ИЗБОРИ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ГРАЂАНИ ОДЛУЧУЈУ
Наредног викенда, тачније у недељу 20.октобра,
од 8 до 16 часова, грађани Уба, Гуњевца, Трњака и
Богдановице одлучиваће о новом саставу деветочланог
Савета Месне заједнице Уб. Истог дана, у својим месним
заједницама, непосредно тајно гласање обавиће и
становници Мургаша, Рукладе и Шарбана, који ће имати
право да заокруже имена три кандидата. Листу
кандидата за чланове Савета МЗ Уб доносимо на 14. и
15.страни.
Листа кандидата за избор чланова Савета МЗ на
осталим изборним местима 20.октобра је следећа:
МУРГАШ
1. Славољуб Мирчић (1952), машинбравар
2. Драган Тодоровић- Спасин (1964), радник
3. Драган Ћираковић- Лики (1965), радник
РУКЛАДА
1. Зоран Ђокић (1972), радник
2. Горан Ивановић (1975), бравар
3. Дарко Јевтић (1979), руководилац погонске станице
4. Живомир Митровић (1955), пензионер
5. Момчило Митровчић (1983), аутомеханичар
6. Светислав Тејић (1961), вк бравар
ШАРБАНЕ
1. Милета Аврамовић (1948), пензионер
2. Бојан Марковић (1964), пензионер
3. Драган Марковић (1974), пољопривредник
Подсећања ради, за 27.октобар избори су
заказани у Бргулама, Врховинама, Гвозденовићу,
Звиздару, Каленићу, Кршној Глави и Тврдојевцу, док ће се
3.новембра избори одржати у Вукони, Докмиру, Калиновцу, Кожуару, Памбуковици, Радуши, Такову и Трлићу.

ПРЕМИЈЕРА ПОЗОРИШТА РАША ПЛАОВИЋ

КАМЕН ПОД ГЛАВУ
Чувени комад Милице Новаковић, у режији
Зорана Савковића, премијерно пред Убљанима
25. октобра
Позориште „Раша Плаовић” за 25. октобар заказало је
премијеру свог најновијег остварења – „Камен за под
главу” Милице Новаковић, у режији Зорана Савковића. У
овој драми која је уврштена у пет најбољих дела
савремене српске драмске књижевности, улоге тумаче:
Воја Раонић, Владимир Тадић, Александар Тадић, Милан
Марковић, Марко Савковић, Мирјана Симић, Слађана
Малетић, Мирјана З. Симић, Ратко Марјановић и
Александар Петровић. Сценографију, светло и костиме
потписује Душко Ашковић, музику Драган Максимовић
Маки, док је представа рађена у продукцији Установе за
културе и спорт.
Иначе, комад „Камен за под главу” већ је био на
репертоару убског позоришта 1976. године и то у режији
професора Миливоја Радојичићa. Захваљујући доајену
овдашњег глумишта Зорану Савковићу, Убљани ће бити у
прилици да, после 37 година, виде нову поставку чувене
драме Милице Новаковић која говори о распаду једне
породице због мржње и наследног греха предака.

ФАЛСИФИКАТ (?)

Е

, сад! Да видимо шта је на реду? Како
о ва ру б р и к а н е б и и з г у б и л а
интересовање које је до сада
владало код читалаца, мораћу да се
ухватим у коштац са неком од “жешћих” тема... Иначе,
ризиковаћу да, оно што годинама радим,а то су, поред
осталог, и ове колумне, постане досадно и, како рече
један млади колега ономад, кад је почињао каријеру
уредника (и свега осталог) - “сувопарно”(!). Е да не
бих био сувопаран, али и да избегнем гнев моћника,
(шта друго?) - крећем на “боранију.” Месне заједнице!
Избори ће бити ту, за два-три дана, кандидата
довољно, већина странака дала задужења, озбиљно
се прилази послу, “изборне радове” изводи стручни
кадар из Органа управе. Народ се у анкети изјаснио,
листом, да ће да изађе и да ће да изабере најбоље.
Кажу, доста је било јавашлука и самовлашћа
појединаца. Потребна је чврста спона народа и
државе, а то је месна заједница! Критички, нема шта.
Рекло би се: и самокритички. Јер, ко је и до сада
сметао да крене иницијатива за формирање савета
месних заједница тамо где нису били изабрани? Ко је
одговоран што грађани нису имали прилику да
остварују своја права и путем оваквог облика
удруживања. Заиста, изгледа да многи још не схватају
- месне заједнице нису, одавно, основне ћелије
“нашег самоуправног социјалистичког система” него
удружења грађана. А одавно нема ни тог система.
Ипак, народ као да то није баш најбоље разумео. И
даље се, ту и тамо, могу чути неке флоскуле настале
још у та (“стара - добра”) времена. Само што се не
помиње Маршалат и слично.
Међутим, недавно приказани филм “Фалсификатор”
(једна од телевизија са правом емитовања у целој
Србији) подсетио нас је, поново, на неке сумње
пробуђене у булеварским листовим и медијима 1980. и после, а све после ЊЕГОВЕ смрти... Док је ОН био
жив гледали смо у ону црвену књижицу као сада у све
иконе (којима су се многи напречац приклонили), као у
странку на власти, као у све носиоце државних и
јавних функција заједно, као у све одборнике - скупа
са председницима, заменицима, помоћницима и
начелницима... Та црвена књижица била је и
формални услов, представљала је доказ о
идеолошко-политичкој подобности... А онда смо
побацали те црвене, а дохватили се других... Али, то је
друга прича!
Дакле, по неку ћушку смо сви заслужили... С тим што
би старији требало да буду “ћушнути” за толико више
колико су “стажа напаковали” у та “фалсификована”
времена. То значи, све до “Јогурт револуције” или до
“Догађања народа”, све до замирања рада по месним
заједницама, да се радни стаж, или бар онај стаж који
зовемо животно искуство, не признаје већ да се
добије по једна “ћушка” више - за сваку годину...
Ваљда би, у том случају, мање призивали накнадну
памет и понављали да “Сава протиче испод Савског
моста”, да је неправда што су месне заједнице
занемарене, да је за то крив “неко други”...
А после избора у месним заједницама (кажу да је то
проба за неке много веће) чекаћемо нешто следеће,
“примаћемо” се на разне маркетиншке подухвате... Ко
уложи веће паре у изборну кампању - тај ће имати веће
шансе, ко буде успешнији у давању обећања - више ће
му се веровато без обзира на досадашња искуства.
Централизација и децентралиозација. Ко се још тога
сећа? Ко је одговоран за све оно што је обећано?
Нико! Нико, јер више и не памтимо шта је ко обећао.
А месне заједнице. Па, ето још једне прилике да се
увећа број запослених у државној управи. Што да не?
Па, и лично сам заинтересован...

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ТРАФО СТАНИЦИ "ВРЕЛО 5”

ЛОВАЧКА
ГУЛАШИЈАДА НА УБУ
Спремање ловачког гулаша
као повод за лепо дружење

ЗА КВАЛИТЕТНИЈУ СТРУЈУ
У УБСКИМ СЕЛИМА
Акција у Старом Врелу највећа у области електрификације на
територији општине Уб за последњих двадесет година.
Најављена реализација пројекта централе од 110 киловата на Убу.

