свакој секунди
изведбе, а ништа мање сјајан није био ни Милан Марковић
као Микан. Милан је млад али изнимно талентиран глумац,
који је показао широк дијапазон своје глумачке
спремности. Осим овог звјезданог двојца, разгалиле су
нас и епизоде Жућана и Брље, у изведби Воје Раонића и
Владимира Тадића – рекла је професорка Царић
Црнојевић, оценивши да је читава представа духовита,
громогласно смешна и у исто време ганутљива,
„представа иза које се наслућујемо топла срца аутора, али
и оштар друштвени коментар. Евидентно је реч о тзв.
изврсној а „самозатајној” редатељској руци”.
Александар Тадић, који је режирао и адаптирао текст
Зорана Мијаљевића, не крије понос што је „Портрет”
најнаграђенија представа шестог фестивала аматерских
казалишта у Славонском броду, због чега је Позориште
„Раша Плаовић” позвано да као овогодишњи апсолутни
победник наредног септембра отворити седмо издање
манифестацију у овом хрватском граду. Како истиче, на
овај комад публика је изузетно реаговала, а према једином
ансамблу из Србије домаћин и локално становништво
исказали су велико гостопримство и симпатије. Тадић
сведочи и о правој малој драми уочи изласка глумаца на

Убски глумци на додели награда у Славонском броду

сцену, јер је Мирјани Симић пола сата пре почетка представе
позлило, због чега је завршила у бродској болници на
инфузији. Међутим, то је није омело да у главој роли још
једном покаже све своје умеће и таленат, од жирија буде
проглашена за најбољу глумицу фестивала, а пред публиком
доживи овације, као уосталом и све њене колеге.
- Иако је 6. септембра, када смо ми наступали, играна
фудбалска утакмица Србија - Хрватска, свих 400 столица на
летњој сцени било је попуњено. На крају представе, како који
глумац изађе, почиње вриштање и публика је цео ансамбл
пет, шест пута аплаузима враћала на поклон сцену. Било је
прелепо – препричава Тадић, уз подсећање да је сарадња са
домаћином фестивала, Сатиричним казалиштем младих из
Славонског Брода, успостављена приликом њиховог
прошлогодишњег учешћа на убском позоришном фестивалу
„Репасаж”.
Представа „Поретрет”, која је имала своју премијеру пре
непуних годину дана, тријумфовала је и на фестивалу у
Крњеву, а у Славонском броду доживела је своје 15 успешно
извођење.
Д.Недељковић

ИЗЛОЖБА СЛИКА У ГАЛЕРИЈИ "СВЕТИ ЛУКА"

У СЛАВУ ПРЕДАКА
Уметница Љиљана Стевановић Љис на својим
платнима овековечила личности и догађаје из
најбурнијег и најславнијег доба српског народа
Поводом обележавања стогодишњице завршетка
Балканских ратова, прошлог петка свечано је отворена
изложба слика Љиљане Стевановић Љис „Преци и
потомци”, која ће у Галерији „Свети Лука” моћи да се
погледа до 27. септембра. Изложбу су заједнички
организовали Установа за културу и спорт и општинско
Удружење потомака ратника 1912-1920. године. Поставку
чини тридесетак слика, које су засноване на
фотографијама знаменитих личности и другим
историјским догађајима од 1912. до 1918. године,
„најбурнијег и најславнијег доба нашег народа”, како је
истакао пуковник Љумобир Марковић приликом
отварања изложбе.
- Краљ Петар, апостол међу владарима 20 века, виђен
очима уметнице је синоним осталих мотива. Легендарне
војводе Радомир Путник, Живојин Мишић, Степа
Степановић и Петар Бојовић на сликама уметнице језде
на белим коњима у легенду, онако како их виде потомци
славних предака. Оснивач и председници Српске
народне одбране, генерал Божидар Јанковић у Србији,
Михаило Пупин у Америци и Божидар Марковић у Канади
су за истим столом зато што су се борили за исти циљ,
слободу и независност своје отаџбине Србије... Надежда

Детаљ са отварања изложбе
Петровић, узор и идол Љиљани Стевановић, оваплоћена је са
венцем потомака, који је славе и поштују као ратну хероину и
сјајног уметника и човека – рекао је председник Савеза
потомака ратника Србије 1912-1920. године, пуковник
Марковић, уз напомену да изложба представља споменик
славним прецима.
Поред наших великана, на платнима Љиљане Стеванић
су и српски савезници из тог периода: државници Барту,
Клемансо, Левски; генерали Депере, Фош, Штурм, Брусилов;
велики добротвор српског народа Арчибалд Рајс,...
Љиљана Стевановић Љис до сада је имала преко 200
самосталних и колективних изложби у земљи и иностранству,
илустровала је више од 150 књига. Од 2009. председник је
ликовне секције Савеза потомака ратника Србије. За свој
уметнички рад награђена је са низом признања.
Д.Н.
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ЉУБИНА ВИДАКОВИЋ
(1926 - 2013)
Драга наша мила мајко,
прошло је већ шест месеци, а као да си јуче отишла. Теку и боле,
иду и не враћају се дани. А ти стаде једног, са криком птице, душу
господу даде. Рај је твој и божији пут, а наш до сусрета са тобом.
Наша мајко, најбоља на свету! Ништа нас не може утешити, јер
смо изгубили нешто највредније. Била си борац, наша мила
мајко, била си наше све. Како ћемо даље без тебе? Много нам
недостајеш. Расли смо уз тебе, била си нам ослонац, подршка и
узор. Била си, мила мајчице, што други нису могли бити. Била си
брижан родитељ. Волимо те, мама, твојом снагом, жалимо
твојом храброшћу и плачемо сузама детета. Кажу да време лечи
све, лажу, драга наша мајчице. Сећање, сета и бол! Почивај у
миру и нека те Анђели чувају.

Твоја ћерка Славица и син Чеда са породицом
1.октобра 2013.године навршавају
се две године од смрти наше драге

28.09.2001. - 28.09.2013.

ВЕРЕ МАКСИЋ

ДРАГИЦА СЕКА
НЕДЕЉКОВИЋ

Проћи ће године, а сећање и
љубав остаће заувек.
Вечно ће те памтити и волети
твоји најмилији
Супруг Раде, ћерке Ана и
Биљана, унуке Теја и Јуца,
зетови Зоран и Игор, свекрва
Зора и Сека, Љуба и Дуле.
Дана 12.10.2013.г. навршава се 40
тужних дана од смрти наше драге

Време пролази, а наша
сећања и љубав
остају заувек.
Твоји најмилији

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ
БРАТУ

КОСТИ
МИЛОСАВЉЕВИЋУ
1934 - 2013
Остала је туга и сећање.