Срђан Ђуровић, Дарко Глишић и Милан Вучковић у Старом Врелу

Женска екипа по први пут
на убској Гулашијади

Уз музику угођај је потпун

Зоран Марковић чита оцене
стручног жирија

ОПШИРНИЈЕ НА 9.страни

Радови на реконструкцији
нисконапонске мреже у Старом
Врелу, који су започети крајем марта
текуће године, добили су свој
коначан епилог. Трафо станица
"Врело 5" потпуно је реконструисана
и пуштена у рад 11.октобра. У
највећој акцији у области
електрификације на територији
убске општине за последњих
двадесет година урађено је седам и
по километара нисконапонске мреже
са око пет километара прикључака.
Тога дана, завршне радове изводило
је преко 60 радника Електродистрибуције који су развукли нове
каблове пресека 70 милиметара
квадратних, остављена је могућност
уградње јавне расвете, а целокупан
пројекат ће донети неупоредиво
боље снабдевање електричном
енергијом и квалитетније услове за
живот становника овог краја.
Вредост инвестиције је износила
тринаест милиона динара.
Ова акција је изведена на
иницијативу председника општине
Уб Дарка Глишића и директора
ваљевске Електродистрибуције
Зорана Николића, а подршку је
пружило и целокупно руководство
"Електросрбије" Краљево на челу са
директором Срђаном Ђуровићем.
- Велики допринос овој акцији
дали су мештани овог села, који су
ископали рупе у које су монтирани
бетонски стубови. За ову прилику
ангаживали смо укупно 50
електромонтера из Уба, Ваљева,
Лазаревца и Шапца, плус неколико
инжињера и руководилаца радова.
Подигнуто је укупно 170 стубова, а
целокупни радови ће на дугорочном
плану решити проблеме напајања

ДОБРА САРАДЊА
СА "ЕЛЕКТРОСРБИЈОМ"
Председник општине Уб,
Дарко Глишић није крио расположење након обиласка терена:
- Није тешко одржати реч, ако
сте посвећени свом послу. Успели
смо да, на неки начин, олакшамо
живот људима који живе у Старом
Врелу. Морам да истакнем да је
ово само почетак једне велике
акције коју ћемо спровести и у
осталим селима наше општине.
Већ у наредној години на Убу
очекујемо монтирање централе од
110 киловата, која нам је важна из
више разлога а, пре свега, због
развоја наше привреде. Овакав
посао је могуће реализовати само
уз добру сарадњу са
Електросрбијом, а господин
Ђуровић је показао да има велико
разумевање за потребе мањих
средина, каква је убска општина.
трафо станице "Врело 5" у сва
четири извода. Ипак, ово је само
почетак јер ћемо и наредне године
наставиити са сличним акцијама - са
задовољством констатује Ђуровић,
посебно истичући да су протекле
недеље отворени радови на великој
трафо станици у Љигу која ће бити
главно чвориште напајања дуж трасе аутопута Београд-Јужни Јадран.
Мештани Врела показали су се
као добри домаћини. За многобројне
р а д н и к е Е ле к т р од и с т р и бу ц и ј е
приредили су богату трпезу јер, како
кажу, њиховим мукама са слабим
напоном дошао је крај.
Милован Миловановић

Урађено седам и по
километара нисконапонске
мреже

Високе званице у посети Старом Врелу

ЗДРАВСТВЕНИ БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО

СТАЗА КА АКАДЕМИЈИ НАУКА

ДОБРОМ ВОЉОМ ДО УСПЕХА
Специјалсита ортопед др Владан Срећковић,
магистар медицине, са обавезом више, али ведро!
Нова енергија у ваљевској
болници. То је, речју, главна
карактеристика акт уелних
збивања у области регионалне
организације у здравству. Наиме,

Др Владимир
Срећковић
Решењем Министарства здравља Републике Србије недавно је
за вршиоца дужности заменика
директора Опште болнице у
Ваљеву именован, као ванстраначки кадар, 42-годишњи специјалиста ортопедије др Владимир
Срећковић, магистар медицинских наука. У разговору са
нашим уредником, доктор Влада,
потомак некада надалеко чувеког
ваљевског доктора Мише
Срећковића, је истакао значај
сарадње Опште болнице у
Ваљеву са свим општинама које
гравитирају, а посебно велике
потребе и могућности за
сарадњу имају ваљевски специјалисти са убским Домом.
-Користим и ову прилику да
позовем на сарадњу новопостављеног вршиоца дужности
директора Дома здравља у Убу
доктора Синишу Ракића.
Предлажем да, првом приликом,
будем домаћин овде, у мом
кабинету и да се договоримо око
свих потреба у областима
здравствене заштите у којима је
могућа сарадња. Ваљевска
болница је, иначе, у веома
тешком финансијском стању, па
ову прилику, такође, користим,
да позовем све људе добре
воље, који су у могућности да
одвоје неки износ као донацију
д а уложе у н а ш у о п р ему.
Напомињем,не новчана средства
него све, од
обичних медицинских препарата и средстава,
до опреме и апарата. А, ево, ми
смо спремни да покажемо нашу
добру вољу, уз све потребне
жртве, како бисмо одржали и,
чак, подигли ниво здравстених
услуга. Верујем да огромна

Болнички
центар
Ваљево

већина запослених у овој
здравственој установи мисли
тако. Имамо стручне, квалитетне
и успешне кадрове - само још
мало добре воље...
Доктор Срећковић је прави
пример добронамерности и
позитивне енергије. Ожењен је,
отац двоје деце, рекреативно се
бави малим фудбалом и
очигледно је поносан на своју
кондицију, али и на вољу да
неуморно ради на унапређењу
организације рада у Општој
болници у Ваљеву.
- Ми смо свесни тешког стања
у држави и да је здравство у
незавидној ситуацији, додаје
доктор Срећковић. - Средства у
р ес о р н ом М и н и с т а р с т ву с у
ограничена, али неспорно је да
скенер, који не ради од јуна
месеца, мора што пре да буде
поправљен. То је дијагностички
апарат и сувишно је говорити о
његовом значају. Министарство је
обезбедило 100.000 евра за
поправку и ми се надамо да ће та
сума бити уплаћена ових дана.
Магнетна резонанца је већ
дуго времена у хаваријском
режиму рада па се примају само
хитни случајеви. Ту је за поправку
потребно додатниих 400.000 евра.
Уз добру вољу и сарадњу свих
који имају могућности да, на разне
начине, пруже помоћ, могуће је
решавање и овог проблема.
Министарство је одобрило 17
милиона динара за набавку
опреме. Дакле, могућ је помак
напред, само да се сви сложе и
заједнички запну... Нису увек
проблем само средства - има ту
пуно и до такозваног људског
фактора. Ипак, доктор Владимир
верује да подршка колега неће
изостати и да ће, уз договоре и
добру вољу, сви проблеми бити
решени.
Интервентна кардиологија
(уградња стентова), као и Центар
за вантелесну оплодњу, посебне
су теме којима ћемо се бавити у
наредном периоду. Уз договор да
се поново сретнемо, по могућству, да тада са нама буде и в.д.
директора убског Дома здрвља др
Ракић, растајемо се са доктором
Срећковићем, кога је чекала једна
хитна хируршка ортопедска
интервенција и ново-пристигли
повређени из ланчаног судара на
путу ка Словцу. У лифту срећемо
пацијента који жури на контролу, а
на излазу из боличке зграде
земљаке из Уба који су кренули на
специјалистичке прегледе...