Брат Бобан

Последњи поздрав вољеној супрузи и мајци

НАДИ ЖИВАНОВИЋ
1949 - 2013
из Бањана

СТАНКЕ МИЋИЋ
Вечно ћеш бити у нашим срцима
и никада нећемо заборавити
твоју љубав и доброту.
Твоји: син Драган, ћерка
Снежана и брат Рајко са
породицама
и снаха Милева

Иако те више нема успомена
на тебе живеће у нашим
мислима заувек! Хвала ти за
све...

Твоји најмилији: супруг
Милорад.
синови Милош и Зоран
са породицама.
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IN MEMORIAM

ЛАЗАР ЛАЗИЋ ПЕТЛИЋ
Имало је убско "Јединство" вредних петлића који
су, временом, прелазили у пионирске, омладинске,
јуниорске и сениорске селекције, али један је био и заувек
остао петлић иако је дочекао и испратио многе генерације
првотимаца, често и оних који су са убских игралишта одлазили у
врхунске светске клубове. Прихватио је свој надимак и живот
проживео, часно, поштено и честито, са њим. Звоно на улазу
породичне куће Лазића није звонило него кукурикало. Неко се
побринуо да му и то "задовољство приушти". А он се поносио и тим
гегом одушевљавајући све који су му долазили у госте.
Али, није Лазар Лазић био само Петлић. Много више од
симпатичног надимка њега су красиле особине поузданог пријатеља,
пажљивог комшије, обожаваног супруга и родитеља... Био је, посве
сигурно, један од оних Убљана за сва времена, за вечност.
Придружио се оним легендарним именима у "вечном боравишту
племенитих душа", тихо, достојанствено - онако како је живео. И
сада, као да га видим како прелази улицу код Зеленог пијаца, са
осмехом на лицу и срцем пуним лепих емоција за све око себе. Ако
га, тако, и други виде, онда је, збиља, он још увек ту, са нама. И биће!
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Дана 3.09.2013.г.навршило се 20
година од смрти нашег драгог оца,
деде и свекра

МИЛА МАРОВИЋА
ШВАБЕ
(1932 -1993)
Вољени никад не умиру,
они живе вечно
Милан, Бранко, Миле и Мира

Милан Миловановић

Радн
о

врем

POGREBNA OPREMA
е: 00

- 24

"SUZA"
Јосипа Мајера 2, Уб
(преко пута ТЦ "Мишић")

064/8383-619
063/325-025
065/479-6262

ПЛАЋАЊЕ
ПО ДОГОВОРУ

- Превоз умрлих лица
- Израда умрлица
- Сређивање комплетне
документације
- Израда природних венаца,
суза и икебана
- Бесплатан превоз робе

Читуље и други материјал
за оглашавање
можете резервисати
на телефоне:
063/83-53-878 и 064/2180-588,
или у просторијама редакције
у улици
Краља Петра Првог 18, Уб
Тржни центар "Лазић",
(на спрату).
Радно време:
радним данима 09-13 часова
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ФУДБАЛ

19.септембар 2013.г.

ЛЕТЊИ ПРЕЛАЗНИ РОК 2013. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОФС УБ
МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА "КОЛУБАРА"
ИСТОК
СОВЉАК
дошли: Миливојевић, Вујковић (Гуњевац),
Мијатовић (Полет), Митровић (Докмир), Симеуновић
(Брезовица), Антонић (Трлић), Ранковић (Шарбане),
Марјановић (Палилулац), Маринковић (Прва искра)
отишли: Пејић (ЂБ), Јаковљевић (Радник),
Маринковић, Брдаревић (Стрелац 011), Николић,
Ристовски, Ђурђевић, Алфиревић

РУДАР 1945
дошли: Симанић (Шарбане), Максимовић (Радник),
Богићевић (Колубара), Д.Ранисављевић, Н.Поповић,
И.Поповић (Стубленица)
отишли: Павловић (Трлић), радић (Каленић)

ОМЛАДИНАЦ
дошли: Тимотић (Вукона), Вићентић (Тулари), Антељ
(Шећеранац), И.Митрић (Бањани), Г.Митрић (Младост
(С)), Николић (Јединство (С))
отишли: Јеремић, Ранковић, Адамовић (Тулари),
Петковић (Бањани), Брдаревић, Маринковић,
Јуришић (Стрелац 011), Вукадиновић (Црвена
Јабука), Миливојевић (Чучуге), Чобић

ОПШТИНСКА ЛИГА УБ - ГРУПА
"ЗАПАД"
ЈЕДИНСТВО (МИЛОРЦИ)
дошли: Продановић (Јединство Уб), Поповић
(Задругар (О)), Ивановић (ГАК), Б.Тешић (Јошева),
Маркез (Рушањ), Сушић (Борац (О)), Вулић (Поштар)
отишли: Радојчић, Пурешевић (ЂБ), Пантић,
Милосављевић, Драгичевић

ВРЕЛО
дошли: Илић (Јединство), Савић (Црвена Јабука),
П а в л о в и ћ ( П ол е т ) , П . А р с е н и ћ , Д . А р с е н и ћ ,
Стефановић (Бањани)
отишли: С.Илић (Радник), Пантелић, Шкорић, Јокић

РАДНИК

дошли: Миличић (Тулари), С.Илић (Врело), Бајић
(Бргуле), Давидовић (Трлић), Јевтић, Д.Илић
(Стубленица), Теофиловић (Каленић), Јованчић
(Полет)
отишли: Јанковић (Тврдојевац), Максимовић (Рудар
1945), Павловић, Бојић (Памбуковица), Рашић
(Шарбане), Радовановић (Докмир), Милошевић (ЂБ),
ГУЊЕВАЦ
Станчић
дошли: Бранковић, Павловић (Полет), Симић,
ЦРВЕНА ЈАБУКА
И.Ранковић (Тврдојевац)
отишли: Миливојевић, Вујковић (Совљак)
дошли: Бабић (Бањани), Г.Тешић (Јошева), Стевић
(Тврдојевац), Ступар (Вранић), Вукадиновић
ПОЛЕТ
(Омладинац)
дошли: нико
отишли: Бранковић, Павловић (Гуњевац), Мијатовић отишли: Дамњановић (Јошева), савић (Врело)
(Совљак), Павловић (Врело), Јованчић (Радник)
ВУКОНА
ТВРДОЈЕВАЦ
дошли: Јовичић, Зарин, Марковић (Хајдук (Д)),
дошли: Милетић, Ђурђевић (Чучуге), Новаковић Јевремовић (Бобовик)
(Паљуви), Јанковић (Радник), Симеуновић (Дивци), от и ш л и : Ти м от и ћ ( О м л а д и н а ц ) , П е т р о в и ћ ,
Нинић (Осечина), Јевтић, Миливојевић (Врујци),
Н.Маринковић (Стрелац 011),
отишли: Симић, И.Ранковић (Гуњевац), Стевић
СТРЕЛАЦ
011
(нов клуб)
(Црвена Јабука), Максимовић, Васиљевић (Звиздар)
дошли: М.Брдаревић, Д.Маринковић, Јуришић
СТУБЛЕНИЦА
(Омладинац), Петровић, Н.Маринковић (Вукона),
дошли: С.Ивковић (Вождовац)
Савић (Скела), Стајковић, Ђурђевић, Г.Лукић, Стајић,
отишли: Ивановић (Трлић), Глишић (Каленић),
Д.Ранисављевић, Н.Поповић, И.Поповић (Рудар Н . Л у к и ћ , Р а д и в о ј е в и ћ , Б рд а р е в и ћ , М и л а н
1945), Јевтић, Д.Илић (Радник), Јокић (ЂБ), Маринковић, А.Дамњановић, Д.Дамњановић,
Милосављевић, Антић, В.Петровић, Митровић,
Рафаиловић, Ђурђевић, Б.Ранисављевић
Ђурђевић,
Б.Гајић, С.Петровић, Живановић, М.Гајић
КАЛЕНИЋ
(Младост),
Милош Маринковић, С.Брдаревић
дошли: Глишић (Стубленица), Марковић (Пролетер
(Совљак),
Малешевић
(Хајдук (Д))
(В)), Радић (Рудар 1945)
отишли: Теофиловић (Радник), Радосављевић, КОЛУБАРА (ЛИСО ПОЉЕ)
дошли: Ранковић (Стрелац (М))
Петровић, Мијатовић, Грујић, Филиповић, Петровић
отишли: Богићевић (Рудар 1945)

НА ПРОДАЈУ
ИМАЊЕ
У ТРЛИЋУ
Преко 3 хектара земље
у једном комаду, јужна
страна, уз пут и кућа
(стара), помоћне зграде,
два воћњака и две мање
шуме.
Тел: 014/414-063, УБ

БРГУЛЕ
д о ш л и : Н . П ет р о в и ћ , В . П ет р о в и ћ ( П о љ а н е ) ,
Јовановић (Раднички (О)), Радојичић, Гајић
(Шарбане), Младеновић (Младост (З))
отишли: Бајић (Радник), Ранковић, Илић (Шарбане),
Ракић (Звиздар), Павловић

СЛОГА (ЛОНЧАНИК)
дошли: Давидовић (Шарбане), Вујић (Раднички (О)),
Ранковић (Д окмир), Кузмановић (Степање),
Вељковић (Моштаница)
отишли: Симић
НАПОМЕНА:
Због недостатка слободног простора у овом броју,
биланс летњег прелазног рока Општинске лиге Уб група "Исток" објевићемо у наредном 101. издању
"Гласа Тамнаве".

www.glastamnave.com

СПОРТ

19.септембар 2013.г.
Општинска лига "Исток", 2.коло

1. коло (08.09.2013):
Памбуковица - Звиздар
Ђ.Бодиновић - Мургаш
Паљуви - Чучуге
Докмир - Слога (В)

1:1
1:1
3:2
3:1

2. коло (15.09.2013):
Чучуге - Памбуковица
Шарбане - Ђ.Бодиновић
Мургаш 2012 - Докмир
Слога (В) - Паљуви

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

3. коло (22.09.2013):
Звиздар - Чучуге
Памбуковица - Слога (В)
Паљуви - Мургаш 2012
Докмир - Шарбане
4. коло (29.09.2013):
Шарбане - Паљуви
Ђ.Бодиновић - Докмир
Мургаш 2012 - Памбуковица
Слога (В) - Звиздар

ШАРБАНЕ - ЂОРЂЕ
БОДИНОВИЋ(Радуша) 1:2
(0:1)
Терен у Шарбанама. Гледалаца: 80.
Судија: Зоран Анђелић (Брезовица).
Стрелци: Аврамовић у 62. из пенала за
Шарбане, а Гавриловић у 17. и
Влајковић у 86. минуту за Ђ.Бодиновић.
Жути картони: Ј. Павловић,
Миловановић (Ш), Ковачевић (ЂБ).
Црвени картони: З.Ранковић (Шарбане)
у 90. минуту и Јокић (ЂБ) у 63. минуту.
ШАРБАНЕ: Г.Ранковић 7, Ј.Павловић 6,5
(Савић _), Дамњановић _ (Симић 6,5),
М.Павловић 7, Марковић 6,5, Г.Ранковић
7, Миловановић 7,5, Илић 7, Дукић 6,5
(Рашић 7, Ђорђевић _), Аврамовић 7,5,
Н.Ранковић 7
Ђ.БОДИНОВИЋ: Јокић _, Негић 7, Пејић
7,5, Влајковић 7,5, Несторовић 7,
К о в ач е в и ћ 7 , 5 , Г а в р и л о в и ћ 7 , 5
( С . Ур о ш е в и ћ _ ) , М и л о ш е в и ћ 7 ,
Миловановић _ (Ђермановић 7),
А.Урошевић 7,5, Срећковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Урошевић (ЂБ)
Тим из Радуше је дошао у вођство
евроголом Гавриловића, да би домаћи
изједначили са "беле тачке". Судија
Анђелић је проценио да је Несторовић
играо руком, голман Јокић претерао у
протестима, па му је арбитар показао
пут у свлачионицу. Ипак, и са играчем
мање гости стижу до победе, Влајковић
је прецизним ударцем крунисао лепу
акцију читавог нападачког реда.
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Општинска лига "Запад", 1.коло

РАДНИК - СЛОГА
(Лончаник) 2:0 (0:0)
Стадион на Школарцу. Гледалаца:
100. Судија: Милутин Остојић (Уб).
Стрелци: Петровић у 78. из пенала
и Јевтић у 86. минуту за Радник.
Жути картони: С.Софронић (Р),
Лалић, М.Вујић, Крстић (С)
РАДНИК: Д.Илић 7, Милошевић 7,
Миличић 7,5, Симић 8, Петровић 7
(Марић 7), Ранковић 7,5,
С.Софронић 7 (Јевтић 7,5), Јованић
7,5 (М.Софронић 7), Аћимовић 7, Ст.
Илић 7,5 (Сл.Илић 7,5), Давидовић
7 (Теофиловић 7,5)
СЛОГА: Г.Вујић 7, Л алић 7,
Кузмановић 6,5, Угреновић 7,
М.Вујић 6,5, Јовановић 7, Нинковић
6,5 (Богићевић 6,5), Вељковић 6,5,
Гајић 7, Крстић 7,5, Живковић _
(Марковић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир
Симић (Радник)
Убљани су стартовали
победом, мада су гости промашили
пенал у првом полувремену,
н е п р е ц и з а н с а 11 м б и о ј е
Угреновић. У наставку је домаћин
направио пет измена, дало је то
резултата у финишу меча. Најпре је
Петровић изнудио и реализовао
једанаестерац, а потом је и
новајлија Јевтић из гужве решио
питање победника.