М.М.

Доц Др Станковић и
Проф др Недељковић

ПРИСТУПНА БЕСЕДА
ПРОФ ДР МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА

ИНТЕРВЕНТНА
КАРДИОЛОГИЈА
КОЈА ЖИВОТ ЗНАЧИ
У старом здању Српског лекарског друштва у
улици Џорџа Вашингтона 17, у сали на првом
спрату, истој оној где су се слушаоцима (или
јавности) обраћале светске величине из области
медицине, у првој недељи октобра, Професор
Доктор Милан Неде-љковић, редовни професор
Медицинског факултета, заменик директора КБЦ
у Београду, оджао је приступну беседу, као нови
члан Медицинске академије овог друштва са
најстаријом традицијом у тој области у Србији.
Тема је била “Интервентни приступ у лечењу
ајкутног инфаркта миокарда - Садашње стање у
Србији”.
Друго предавање које су присутни, а било је
ту и Убљана, имали прилику да чују је била
приступна беседа Доцента доктора Горана
Станковића који је излагао проблематику у
дијагностици и лечењу сужења на рачвама
крвних судова.
Како и доликује нивоу оваквог научног скупа,
приређен је пригодан банкет чији домаћин је био
Професор Недељковић, који је, како се то у
жаргону каже, већ виђен за члана (дописног или
редовног) у Српској академији наука. То је све
извесније с обзиром на његов успон у области
интервентне кардиологије.

ИЗ НАШЕГ УГЛА

ИЗГУБЉЕНА
ГЕНЕРАЦИЈА
Незапосленост младих је
темпирана бомба која откуцава
Некад ми се чини да смо ми, припадници генерације
осамдесетих, својеврсна "копилад" овог друштва. За ових
тридесетак година, колико се боримо са разноразним
недаћама, живели смо у чак четири државе (СФРЈ, СРЈ, СЦГ и
РС- што рече онај популарни хит из последње сезоне "Првог
талента").
Рођени смо у привидно савршеном времену (иако га се
скоро и не сећамо), где су нас још у вртићима учили песмама
и везању пионирске мараме. Па, ипак, прве разреде
завршавали смо у новом окружењу, учећи нове химне иако
се све мање певало. За трен ништа није било исто. Сећам се
само када нам је учитељица тихо саопштила: „Драги моји,
пионира више нема, прича је готова са вашом генерацијом,
али у част година иза вас, везаћемо мараму, а ви ћете постати
пионири!"
Детињство смо провели као сведоци ратних разарања,
санкција, слободног шверца, инфлације, уз неартикулисане
звукове сирена које означавају почетак и крај ваздушне
опасности, као директне жртве "Милошевићевог
тоталитаризма". Школске године смо завршавали
пробијањем звучног зида, базајући по улицама и крововима
зграда посматрајући силу светских моћника и пропаст која
нас неминовно чека. Тадашња држава нас се одавно одрекла
као своје будућности, а ми смо се, ипак, грчевито и
бесомучно борили као перјанице народног покрета "Отпор"
и веровали да нас само један корак дели од светлије
будућности.
Факултете смо уписивали као поданици "демократског
тоталитаризма" верујући да ће нам те дипломе нешто
значити када се будемо запошљавали. Искористили су нас и
одбацили сви они којима смо веровали, а нису нас
преварили само они који сe "нису ништа ни питали".

Просечан тридесетогодишњак
данас је углавном без сталног посла,
његово образовање није усклађено с
потребама домаћег тржишта рада,
недостају му прилике да стекне радно
искуство, а о заснивању породице не
размишља јер није економски независан.
И док се на Западу деца одмах након
пунолетства осамостаљују и свој
„биолошки” дуг родитељима враћају
тако што брину о њима у позним
годинама живота, заштитни знак наше
генерације је пролонгирана
адолесценција, па се у Србији сматра
потпуно нормалним да „дете” од 30
година и даље живи у породичном дому.
Незапосленост младих је темпирана
бомба која откуцава. Ово друштво,
очигледно, не трпи младе људе. Да ли
због тешке материјалне ситуације или
због тога што нико неће да се одрекне своје позиције у корист
младог човека?
Каква нас то будућност чека? Куда ће армије
незапослених вршњака, без дана радног стажа, када их
притисне неминововност коначног осамостаљивања? Куда
ће сви ти приправници, "прве шансе" и запослени путем
"Јавних радова", када им истекне орочено запослење? Како
ће изгладати дан када будемо морали да дигнемо тај тепих
испод кога смо гурали нагомилане проблеме?
Док чекамо коначан одговор, ова генерација ће можда
добити још једно име - „изгубљена генерација”.

ПРВА СЕДНИЦА ЛАФ-а

АКТИВНА БОРБА
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Чланови Локалног антикорупцијског форума
дискутовали о предлогу Статута и Етичког
кодекса овог тела, као и начинима
финансирања будућег рада
Пре две недеље, на Убу је почео са радом Локални
антикорупцијски форум (ЛАФ) – антикорупцијско тело
задужено за спровођење мера из усвојеног Локалног
плана за борбу против корупције у Општини Уб. План
садржи и посебне и непосредне мере које ће конкретно
радити ЛАФ, а неке од њих су укључивање грађана и
медија у борбу против корупције, унапређење јавне
администрације и процедура за доношење одлука у
креирању буџета, контрола јавних набавки, повећање
знања и активизма на пољу борбе против корупције.

Чланови ЛАФ-а на првој седници
На првом састанку, чланови ЛАФ-а дискутовали су о
предлогу Статута и Етичког кодекса овог тела, као и
начинима финансирања будућег рада. Састанку је
председавао Александар Милијашевић из ваљевског
Удружења „Дијалог”, које је координатор у процесу
израде и примене Плана.
- После усвајања Локалног акционог плана за борбу
против корупције од стране Скупштине општине и одлуке
Општинског већа о формирању ЛАФ-а, општина Уб
активно почиње да се да бори против корупције. Знам да
су очекивања превелика, јер се у јавности борба против
корупције представља само кроз хапшења. Али,
хапшења, процесуирања и доношења осуђујућих
пресуда су само један сегмент у борби против корупције.
Много важнија битка за све нас, обичне појединце,
грађане и грађанке, јесте да се боримо против те
пошасти, да ширимо и промовишемо антикорупцијску
културу и борбу. То је глава шећера, једна веома битна
карика коју треба афирмисати међу младим нараштајима
– наводи Милијашевић, истичући да нема борбе против
корупције без људи и без закона.