ФК Радник

1.коло (8.9.2013):
Радник - Слога (Л)
Бргуле - “Стрелац 001”
Колубара - Вукона
Јединство (М) - Ц.Јабука

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

2. коло (15.09.2013):
Врело - Јединство (М)
Ц.Јабука - Колубара
Слога (Л) - Бргуле
Вукона - Радник

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

Општинска лига "Запад", 2.коло

ВРЕЛО- ЈЕДИНСТВО (Милорци) 1:1 (1:0)

3. коло (22.09.2013):
Радник - Ц.Јабука
Бргуле - Вукона
„Стрелац 001“ - Слога (Л)
Колубара - Врело
4. коло (29.09.2013):
Врело - Радник
Ц.Јабука - Бргуле
Јединство (М) - Колубара
Вукона - „Стрелац 001“

Стадион у Врелу. Гледалаца: 80. Судија: Немања Јовановић- Џајић (Уб).
Стрелци: Стефановић у 31. за Врело, а Ацман у 71. за Јединство. Жути
картони: Ранковић, Панић, Сандић (В), Косијер, Ивановић (Ј)
ВРЕЛО: Станчић 7, Илић 6,5, Ранковић 6,5, Новаковић 7 (Сандић _), Николић
6,5, Панић 7, Арамбашић 6,5, Танасић 6 (Павловић _), Матић 6,5, Мирковић 7,
Стефановић 7
ЈЕДИНСТВО: Поповић 5, Ивановић 7, М.Станковић 6,5, Маркез 6,5
(Г.Митровић _), Т.Митровић 7, Ж.Сушић 6,5, М.Сушић 6, Јаковљевић 6,
Косијер 6,5, Ацман 7, Покрајац 6 (А.Станковић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Панић(В)
Домаћи су стигли до предности када је Стефановић казнио лошу
реакцију голмана Поповића. Ипак, до заслуженог бода Милорчани стижу
након центаршута Станковића и добре реакције главом Ацмана.
У предигри меча представили су се пионири Врела, они су
савладали комшије из Брезовице резултатом 5:1 у сусрету који ће се
памтити као први званични меч јуниорских категорија Врела.
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СПОРТ

19.септембар 2013.г.

Резултати 2. кола (08.09.2013):
Рудар 1945 – Полет (Т)
2:3
Совљак – Стубленица
1:1
Тврдојевац – Пролетер
2:1
Каленић – Полет Д.Л.
1:0
Гуњевац – Омладинац
3:1
Степање – Ратковац
4:0
Резултати 3.кола (15.09.2013)
Полет (Т) – Степање
5:1
Омладинац – Тврдојевац
2:3
Стубленица – Каленић
1:0
Ратковац – Совљак
1:1
Пролетер – Рудар 1945
1:1
Полет Д.Л. – Гуњевац
1:3

4. коло (22.09.2013, 16.00 ч)
Рудар 1945 – Омладинац
Совљак – Каленић
Тврдојевац – Полет Д.Л.
Гуњевац – Стубленица
Ратковац – Полет (Т)
Степање – Пролетер
5. коло (29.09.2013, 16.00 ч)
Полет (Т)– Совљак
Каленић – Гуњевац
Омладинац – Степање
Стубленица – Тврдојевац
Пролетер – Ратковац
Полет Д.Л. – Рудар 1945

3.коло

3.коло

СТУБЛЕНИЦА - КАЛЕНИЋ
1:0 (0:0)

ОМЛАДИНАЦ ТВРДОЈЕВАЦ 2:3 (2:1)

Стадион у Стубленици. Гледалаца:
120. Судија: Иван Танасијевић
(Ваљево). Стрелац: Јовановић у 84.
минуту. Жути картони: Д.Јовановић
(С), Милинчић, С.Марковић,
Мијаиловић (К)
СТ У БЛ Е Н И Ц А : Н . Ј о ва н о в и ћ _ ,
Мирковић 6, Лазић 7, Нем.
Спасојевић 6,5, Веселиновић 6,5,
П р од а н о в и ћ 6 , 5 ( П е р и ш и ћ _ ) ,
С т о ј а н о в и ћ 6 ( Г. И в к о в и ћ 6 ) ,
С.Ивковић 6 (Радовановић _),
Ник.Спасојевић 6,5, Лукић 6,5,
Д.Јовановић 7
КАЛЕНИЋ: Хаџић 6,5, Мијаиловић 6,
Радић 6,5, М.ранковић 6,5,
С.Марковић 6, Берановић 6,
А.ранковић 6,5, Аћимовић 6,5, Лазић
6 (Н.Марковић _), Петровић 7, Глишић
6,5 (Милинчић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Јовановић
(С)
Испромашивали су се
домаћи у првом делу, предњачио је
Стојановић у томе, а мало је
недостајало да у наставку буду
кажњени. Ипак, спретни Јовановић је
искористио убачену лопту са стране
и решио меч у финишу.

Стадион у Калиновцу. Гледалаца:
100. Судија: Иван Ранковић (Уб).
С т р е л ц и : Р. Н и к о л и ћ у 3 9 . и
Б.Николић у 40. за Омладинац, а
Симић у 35. и 72. и Симеуновић у 47.
минуту за Тврдојевац. Жути картони:
Ивановић, Д.Савић, Вићентић,
Б.Николић (О), Јовановић, Симић,
Ракић (Т)
ОМЛАДИНАЦ: Бојић 5, Г.Митрић 6
(Тимотић 6), Вићентић 6, Д.Савић 7,
Стојковић 6,5, И.Савић 7
(Стефановић _), Антељ 7, Ивановић
6, Л азаревић 5 (И.Митрић 5),
Р.Николић 7, Б.Николић 7
Т В РД О Ј Е ВА Ц : Ђ у р ђ е в и ћ 7 , 5 ,
Јовановић 7 (Радојичић 7), Милетић
7 (Ћесаревић _, Јанковић _), Милић
7,5, Ракић 8, Нинић 7, Миливојевић 8,
Симеуновић 8, Симић 8, Мирковић
7,5, Новаковић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Саша Симић (Т)
О д л и ч н о и з д а њ е
Тврдојевца, Симић је након корнера
најавио тријумф гостију, али је
Омладинац у продукцији нападачког
тандема Николић већ до паузе
направио преокрет. Поново су
домаћи спавали после корнера што
је казнио Симеуновић, а бодове
гостима донео је Симић након
одличне асистенције Миливојевића.