17.октобар 2013.г.
ОБЕЛЕЖЕН 3.ОКТОБАР, ДАН ОПШТИНЕ УБ

ГУЛАШОМОНИЈАДА
„Гулаш“ – популарно јело пореклом из
Мађарске. Справљено углавном од меса,
црног лука и млевене слатке паприке.
„Рашомон“- филмско ремек дело Акира Куросаве.
Прилог анализи себичног у човековој природи и
склоности људи да дају своју верзију истине о једном те
истом догађају.
Почетак октобра обично ме доведе на границу
психичке издрживости. Хладније време, пелет по обичају
касни, две мршаве ловне сезоне доводе у питање смисао
даљег базања по Лончанику, а Ваљевци праве
„Чваркијаду“. Мало им што су присвојили дуван чварак
него се још тиме и јавно хвале! Тај чин угрожавања
менталног суверенитета моје уже домовине не поправља
ни мирис, ни укус врућег гулаша из котлића распоређених
дуж Главне улице.
Изгубљена битка за дуван чварак није почетак
капитулације локалпатриотске свести али је још једна
рецка у низу пораза у дуелима самоуправних тимова
међуокружне лиге, одмах после ТЕ „Колубара Беее“. Ко
не верује, нек' још једном проанализира број Убљана,
Обреновчана, Лазаревчана, Лајковчана, Аранђеловчана,
Љижана и наравно Београђана који раде у „Колубари“.
После бројања запослених следи мала класификација:
запослени на неодређено, одређено, по у говору о
повременим пословима, задруге, услуге, колико ко
наплаћује од ПДВ-а и ренте. Кад се провери ко је где и са
чије стране нек' се утврди коме је и колико територија
начета, чије њиве нестају, колике су резерве угља, коме се
становништво расељава и како се запошљава, где се
пресељава и под којим условима па да онда утврдимо и
правила за НУР (ново убско расељавање). У противном,
делићемо судбину војничког пасуља. Пасуљ без војника,
будући коп „Радљево“ без људи из Радљева,
Стубленице, Шарбана... Уколико се у неком од кључних
докумената за отварање новог копа на територији
општине Уб не нађу благовремено обавезе према
локалној самоуправи и њеним грађанима може се лако
десити да урођеници из тамнавског протонамесништва
дођу у коп искључиво за дан рудара - као гости, тим пре
ако нам комшије у нашем дворишту буду писали правила
игре.
Материјална корист на краће стазе и данас свакако
постоји, но о лошим искуствима дугорочне пројекције
останка и опстанка на подручју захваћеном рударским
радовима говори симболична рекултивација и Ново
насеље у Каленићу – ни боље инфраструктуре, ни мање
народа.
Да сведем причу на гулаш: окупи се међуопштинска
екипа. Ми ставимо у котлић већину састојака, подложимо
и цупкамо уз ватру, мешамо варјачом и убацујемо зачине у
ритму инструкција екипног колегијума, а кад ствар дође
до краја, као добри домаћини, пустимо госте да се својим
кутлачама различитог калибра увере у квалитет готовог
јела. Док крајком трљамо остатке гулаша по котлићу
следи обавезно преиспитивање: „Да ли је све морало да
буде тако – поново?!“.

ПОЧАСТ
ОСЛОБОДИОЦИМА
Венце на спомен обележја борцима и жртвама
Другог светског рата положили представници
локалне самоуправе, борачких удружења и
других организација
Полагањем венаца и цвећа на спомен обележја
погинулим борцима и жртвама Другог светског рата,
представници локалне самоуправе и Општинског одбора
СУБНОР-а обележили су 3. октобар, Дан ослобођења Уба.
- Ово је датум који не сме да се заборави и општина Уб
увек ће обележавати празнике који негују вредности
антифашизма. И они који долазе после нас треба да га памте
и да га обележавају, јер то није само Дан ослобођења Уба, то
је и сећање на све људе који су дали своје животе у борби за
слободу – рекао је Александар Јовановић Џајић, заменик
председника општине Уб одајући пошту ослободиоцима
града.

У борбама за
ослобођење, живот су
изгубила 982 борца из
Тамнаве.
За Општински одбор СУБНОР-а, 3. октобар је
најзначајнији датум, истакао је Богољуб Павловић, секретар
убске борачке организације, уз подсећање да су на тај дан
1944. године јединице Прве пролетерске и Треће крајишке
бригаде ослободиле Уб од немачког окупатора и наставиле
даље продоре према Обреновцу и Београду. У борбама за
ослобођење, живот су изгубила 982 борца из Тамнаве.

Живорад Веселиновић (лево) у друштву делегације
Републичког одбора СУБНОР-а
Обележавању Дана општине присуствовала је и
делегација Републичког одбора СУБНОР-а, на челу са
председником, проф. др Миодрагом
Зечевићем, као и представници борачких
организација из Лајковца и Обреновца.
Пошту палим борцима одао је и генерал
Зденко Дупланчић који је са непуних 15
година учествовао у борбама за
ослобођење Уба, као борац Прве
п р ол е т е р с к е Д р у г о г ц р н о г о р с к о г
батаљона. Венце и цвеће на спомен
обележја на Градском тргу положили су и
представници пензионера, потомака
старих ратника, ОШ „Милан Муњас”,
политичких партија и других
организација.
Поводом 69. годишњице
ослобођења, заменик председника
општине Уб, Александар Јовановић Џајић
организовао је пријем за општинску и
републичку делегацију бораца, а убски
СУБНОР свечану седницу.

ОДРЖАНА СЕДМА ЛОВАЧКА ГУЛАШИЈАДА НА УБУ

ПОБЕДИЦИ СУ СВИ
У спремању ловачког гулаша надметале су се рекордне 42
екипе. Захвалнице за учешће су добили сви учесници, а
посебна признања и пехаре три најбоље оцењене екипе,
најмлађи и најстарији учесник, али и најгора екипа.
Као најава почетка ловне сезоне, у суботу 12.октобра,
одржана је седма убска гулашијада. Рекордне 42 екипе, и
неколико стотина заљубљника у котлиће, окупили су се дуж
главне убске улице, а Ловачко удружење "Тамнава" се потрудило
да свим учесницима обезбеди добре услове и бесплатно месо.
Раздрагани навијачи и учесници славили су, уз музику и трубаче,
и пре већања стручног жирија јер, како сви воле да кажу,
најважније је дружење. Тим резоном водили су се и у табору
организаотра, па је жири, по први пут, делио оцене за кулинарске
вештине, без проглашења коначног победника.
Посебна признања и
пехаре добиле су три најбоље
оцењене екипе, најмлађи и
најстарији учесник, али и
најгора екипа. Радован Пантић
из Бањана, већ традиционално, добија највеће оцене.
То је потврдио и овога пута, а
његов гулаш је понео просечну
оцену 4,51.
- Победе и признања са
многобројних гулашијада на
којима смо учествовали
престали смо да бројимо. Тајни
састојак немам, то ме сви
питају. У свему овоме најважније је дружење и растерећеност, а моји асистенти и
највећа подршка су унуци.
По речима организатора,
због великог интересовања,
наредне године ловачка гулашијада ће променити место
одржавања, јер и ове године
Најбоље оцењени учесник:
Радован Пантић са унуцима н и с у мо гл и д а о б е зб е д е
простор за све заитересоване
екипе. Празни котилићи на крају традиционалне гастрономске
манифестације својеврстан су доказ да се на Убу спрема добар
гулаш. Било је и незадовољних, којима преостаје да чекају
наредну годину и увере жири да заслужују боље оцене.