НАЈПОВОЉНИЈЕ

ВИЗИТ-КАРТЕ
КОЛОР + пластификација
1000 комада - 2.300 динара

064/2180-588

2.коло

ГУЊЕВАЦ - ОМЛАДИНАЦ (Калиновац) 3:1 (2:1)
Терен у Гуњевцу. Гледалаца: 100. Судија: Остоја Ћургуз (Уб). Стрелци: Бакић у 6.,
В.Милошевић у 28. и Дарко Марковић у 84. за Гуњевац, а Р.Николић из пенала у 45.
минуту за Омладинац. Жути картони: М.Симић (Г), Стојковић, Д.Савић (О). Црвени
картон: М.Тимотић (Омладинац) у 39. минуту.
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 7, М.Симић 6,5 (Митровић 6,5), Душан Марковић 7,5,
В.Марковић 6,5, Вујић 6,5, Бранковић _ (Д.Марковић 7,5), Илић 7, В.Милошевић
7,5, Бакић 8 (Давидовић _), С.Милошевић 7, Д.Симић 7
ОМЛАДИНАЦ: Бојић 7, М.Тимотић 5, Вићентић 6,5, Д.Савић 6, Стојковић 6 (Чолић
_), Митрић 6 (И.Тимотић _), Лазаревић 6,5, Ивановић 6 (И.Савић _), Митровић 6,5,
Р.Николић 7,5, Б.Николић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бранко Бакић (Гуњевац)
Премијеру на свом терену, Гуњевчани су почели фуриозно, а када је
Ћургуз искључио Тимотића, деловало је да ће домаћин лако до победе. Ипак,
Раде Николић је са "беле тачке" вратио неизвесност, али је Дарко Мирковић
лепим голом из слободног ударца донео тријумф Гуњевцу.

2.коло

РУДАР (Радљево) - ПОЛЕТ
(Таково) 2:3 (0:1)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 100.
Судија: Зоран Антонић (Ваљево).
Стрелци: Б.Ивковић у 56. и
А ћ и мо в и ћ у 7 7 . за Р уд а р , а
М.Стефановић у 23., Јанковић у 79. и
Јеремић у 88. минуту из пенала за
Полет. Жути картони: Теодосијевић,
Поповић, Г.Ивковић (Р), Јанковић.
Црвени картон: Лазарић (Рудар) у 90.
минуту.
РУДАР: Јовановић 6, Лазарић 5,5,
З.Ивковић 6,5, Давидовић _
(Б.Ивковић 7,5), Симанић 7,
Теодосијевић 6,5, Ђаловић 6,5,
Поповић 6,5, Ранисављевић 6
( Г. И в ко в и ћ 5 ) , А ћ и мо в и ћ 6 , 5 ,
Маринковић 5,5 (Богићевић 6,5)
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, С.Илић 7,5,
Г.Павловић 7,5, Петровић 6,5,
Јовичић 6,5, М.Павловић 6,5,
Јанковић 7, М.Илић 7, В.Стефановић
6 , Ј е р ем и ћ 6 ( Н е н а д о в и ћ _ ) ,
М.Стефановић 6,5 (Весић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Горан Павловић
(Полет)
Добра утакмица у Радљеву,
гости су били бољи у првом делу, а у
вођство су дошли након корнера и
добре реакције Милоша
Стефановића. У наставку су
Радљевци заиграли боље и лепим
голо в и ма Б о ј а н а И в ко в и ћ а и
Аћимовића дошли до преокрета.
Ипак, прекид је поново био кобан за
Рудар, најпре је опет после корнера
Јанковић поравнао, а Јеремић са
"беле тачке" пресудио домаћину.

ФУДБАЛ

19.септембар 2013.г.
4.коло

Резултати 3.кола (07/08.09.2013):
ОФК Осечина - Тулари
5:1
ОФК Дивци - Трлић
2:1
Пепељевац - ЗСК
0:3
Младост (Д) - Колубара (Ј) 2:3
ОФК Јабучје - Јошева
3:0
Младост (В) - Рубрибреза
2:1
Задругар - Спартак 1924
2:1
Качер - Бањани
2:0
Резултати 4.кола (14/15.09.2013):
Тулари - Бањани
2:0
Спартак 1924 - Качер
1:3
Рубрибреза - Задругар
0:1
Јошева - Младост (В)
3:0
Колубара (Ј) - ОФК Јабучје 0:3
ЗСК - Младост (Д)
3:0
Трлић - Пепељевац
4:2
ОФК Осечина - ОФК Дивци 4:0
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4.коло

ТРЛИЋ - ПЕПЕЉЕВАЦ 4:2
(2:0)

ЈОШЕВА - МЛАДОСТ
(Врачевић) 3:0 (0:0)

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 150.
С уд и ј а : Го р а н Ж у ј о в и ћ ( Љ и г ) .
Стрелци. М.Новаковић у 13. и 30. и
Јолачић у 66. (11м) и 77. минуту за
Трлић, а Красић у 48. и Томић у 90+2.
минуту за Пепељевац. Жути картони:
С авковић, Јовичић, Живковић,
Војичић (П)
ТРЛИЋ: Ракић 7, Ивановић 7,
Мијаиловић 7, Јолачић 8, П.Иконић 7,
Кандић 7, Луковић 7 (Павловић _),
Поповић 7 (Живановић _),
М.Новаковић 8,5, Н.Иконић 7
(Степановић _), С.Новаковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Новаковић
(Т)
Сигуран тријумф Трлића,
ома ле н и М и л а н Н о ва ко в и ћ с е
поигравао са одбраном гостију, а
пратио га је и капитен Јолачић.
П у бл и к а ј е с а н о в и х т р и б и н а
испратила победу својих љубимаца
која је могла бити и убедљивија.

Стадион у Јошеви. Гледалаца: 50.
Судија: Небојша Ђоковић (Ваљево).
Стрелци: Симић у 48. и С.Вукић у 72. и
86. минуту. Жути картон: Петрић
(Младост)
ЈОШЕВА: Павловић 7, С.Кузмановић 7
(И.Вечевић _), Тешић 6,5 (Симић 7,5),
Илић 7, Димитријевић 7,5, Марковић
7,5, Ј.Вечевић 7, Драгачевац 7,
Милановић 7, Дамњановић 7 (С.Вукић
7,5), Г.Вукић 7
И Г РАЧ У ТА К М И Ц Е : А ле кс а н д а р
Димитријевић (Ј)
Промашен зицер у финишу
првог дела није деморалисао домаће,
тренер Гајић је правим изменама
подигао ритам екипе, а "лед је пробио"
М арко Симић лепим голом из
слободног удараца. Након гола,
нестало је грча у игри Јошевљана, а
нападач Стефан Вукић је крунисао две
лепе акције домаћина за убедљиву
победу.

4.коло

ТУЛАРИ - БАЊАНИ 2:0 (1:0)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 100. Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци:
Пантелић у 24. и Николић у 64. минуту. Жути картони: Томић (Т), Јовановић,
Димитријевић (Б)
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимшић 7,5, Зујаловић 7,5, Брдаревић 7,5, Марјановић 7,5,
Пантелић 8 (Јаџић _), Васиљевић 7,5, Павловић 7,5 (Пуцаревић _), Николић 7,5,
Вићентић 7 (Сарић _), Томић 7,5
БАЊАНИ: Даниловић 6, Костадиновић 6, Младеновић 6, Димитријевић 6,5,
Ивановић 6,5, Милановић 6, Вујковић 5,5 (Теодосић _), Ранитовић 6,
Јовановић 6, Дробњак 6,5, Вукадиновић 5,5 (Петковић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Пантелић (Т)

Најава 5.кола (18.09.2013):
ОФК Дивци - Тулари
Пепељевац - ОФК Осечина
Младост(Д) - Трлић
ОФК Јабучје - ЗСК
Младост(В) - Колубара
Задругар - Јошева
Качер - Рубрибреза
Бањани - Спартак 1924

Најава 6.кола (21/22.09.2013):
Тулари - Спартак 1924
Рубрибреза - Бањани
Јошева - Качер
Колубара (Ј) - Задругар
ЗСК- Младост (В)
Трлић - ОФК Јабучје
ОФК Осечина - Младост (Д)
ОФК Дивци - Пепељевац

ЛЕТЊИ ПРЕЛАЗНИ РОК 2013.
У ОКРУЖНОЈ ЛИГИ "КОЛУБАРА"
ТУЛАРИ
дошли: Павловић (Јединство), Јеремић, Ранковић, Адамовић
(Омладинац), Васиљевић (Врујци), Пуцаревић
отишли: Ђурић (Паљуви), Вићентић (Омладинац), Миличић
(Радник), Вујанић, Томић, Ђокић, Грујичић, Јовановић,
Пајовић

ТРЛИЋ
дошли: Аврамовић (Шарбане), Павловић (Рудар 1945),
Ивановић (Стубленица), Новаковић (Раднички (К)),
Павличевић (Кртинска)
отишли: Гавриловић (ЂБ), Обрадовић (Младост (Ц)),
Срећковић (Раднички (О)), Антонић (Совљак), Давидовић
(Радник), Гајић

ЈОШЕВА
дошли: Комленовић (Палеж), Симић (Љубинић), Дамњановић
(Црвена Јабука), И.Вечевић, Ј.Вечевић (Кртинска)
отишли: Г.Тешић (Црвена Јабука), Б.Тешић (Јединство (М)),
Васиљевић, Ранковић (Звиздар), Лазић

БАЊАНИ
дошли: Б.Т.Младеновић (Графичар), Петковић (Омладинац),
Вукадиновић, Кнежевић (Младост Гај), Доцић (Трстеница)
отишли: И.Митрић (Омладинац), Бабић (Црвена Јабука),
П.Арсенић, Д.Арсенић, Стефановић(Врело), Стефановић
(Слога (В))

Заслужена
победа Тулара у
б о р б е н о ј , а л и фе р
утакмици. Централна
фигура меча био је
Пантелић, најпре је у
стилу расног голгетера
начео комшије, а потом
и асистирао Николићу
н а д ру го ј с т а т и в и .
Зујаловић је два пута
тресао пречку, на другој
с т р а н и с а мо ј е д н а
статива за Бањанце,
премало за више од
часног пораза.

Тулари бољи у
локалном дербију
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ПОБЕДА И РЕМИ ЈЕДИНСТВА

ЋУРГУЗ
И ДАЉЕ НЕСАВЛАДАН
- Мрежа убског голмана нетакнута на пет мечева. - Не
размишља о рекордима, резултат екипе приоритет. - У
суботу стижу "камионџије" из Прибоја, Црвена звезда
гостује 17. септембра.

ФУДБАЛ

ZONA"DRINA"
Резултати 4.кола (07/08.09.2013):
Слога 1940 - Полимље
Рибница - ФАП
Будућност - Јединство 1945
Јединство (Уб) - Брезовица
Борац (Ш) - Младост (ДД)
Слога (П) - Златар
Слога (С) - Раднички (В)
Раднички Стоб. - Севојно