Екипа "Дирекције за уређење и изградњу"
први пут на Гулашијади

Дружење је најважније

Најмлађа екипа

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "ТАМНАВА" ПРОСЛАВИЛО КРСНУ СЛАВУ

У СУСРЕТ ЈУБИЛЕЈУ
Свечаност је била прилика да тамнавски ловци најаве
и прославу поводом обележавања 115 година од
оснивања свог удружења.
– Ловна сезона отворена 13. октобра
У друштву бројних гостију и званица, Ловачко удружење
„Тамнава” је 3. октобра прославило крсну славу, Светог
Евстатија, заштитника лова и ловаца. Након резања славског
колача и освећења славског жита у просторијама Ловачког дома,
уследило је дружење уз богату славску трпезу. Свечаност је
била прилика да тамнавски ловци најаве и прославу поводом
обележавања 115 година од оснивања свог удружења, која ће
бити уприличена до краја 2013. У години великог и значајног
јубилеја, ЛУ „Тамнава” има око 600 чланова, који су
организовани у три Ловачка друштва – „Уб”, „Радљево” и
„Бањани”.
Иначе, главна ловна сезона ове јесени на ловиштима убске
општине почела нешто касније, сазнајемо од Александра
Дамњановића, председника ЛД „Уб”.
- По календару, лов на фазана и зеца почиње од 1. октобра.
Међутим, наши делегати су донели одлуку да на теренима
Ловачког удружења „Тамнава” сезона отпочне 13. октобра.
Ствар је сваког удружења да, према броју дивљачи и стању у
ловишту, одреди почетак ловне сезоне. Настојимо да у
волијерима Ловачког удружења „Тамнава” одгајимо ситну
дивљач и по ловцу пустимо по пет одраслих фазана у току ловне
сезоне – каже председник убског Ловачког друштва Александар
Дамњановић.

Проверено добар гулаш Лазе Марковића

Убска омладина умешна у спремању гулаша

пише: Душан Петровић
наставак текста
"КАКО ДА УЗМЕТЕ ЕНЕРГИЈУ
ИЗ ВАШЕ ПАРЦЕЛЕ"

ТОПЛОТНА ПУМПА
- СРЦЕ СИСТЕМА
Уређај који црпи енергију из земље, троши мало
струје, а даје пуно енергије и конфора вашем
простору. Иако су врло сличне фрижидеру, код
нас се топлотне пумпе још увек ретко користе
Отворени и затворени системи, о којима је писано у
прошлом броју, имају у котларници ТОПЛОТНУ ПУМПУ која је
идентична без обзира на начин узимања енергије из земље.
Топлотна пумпа је уређај на струју, димензија мањих од котла
исте снаге, и за кућу од 200m² троши максимално струје као
један бојлер (до 3 kWh). Са овом енергијом и оном преузетом од
земље пумпа даје довољно енергије (око 15 kWh) за грејање
или хлађење куће. Кад је кућа изолована ова енергија је
довољна и кад је напољу мраз од -22˚С и кад је врелина од
+40˚С. Промена из зимског у летњи режим ради се притиском
на једно дугме.
Топлотна пумпа ради на сличном принципу као ваш
фрижидер или клима, само што енергију не узима из околног
ваздуха већ из земље где је има доста више, поготову у нашем
крају. На слици испод приказан је један модел топлотне пумпе,
а поред је упрошћена шема њеног рада. На слици под бројем
један је спољна циркулација (отворен или затворен систем) а
под бројем два је унутрашња циркулација (подна или зидна
инсталација, радијатори, фенкоилови ...). Ове две цируклације
немају директног додира и не размењују течности. Свака
течност кроз цеви пролази независно. Топлотна пумпа преко
фреон гаса и компресора са једне од ових циркулација скида
температуру и пребацује је на другу циркулацију.

ОБЕЛЕЖЕН МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

ПОЗИВ НА ОПРЕЗ
У средњим школама одржана промоција
књиге Владе Арсића „Изгубљене у магли”
Октобар је месец борбе против трговине људима,
па је тим поводом Градска Библиотека „Божидар
Кнежевић” прошле недеље у убским средњим школама
организовала промоцију књиге новинара и писца
Владе Арсића „Изгубљене у магли”, која се бави овим
проблемом.

Препуна сала Техничке школе

Иако писана у форми романа и књижевне фикције,
књига је заснована на истинитим догађајима које је
аутор истраживао у оквиру своје новинарске каријере
и представља потресно сведочанство о трговини
људима. Прича је смештена у данашњу Србију, а
описује трагедију три девојке које су постале жртве
секс трафикинга. Подаци МУП-а указују да је трговина
људима у нашој земљи све распростра-њенија појава,
а сва истраживања показују да се највећи успех у
борби против те пошасти постиже превентивним
деловањем и подизањем свести о проблему модерног
ропства, пре свега код младих, јер су они најчешће
жртве. И управо то су имали на уму и Влада Арсић, када
је писао „Изгубљене у магли” и Градска библиотека
када је организовала пред-стављање његовог романа
међу убским средњошколцима - да укажу и упозоре на
опасност о којој тек понекад нешто начујемо, а чешће
наслућујемо и на „свакодневицу од које бежимо и од
које безнадежно стрепимо”, како је приметио Арсићев
колега Михаило Меденица.
„Ова књига треба све да нас пробуди и подстакне
на додатни опрез” истакла је директорка Градске
библиотеке Јулијана Марјановић. Свега овога
очигледно су свесни и ученици Гимназије „Бранислав
Петронијевић” и Техничке школе, који су у великом
броју и с посебном пажњом испратили промоцију
романа „Изгубљене у магли”.
Д. Н.

ПОРОДИЧНА ИЗЛОЖБА СЛИКА

РАСПРЕДЕНА
ЗЛАТНА ЖИЦА
Примера ради, ако лети хладите кућу, ваша
унутрашњост куће се понаша као унутрашњост фрижидера, а
сонде које су вам напољу се понашају идентично као спољна
решетка вашег фрижидера.
Што се конфора тиче све вам је на дугме. Ви само
задате режим грејања или хлађења и жељену температуру у
вашем простору, а топлотна пумпа све остало одрађује сама уз
минималан утрошак струје. Нема утовара и истовара огрева,
пепела, дима, ложења ... и све то уз минималан рачун за струју.
Намерно наглашавамо да имате и хлађење, јер остали системи
грејања немају могућност хлађења па сте принуђени на
додатне инвестиције у клима уређаје са високом потрошњом
струје.
П р а в и л н а и н с т а л а ц и ј а о ва к ве о п р ем е н и ј е
једноставна. Фирми "Мирић-терм" из нашег краја, након
успешне инсталације неколико кућних система, поверен је и
доста сложенији комбиновани систем геотермалне
климатизације у објекту "ЕКОБегеш" преко пута цркве на Убу.
Све до сад сјајно звучи, али цена? Овако битној теми,
посветићемо цео текст у следећем броју, а до тад да знате да
није све тако скупо и недостижно!
(наставиће се...)

„Испод дуге” назив је заједничке изложбе слика
академског сликара мр Миодрага Мила Петровића,
Константиноса Петровића и Коми Милојевић, која је
отворена под сводом Галерије „Свети Лука” на првој
степеници октобра. Први пут на Убу - сликарска
породична тројка на истом месту. Отац, син и ћерка у
с л и к а р с к о м п р е п л и т а њ у, п р о ж и м а њ у и
размимоилажењу. Три различите ликовне поетике на
заједничком путу, о чему сведоче и 53 изложене слике.
Изложба је отворена до 25. октобра.

Сликарска породична тројка ( лево)

СЕЗОНА РАКИЈСКИХ КАЗАНА У ПУНОМ ЈЕКУ КОД БРАНКОВИЋА У СОВЉАКУ

ВЕСЕЛА МАШИНА

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ

Браћа Бранко и Жељко Ђорђевић из
Памбуковице целокупан род шљиве прерадили
у ракију, а за наредну годину планирају
проширење воћних засада
Када дође јесен Тамнавом се вију димови који
најављују препознатљиви мирис који потиче од печења
ракије. Шљива је ове године одлично родила, гране су се
савијале од рода, а вредни воћари су, и овога пута, уложили
труд да је прикупе и прераде у пиће које ће бити драгоцено у
хладним зимским данима.
На имању Ђорђевића у Памбуковици затекли смо
озбиљну производњу, лепо дружење уз пилећа крилца на
тањирачи и тек препечену “љуту”. Браћа Бранко и Жарко,
типични српски домаћини који не бирају послове, раде све и
свашта- од ратарства, повртарства, свињогојства, до све
актуелнијег воћарства. Управо их је добар род шљиве и
кајсије навео на одлуку да озбиљно закораче у производњу
ракије. Недавно су у Ваљеву пазарили нов казан од 120
литара, који им се исплаћује већ у првој години. Под
диригентском палицом казанџије Јована Вукосављевића и
уз мудре савете бака Стајке, Ђорђевићи су до сада испекли
150 казана и добили 2.000 литара врхунске препеченице.

Весела дружина код бака Стајке (лево)
у Памбуковици
- Један део производње био је наручен, док смо остатак
пекли за наше потребе. Шљива је ове године добро родила,
али је због неке врсте топлотног удара мало изгубила на
квалитету и слаткоћи. Ипак, правилним прикупљањем
шљиве у комину, неговањем комине и начином печења,
донекле смо надоместили издашност. Највише смо пекли
стенлејку и рану чачанку, а најзахвалнија по квалитету,
традиционално, била је маџарка- каже Бранко Ђорђевић,
који већ планира проширење воћњака младим засадима
шљиве, крушке и дуње.

Казан се исплатио већ у првој години:
Бранко Ђорђевић и муштерија Милош Миловановић
”Веселу машину” и расположено друштво усликали
смо на имању бака Стајке, која истиче да је ракију најбоље
пити умерено. Када је пиће у питању, она нас саветује да се
држимо старе јеврејске пословице:"Ако човек попије мало,
добар је као овца, ако попије више постаје храбар као лав,
ако преврши меру, окрутан је као тигар, а ако му пиће
постане страст, налик је на свињу која се ваља по блату, па
тако на крају начини од себе мајмуна." Милован Миловановић

Дружење важније од ушура
Траг дима и мирис комине и џибре одвео нас је и у
Совљак, на породично имање Дејана Бранковића.
Настављајући породичну традицију наслеђену од деде и
оца, млади Бранковић целокупни род шљиве претвара у
препеченицу.
- Квалитет шљиве ове године није био баш најбољи
али, све у свему, каква је година била, добро је. Имам 20
ари засада под воћем, убрао сам две тоне шљиве и све
иде у ракију. Биће од 60 до 70 литара љуте. Ракију не
продајем, већ је користим за сопствене потребе – каже
Дејан, који је лампек изнајмио од земљака Животе
Влајковића. Зна се – плаћање је у ракији. Међутим,
Живковић истиче да му је ушур на последњем месту, а на
првом дружење око казана са пријатељима и комшијама.
- То ме држи да проживим мало дуже. Има ушура, али
то је ситно. Нема да се човек обогати, али да се попије
нађе се увек. Са мераком седимо, печемо и дружимо се. А
чувамо и традицију – мераклијски и збори Живота
Влајковић.

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА "НАПРЕДАК" УБ

ПОНОВО НА ОКУПУ
Од општине Уб добили нове просторије у бившем
седишту Војног одсека

Рад у интересу пензионера:
Први састанак у новим просторијама УП "Напредак"
Удружење пензионера "Напредак" из Уба, након вишемесечне
паузе у раду и одређених законодавнин и правних проблема, поново је
отворило врата својих просторија, на новој локацији у улици Краља
Петра Првог Ослободиоца 62/1 (у бившем седишту Војног одсека).
- Након што решимо своја унутрашња питања и изабремо нове
органе управљања, извршни и надзорни одбор, наставићемо тамо где
смо стали. Позивамо све наше чланове, који су некада били у
удружењу, да обнове своју чланарину и да се укључе у сав
предстојећи рад који нас чека. Дакле, спроводићемо активности које
су интерес и потреба чланова удружења, организоваћемо посете
разним манифестацијама и туристичким дестинацијама, вршићемо
набавку разних намирница за основне животне потребе и набавку
огревног материјала- каже Зоран Кумбарић, председник удужења
"Напредак".
Пензионери из овог удружења изразили су посебну захвалност
општинској самоуправи што им је обезбедила нове просторије, које ће
им, како кажу, умногоме помоћи да поново окупе близу 400 чланова
колико је бројало ово удружење у једном периоду свога рада.

КОМУНАЛНО ЋОШЕ
ЗА И ПРОТИВ НОВИХ ПАРКИНГ МЕСТА

ВИШЕ МЕСТА
ЗА АУТОМОБИЛЕ
Паркирање у првој и другој зони центра Уба постаје све
проблематичније. Својевремено из неколико оправданих разлога,
није било могуће обележавање паркинг места у улици Првог маја од
семафора према Зеленој пијаци. И то је био један од агрумената да
и они који нису у могућности да плате карту за паркирање, ипак,
могу скоро до самог центра својим аутомобилима - све до
семафора. У међувремену се показало да је тај простор заиста
“пребукиран” и да паркирани аутомобили дуж ограде и клупа које
одвајају школске прозоре од тротоара често закрче саобраћај,
нарочито петком. Због тога, из КЈП “Ђунис” је потекао предлог да
се “линија тротоара” (заједно са постојећим клупама) помери још
један метар према школи, а затим да се обележе и паркинг места укосо. Овај предлог наишао је на одобравање оних који су плаћање
паркинга прихватили као неминовност, док су они који и даље
паркиају на недозвољеним местима, зеленим површинама,
тротоарима и слично, наравно, против.
У сваком случају,
можда је време да се у
Петак на Убу
КЈП “Ђунис” размотри
могућност за изградњу
монтажног паркинга на
простору између зграде
пензионера и Првомајске
улице, где и сада има
један број обележених
паркинг места, а
паркирање укосо је, како
смо се уверили на свим
п р и м е р и ма у Убу ј е
д а л е к о л а к ш е ,
практичније и, чак,
исплативије.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
артикал

јед.мере

- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Кромпир
- Боранија-више врста
- Паприка
- Цвекла
- Купус
- Пурењаци- зелењаци
- Тиквице
- Краставци
- Парадајиз домаћи
- Папричице љуте
- Папричице љуте
- Печурке
- Плави парадајиз
- Карфиол
- Краставци(за туршију)
- Празилук
- Јаја
- Рен
- Зеље
- Зелени парадајз
- Ротква
- Грожђе
- Брескве
- Крушке
- Јабуке
- Шљиве
- Дуње
- Шипуре
- Шантелије
- Смокве