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

Црвено- бели и даље држе корак за врхом табеле, после победе над
локалним ривалом Брезовицом, дуел са имењаком из Владимираца
завршен је мирољубивим исходом. Док нападачи и везни ред још увек
Резултати 5.кола (14/15.09.2013):
траже праву форму, тренера Јовановића може да радује гранитна
Севојно - Слога 1940
0:0
одбрана убског зонаша. Марјановић, Гавриловић и остали побринули
Раднички
(В)
Раднички
Стоб.
2:0
су се да ривали Јединства ретко улазе у шансе, а ако се то и десиЗлатар - Слога (С)
0:0
између статива је увек будан и сконцентрисан голман Мирко Ћургуз.
Младост
(ДД)
Слога
(П)
0:1
Млади чувар мреже је несавладан већ 450 минута, пружио је сјајне
Брезовица - Борац (Ш)
1:1
партије на Петом пуку и у Владимирцима, а посебно се истакао
одбранивши шут Милоша Лукића (Јединство 1945) у ситуацији када је
Јединство 1945 - Јединство (УБ)
0:0
деловало да је гол неминован:
ФАП - Будућност
1:2
- Уопште не размишљам о
Полимље - Рибница
2:1
минутима и рекордима, потписао
бих одмах да следећи меч
против ФАП-а добијемо са 5:4.
Имамо тандем друголигашких
штопера, млади Сајић се све
више намеће, а цела одбрана
функционише складно и
уиграно. Ништа се не дешава
случајно, све је последица
одличног рада тренера голмана
Милоша Урошевића, а похвалио
бих и колегу Стевана Шугућа чији
квалитети ме мотивишу да
радим још напорније на сваком
тренингу- каже голман убског
Јединства Мирко Ћургуз.
Сјајни чувар мреже не брине
што је максималан учинак
Мирко Ћургуз, голман Јединства "окраћен" за четири бода и
сматрада има још пуно времена
да се циљ оствари:
5.коло
Најава 6.кола (21/22.09.2013):
- Нема доминантних екипа, свака
Слога 1940 - Рибница
ЈЕДИНСТВО 1945
утакмица је на "нож", тако да бод из
Будућност - Полимље
(Владимирци)Владимираца не сматрам неуспехом. Није
Јединство
(УБ) - ФАП
ЈЕДИНСТВО (Уб) 0:0
лако носисти се са императивом победе у
Борац - Јединство 1945
сваком мечу, приметно је да нас грч спутава
Слога (П) - Брезовица
С т а д и о н у В л а д и м и р ц и м а . да пружамо боље партије, али је питање
Слога
(С) - Младост (ДД)
тренутка
када
ћемо
"експлодирати".
Гледалаца: 200. Судија: Милош
Спремни
смо,
квалитетни
смо,
имамо
Раднички
Стобекс - Златар
Мићић (Лозница). Жути картони:
најбољег тренера и управу- остаје само да
Севојно - Раднички (В)
Ј а н к о в и ћ , Б р к и ћ , П е т р о в и ћ , на терену покажемо да смо најбољиБошковић (ЈВ), Љубичић, Панић, самоуверен је најбољи голман Зоне "Дрина"
Најава 7.кола (28/29.09.2013):
Гавриловић, Марјановић, Сајић (ЈУ) Мирко Ћургуз.
Раднички (В) - Слога 1940
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7,5, Сајић 7,
Црвено- бели за викенд дочекују ФАП из
Јовановић 6,5, Марјановић 7, Прибоја (субота, 16 часова), а у уторак 17.
Златар - Севојно
Гавриловић 7, Војводић 7, Панић 6 августа гост под Шепковцем била је Црвена
Младост (ДД) - Раднички Стоб.
(од 46. Бранковић 6), Јошић 6,5 (од звезда. Како су се Убљани борили против
Брезовица - Слога (С)
46. Стојановић 7), Ситарица 7 (од 90. Бајковића, Мрђе, Милијаша и осталих
Јединство 1945 - Слога (П)
Миросављевић _), Брадоњић 7,5, читаћете у наредном "Гласу Тамнаве", а
ФАП - Борац
Љубичић 7
треба истаћи да је после пуних 17 година
Полимље - Јединство (УБ)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ. Милош Лукић тим са Маракане обрадовао доласком
Рибница - Будућност
(ЈВ)
тамнавски фудбалски крај.
Б.Матић
Црвено- бели су изгубили
прва два бода на страни, у мечу у
којем су оба ривала имали шансе за
5.коло
БРЕЗОВИЦА- БОРАЦ (Шабац) 1:1 (0:0)
победу, а реми је можда и праведан
исход. Убљани су имали две велике
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 700. Судија: Драган Витезовић (Пожега).
прилике након прекида, Јошић и
Стрелци: Чавић у 80. из пенала за Брезовицу, а Пантић у 68. минуту за Борац.
Сајић са петерца нису успели да
Жути картони: Смаилагић (Бр), Матић (Бо). Црвени картон: Димитријевић (Борац)
погоде оквир гола. Умало то да
у 79. минуту.
казни Лукић у финишу првог дела,
БРЕЗОВИЦА: Михајловић 7, Мијатовић 6,5 (од 72. Ашковић _), Рашић 6,5 (од 64.
после лепе акције домаћих истакао
Савић _), Шћепановић 7, Младеновић 7, Марковић 7, Чавић 6,5, Смаилагић 7,5,
се Ћургуз.
Илић 6,5 (од 46. Костић 7), Богуновић 7, Гостиљац 7
У наставку је Војводић био
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Игор Смаилагић
непрецизан са 25м, а два добра
Није било много прилика у првом делу, Смаилагић и Гостиљац су почетком
продора Љубичића нису донела
другог дела најавили конкретнију игру домаћина, али је до предности стигао
завршни ударац. Још једном је
Борац- Димитријевић је "спољном" погодио Пантића, а бивши играч Црвене
Лукић ставио на муке Ћургуза,
звезде лако погодио главом са петерца. Брезовица је до бода дошла са "беле
убска "јединица" је ногама спасила
тачке"- Чавић је преузео одговорност након неопрезног старта Димитријевића
своју мрежу.
коме је због друге јавне опомене Витезовић показао пут у свлачионицу.

СПОРТ
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Зона "Дрина", 4.коло

ЈЕДИНСТВО - БРЕЗОВИЦА

4:0 (1:0)

Стадион Јединства. Гледалаца: 700. Судија: Ивана Шаргић
(Ваљево). Стрелци: Ситарица у 27. и 69., Јовановић у 72. и
Панић у 74. минуту. Жути картон: Војводић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7, Матић 6 (од 46. Љубичић 7,5),
Стојановић 7, Марјановић 7, Гавриловић 7, Војводић 7 , Панић
7,5, Бранковић 7, Ситарица 7,5 (од 78. Миросављевић _),
Јовановић 7, Виденовић 6,5 (од 46. Јовичић 7)
БРЕЗОВИЦА: Мрчић 6,5, Мијатовић 6,5, Савић 7, Шћепановић
6,5, Младеновић 7, Марковић 6,5 (од 46. Рашић 6,5), Чавић 6,5 (од
57. Радојичић 6,5), Смаилагић 7, Богуновић 7, Анђић 7 (од 63.
Костић _), Гостиљац 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Ситарица
Црвено- бели су славили у локалном дербију, мада су гости
пружили много више него што показује резултат. До другог гола
Ситарице, меч је био неизвестан, са доста шанси на обе стране, а у
финишу су Убљани стигли и до убедљивог тријумфа.
Брезовица је кренула отворено, добру прилику имао је штопер
Марковић после корнера. Стојановић је у 22. минуту пропустио велику
прилику након дегажмана Ћургуза, али је који минут касније лепо
асистирао Ситарици за вођство домаћих.
Ситарица је у 69. минуту на пас Јовичића решио дилеме, овога
пута употребљив пас послао је Јовичић. Најлепши гол на мечу дело је
Панића, "левицом" је поцепао мрежу Мрчића са 25м, а Гостиљац,
Смаилагић и Костић нису успели да донесу Брезовици бар почасни
погодак.