цене

кг
60
кг
250,300,400
кг
40, 50, 60
веза
20
ком.
50, 60
кг
40, 50
кг 70,80,100,120
кг
50,60,70,80
кг
50
кг
30
ком.
20
кг
30, 40, 50
кг
40, 50, 80
кг
30,50,60,70
ком.
5, 10
кг
150, 200
кг
200
кг
30, 40, 50
кг 80,100,150,180
кг
100,130,150
кг
100
ком.
10, 12, 15
кг
500
веза
30
кг
25, 30, 40
кг
40
кг
80, 100
кг
60, 70
кг
80, 100, 120
кг
50, 60
кг
20, 30
кг
50
кг
50, 70
кг
60, 70, 100
кг
150

УТИСЦИ ПРОДАВАЦА
- Прошли петак је био много бољи за нас
продавце. Више је било народа, више се и
куповало. Данас је велики празник
Крстовдан, вашар у Обреновцу, па је народ
вероватно отишао тамо. Зато је опала
продаја, иако је спремање зимнице у токукаже Вера Мандић, продавачица из Уба.
Приредила: Љ.Симановић, 11.октобра 2013.г.

Нове канте у ужем центру Уба

КЈП "Ђунис" поставило је, протекле недеље,
50 нових пластичних стубних канти у
улицама Краља Петра, Свете Поповића,
Вука Караџића, Карађорђевој и Мајеровој.
Старе канте, које су скинуте, ићи ће на
репарацију и поправку, након чега ће бити
монтиране у широј градској зони.

ТРАГЕДИЈА У ТУЛАРИМА

ОТАЦ И СИН
ИЗГОРЕЛИ У КУЋИ
Тело Животе Ситарице (45) нађено тик уз
врата, а на његовог оца Предрага (75)
обрушио се плафон. Узрок пожара
највероватније неугашени опушак од цигарете.
У пожару који је избио у породичној кући у селу
Туларима, 6.октобра око 23 часа, услед гушења смртно су
страдали и изгорели Предраг Ситарица (75) и његов син
Живота (45). Према изјавама
комшија тело Животе
Ситарице је угљенисано затечено код улазних врата, где је
највероватније хтео да побегне из куће у пламену, али није
успео, пошто се нагутао дима. На несрећног Предрага се
обрушио шут са плафона, тако да ни њему није било спаса.
- Испраћала сам око 23 сата из своје куће Продану
Ситарицу и заједно смо угледале да гори кућа нашег
Предрага. Одмах сам обавестила ватрогасце на Убу и
пробудила супруга Злају, позивајући из све снаге комшије у
помоћ. Мој супруг, кад је видео пожар, пао је у несвест. Први
је стигао наш рођак Мирослав Мандић - каже Милена
Ситарица, рођака настрадалих.
Видно потресен, Мирослав Мандић, тужним и јецајућим
гласом прича како је покушао да помогне својим рођацима.
- Када сам видео да гори кућа позвао сам комшије са
славља код Драгана Митровића, који је славио рођендан
детету, а где су требали бити Предраг и Живота. Када смо
дошли кућа је била сва у пламену. Нисмо могли да уђемо јер
је ватра била све јача. Обилазили смо око куће и узалудно их
дозивали. Ово је велика трагедија за све нас. Ја и Живота
смо заједно одрасли, не могу да верујем да га више нема,
помагали смо се као браћа. И тај дан смо се видели, жалио
ми се да га боли кук и нога – са сузама прича Мандић.
Одмах до несрећно настрадалих Предрага и Животе
Ситарице налази се кућа њиховог рођака Мирољуба
Ситарице. Њему је Д. Ц. секиром из користољубља, убио
брата Зорана Ситарицу (49), његову жену Гордану (42) и
ћерку Зорицу (23) у београдском насељу Жарково, јула
2007.године. Д. Ц. је ухапшен у Сарајеву, још увек је у
притвору и суди му се у том граду, пошто је држављанин
Босне и Херцеговине – каже комшија који је желео да
остане анониман.

Димитрија Диша Ситарица још се не мири са судбином
која је задесила његове блиске рођаке:
- Предраг ми је брат од стрица, а Живота синовац. Били
су то честити и угледни људи, помагали су сваког, а били су
омиљени код комшија и свих мештана. Велики број
становника Тулара и суседних села, и пет попова, је дошло
на сахрану 8.октобра. Сви смо у великој жалости.
Зоран Лазаревић, протонамесник и старешина Храма у
Туларима рекао нам је следеће:
- Ја сам од 2005. године у Туларима и добро сам
познавао Предрага, посебно Животу са којим сам се често
виђао. Живота је био свестран и све послове је обављао
најбоље. Без њега се није могао замислити било који
сеоски посао од општег интереса, моба или хуманитарна
помоћ, никада их није одбио, а то сам нагласио и у мојој
проповеди приликом њихове сахране, где су поред мене
били и моје колеге из Вуконе, Такова и Пиромана. О
њиховом угледу говори и сама сахрана где је на испраћају
било преко 150 мештана Тулара и суседних села. Велика је
ово трагедија за све нас у Туларима.
Истажни органи сумњају да је могући узрок пожара
неугашени опушак од цигарете, иако се током истраге
говорило и о могућем квару електричних инсталација.
Пожар је највероватније кренуо из Предрагове собе, а од
раније се зна да је он страствени пушач. До доласка
ватрогасне службе са Уба, кров се већ обрушио у кућу, тако
да су остали само зидови. Даље вештачење ће утврдити
тачан узрок пожара, а ватрогасци истичу да је у питању
специфичан случај ширења ватре од крова, какав до сада
нису имали прилику да виде.
С.Ђурић

НЕСВАКИДАШЊА ПОНУДА БАКА САВЕТЕ

КУЋА И ИМАЊЕ
НА ПОКЛОН
065/6511-553
014/411-041
ОТКУП СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

"МИЋА И СИНОВИ"
Каленић 064/4338-148

014/473-208 061/6348-971

ШЛЕП
СЛУЖБА

- Долазимо по позиву
- Брзо и ефикасно
- Исплата одмах
- Сваки договор могућ

ОСЛОБОДИТЕ СЕ
НЕПОТРЕБНОГ
ОТПАДА !

Самачки живот, старост и
све мање могућности да се
стара о себи натерали су
Савету Тодоровић(87) из
Кожуара да нам се обрати за
помоћ. Ова старица нема
живих рођака, тешко се краће
и ретко долази на Уб. Током
недавног боравка у граду,
п р и л и к о м п о с е т е
фотографској радњи "Вића",
испричала нам је своју
несвакидашњу жељу. Наиме,
она тражи породицу с а
Савета Тодоровић
мушком децом која би је гледала. Како нам је рекла, поседује имање са седам хектара
земље, кућу са уведеном водом и неколико помоћних
објеката, шуму површине једног хектара и ограђену
ливаду. Спремна је, тврди, да све то, судски оверено,
препише породици са двоје деце, која би код ње дошла да
живи и која би јој помагала у спремању хране и одржавању
домаћинства. Оставила нам је и број телефона на који би
заинтересовани могли да се јаве: 065/545-45-85.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ДА ЛИ ЋЕТЕ ИЗАЂИ НА ИЗБОРЕ
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЗ УБ ?
Ранковић Милан, возач:

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УБ

ИЗАЂИ
И

ГЛАСАЈ!