Тамнавски дерби:
Никад "пуније" трибине
стадиона под Шепковцем

БРЕЗОВЧАНИ У СЕРИЈИ ТЕШКИХ УТАКМИЦА

БОРАЦ ЗАУСТАВЉЕН
У БРЕЗОВИЦИ
- Брезовчани у финишу "окрњили" максималан учинак
Борца. - Следи пут у Пожегу, Остојић верује у добро издање.
Вољом жреба, екипа Брезовице је у
претходном периоду имала окршаје са
најбољим екипама лиге. Екипа
Драгиша Остојића показала је да има
"штофа" да се надмеће и са главним
фаворитима првенства, али ће на нову
победу ипак морати да причекају неког
лакшег ривала. Поново су у Брезовици
трибине биле пуне, гостовао је лидер
из Шапца са максималним учинком,
против дебитанта у Зони "Дрина"
Борац је морао да се задовољи бодом:
- Сигурно је да су изостанци
капитена Анђића и Дрљаче утицали на
наше издање, али су момци храбром
игром заслужено стигли до бода.
Можда смо могли и више, али
пробаћемо изгубљене бодове да
вратимо на неком другом терену.
Пожега није идеално место за почетак
успешне серије, али очекујем наше

борбено и храбро издање, а наравно
да је сваки резултат сем пораза успехкоментарише тренер Брезовице
Драгиша Остојић.
Меч Брезовица- Борац остаће
упамћен и по повратку младог
голмана Срђана Михајловића међу
стативе. Одлучио се Остојић да пружи
поверење момку који је целу прошлу
сезону преседео на клупи Јединства и
није погрешио. Михајловић је био
сигуран и правовремен, гол није
могао да брани, а бројну публику и
себе убедио да дуга пауза када је реч о
званичним мечевима није утицала на
младог чувара мреже.
Брезовчане очекује пут у Пожегу
као крај серије изузетно тешких
мечева, меч против Слоге игра се у
суботу од 16 часова.
Б.М.

Kvalitet
na prvom mestu !
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ШК "УБ" ИГРА ПРВУ ЛИГУ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
(14-22.септембра, Крагујевац)

СПОРТ
ОДБОЈКАШИЦЕ ИМАЛЕ ПРВИ ТЕСТ

ДВЕ ПОБЕДЕ НА СТАРТУ
- Пораз у трећем колу, тренутно у средини табеле.
- Циљ је пласман међу осам и очување статуса прволигаша.

ПОБЕДА
У ПРВОЈ ПРОВЕРИ
Одбојкашице Уба биле су успешне у
првом пријатељском сусрету, савладале су
на домаћем паркету Рибницу резултатом 3:1,
а новајлије Цветковић, Јаковљевић и тренериграч Марина Петровић су оставиле одличан
утисак на премијери пред убском публиком.
Љубитеље одбојке очекује занимљив турнир
у убској хали 28. и 29. септембра, поред
домаћина учешће су потврдили Обилић и
Колубара, а четврти учесник требало би да
буде Ваљево 014.

ТЕКУ ПРИПРЕМЕ УБСКИХ КОШАРКАША

Добар почетак турнира: Драгутин Ивановић (десно)
Шахисти Уба тренутно се налазе у Крагујевцу, где у хотелу
"Шумарице" воде битку за опстанак у Првој лиги Централне Србије.
Учествује 12 екипа које играју по Бергеровом систему, а статус
прволигаша сачуваће осам првопласираних екипа.
Убски шахисти отпутовали су у саставу Чабрило, Милановић,
Ивановић, Блесић, Сандић и Милоје Ратковић, а сваког тренутка су
спремни да ускоче Драгићевић и Вилимоновић. У првом колу, наша
екипа је била успешнија од Владимираца 3.5-2.5, истим резултатом у
другом колу савладали су Прико из Пријепоља, а први пораз доживели
су од Челин камена из Доње Студене, такође минималним резултатом. У
четвртом колу ривал Убљанима биће Пожега, тренутно су на деоби 5. и 6.
позиције, а председник Драгићевић очекује да ШК Уб такмичење заврши
у средини табеле где им је по рејтингу и место.

УБЕДЉИВИ
ТРИЈУМФИ
Убски кошаркаши су започели серију
тренинг мечева - најпре су убедљиво славили
у Владимирцима са 125:75, а потом и на
домаћем паркету победили Умку 103:69.
Успостављена је и пословно- техничка
сарадња са ваљевским Металцем, на двојну
регистрацију за Уб ће наступати Вујић и
Јанковић, а до краја припрема се очекује и
гостовање Ваљеваца у убској спортској хали.

NOVO NA UBU, od 9.septembra

STOMATOLOŠKA
ORDINACIJA
doktor stomatologije

ZORAN ARIZANOVIĆ
- Školski pribor
- Fotokopiranje
- Kancelarijski materijal
(odloženo plaćanje 60 dana)

Ub
(Tržni centar "Lazić", na spratu)
- popravka i vađenje zuba
062/490-931 - hirurške intervencije
- izbeljivanje zuba
- implanti
(ugrađivanje i usađivanje zuba)

- proteze
- porcelanski zubi

korekcija bora i usana hijaluronom

УПРАВА РК "УБ" ОДРАДИЛА ВЕЛИКИ ПОСАО

ДОГОВОРЕНА САРАДЊА СА ПАРТИЗАНОМ
- Ускоро потписивање уговора и долазак првог тима Београђана.
- Прво коло ипак са Јуниором, повређен Весић.
Док се убски рукометаши вредно
припремају за старт сезоне, управа
клуба је већ постигла велики успех на
организационом плану. Наиме, питање
је дана када ће се озваничити пословнотехничка сарадња београдског
Партизана и РК Уба, а најсвежије
информације добили смо од Мишела
Капларевића који је у клубу задужен за
односе са јавношћу:
- У четвртак 12. септембра постигнут
је начелан договор о сарадњи са клубом
који доминира нашим рукометним
просторима, a због трагедије у којој су
страдала два млада рукометаша
Партизана, одложен је њихов
планирани долазак 19. септембра. Ипак,
крајем септембра или првих дана
октобра, биће и званично потписан
уговор о сарадњи, тај дан ћемо
посветити промоцији рукомета у нашем
граду, а гостоваће најбоља екипа црнобелих. Наравно, очекујемо помоћ и у
играчком смислу, појачаће нас два или
три играча који неће коштати клуб, али је
смисао овог уговора много шири него
што су то резултати првог тима- рекао је
Капларевић.
Наравно, претходне речи односиле
су се на велику помоћ коју ће Партизан
пружити јуниорским селекцијама Уба:

- У сарадњи са стручним штабом
Београђана, организоваћемо рад по
угледу на екипу која је доминантна у
млађим категоријама. Ми имамо већ 80
пола зника, сигуран с ам да ће
присуство црно- белих додатно
привући најмлађе и да ће наша
рукометна школа пуно напредовати
овом сарадњом. У јуниорима
Партизана су већ два момка са УбаМиленковић и Марковић, а верујем да
се овим стичу услови да се тај број и

повећа- закључује ПР убског
рукометног клуба Мишел Капларевић.
Капларевић је најавио да ће
Партизан једну утакмицу СЕХА лиге
организовати у убској хали, а
информисао нас је да је дошло и до
промене распореда. Први меч нове
сезоне, наши рукометаши играће у
Београду против Јуниора наредног
викенда, а главобољу тренеру
Јовановићу донела је повреда
средњег бека Весића.
Б.Матић

Екипа РК "Уб" - снимак са турнира у Тешњу