недеља, 20.октобар 2013.године (од 8 до 16 часова)

- Обавезно излазим на изборе 20.октобра. То
је прави начин да изаберемо човека кога знамо, а
не да нам други намећу, као што је до сада био
случај и да неко други одлучује у наше име и
ставља кога хоће. Поновно формирање Месне
заједнице је веома важно за општину Уб и њене
грађане, тако се лакше виде проблеми, а самим
тим се лакше долази до њиховог решавања.

Новаковић Новак,
пензионисани радник СУП-а Уб:
- Излазим на изборе обавезно. Мислим да је
то права ствар и да је то требало изгласати и
раније. По мени је то од веома великог значаја, јер
овако велико насељено место да нема Месну
заједницу то је недопустиво. Многи проблеми
које би требало да се решавају везани су за месну
заједницу. Она треба да постоји у сваком месту,
то је основно, без ње је немогуће функционисати.
Чудно је да смо до сада били без ње, али мислим
да није ни сада касно, можда је прави моменат да
се сада формира.

1. др Жељко
Анђић

2. Живислав
Гавриловић

6. Ивана
Катанић

7. Александра
Киселчић

доктор медицине
(1977)

дипл. правник
(1985)

конобар
(1952)

апсолвент
(1989)

3. Марко
Гаћиновић

4, Иван
Јездимировић

5. Александар
Јовановић Џајић

8. Иван
Курћубић

9. Ненад
Кусуровић

10. Зоран
Лончаревић

менаџер у спорту
(1963)

дипл.маш.инг.
(1978)

дипл.инг.инф.тех.
(1981)

дипл.ветеринар
(1980)

инг.електротехнике
(1988)

дипл.електроинжењер
(1965)

11. Верка
Лукић
трговац
(1974)

12. Милета
Миливојевић
пензионер
(1948)

13. Милан
Милићевић

дипл.правник
(1979)

14. Милован
Милићевић- Митрић
маш.техничар
(1967)

15. Снежана
Ненадовић
мед.сестра
(1969)

16. Марина
Петровић
наставник
(1968)

17. Зоран
Продановић
вкв бравар
(1967)

18. Милош
Ракић

рук.пом.механизације
(1970)

19.Александар
Станојевић
физиотерапеут
(1981)

20. Слободан
Стефановић

спортски новинар
(1987)

ПРОПОЗИЦИЈЕ

Митровић Гордана, домаћица:
- Мислим да треба да се изађе на изборе у
недељу. То је јако добар потез да грђани сами
одлучују о неким стварима везаним за њихов
живот у самом граду. Веома је важно да
непосредним бирањем доведемо људе које
желимо на одговарајућа места, због решавања
текућих проблема грађана. У сваком случају јако
је битно изаћи на изборе јер то ће да буде јасан
показатељ о томе како стоје и актуелне
политичке опције, као и оне које су сишле са
власти.

Ристивојевић Љиљана, дипл. економиста:
- Да, свакако ћу изаћи на изборе. Сматрам да је
непосредно гласање требало одавно да се уведе, да се зна
тачно ко се бира за кога се гласа, поготову у мањим
срединама где се људи јако добро познају. Мислим да је ово
био прави начин и за организовање самих избора. За мене је
то одлична идеја, јер Месну заједницу дуго нисмо имали.
Мислим да је то добро функционисало у комунизму, ако ме
памћење добро служи. Добро је што су се те ствари поново
вратиле јер је добро да се користи оно што је доказано да је
за грађане корисно и где се остваривао непосредни контакт
власти и најширег слоја становништва.

Љиљана Перић, учитељица:
- Драго ми је да сте ме то питали, јер мислим да треба
изаћи на изборе oбавезно. Формирање Месне заједнице Уб
је одличан потез, јер је дуго, дуго година је није било. Овај
нови начин избора будућег савета, непосредним гласањем
ми се веома допада, јер има пуно проблема у овој нашој
општини које треба решавати. И ја и моја деца сигурно ћемо
изаћи и гласати на изборима. То је прилика за бољитак у
остваривању права за све грађане Уба у сваком погледу и то
је требало раније формирати. Чеаститке припадају и вама
што сте одвојили време и простор у новинама за нас
грађане, да нас питате шта ми мислимо о томе.
- Мислим да је то јако добра идеја да коначно проради
Месна заједница, да људи имају све информације у вези
места у којем живе, шта се дешава. Свакако ћу изаћи на
изборе у недељу. Непосредно гласање грађана је прави
начин и мислим да треба сви да изађу да гласају, јер то је у
интересу свих грађана Уба. Тако ће грађани моћи да се
изјасне о свим проблемима који их тиште и лакше дођу до
решења. Уосталом, сви избори у Србији би трабало да буду
непосредни – да грађани добију прилику да се по имену и
презимену изјасне за кандидате, а онда да од њих траже
одговоран однос према функцијама на које су изабрани.

Николић Божидар, дипл.инж. шумарства:

Вујичић Милија, таксиста:
- Нормално да излазим на изборе у недељу.
То питање под хитно треба решити. Формирање
те месне заједнице за нас је веома важно, јер је
она нашем граду потребна, у сваком смислу.
Начин избора непосредним гласањем је права
ствар јер сваки проблем који грађани имају везан
је за то да треба да имају где да се обрате, зато је
то одличан потез за сам град а и његове грађане.

Радојичић Будимир, машинбравар:

Миловановић Даница, пензионер:

Сибиновић Светислав,аутомеханичар:
- Изаћи ћу на изборе. Ипак, мислим да је
грешка да један бирач заокружује девет
личности, требало би да један бирач гласа једног
човека. Што би ја сад неком правио плезир, а
нема потребе. Требало је увести један човек –
један глас. Поновно формирање Месне
заједнице у Убу је много важно јер су до сада села
одлучивала о граду Убу, пошто Уб већ дванаест
година нема Месну заједницу. Зато би био ред да
о Убу одлучују Убљани, а не људи који немају
никакве везе са Убом, нити са потребама грађана.

ДА ЛИ ЋЕТЕ ИЗАЂИ НА ИЗБОРЕ
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЗ УБ ?
- Излазим обавезно! Правилно је да се гласа
непосредно, а за добробит овог народа треба обавезно
изаћи. Поновно формирање Месне заједнице у Убу од
великог је значаја за сам град и грађане Уба, због бољег
живота у њему. Рецимо, решавање проблема као што су
путеви, питање електричне енергије, има пуно тога да се
уради што је приоритетно, актуелно, а заостало у односу на
много тога што је добило предност. Да се бар мало
приближимо Европској унији, а не да опет застанемо и – опет
будемо заостала земља. Што више народа изађе на гласање
боље је за нас, корисније, да кренемо и ми мало напред
схватајући да свако треба да буде активан.

Велимировић Сава, пензионер:
- Најпоштеније је да народ бира ко ће да буде
у власти, а не као до сада. Знамо добро како је
бирано. Поновно формирање Месне заједнице је
веома важно, јер ако сада не функционише како
треба због којекаквих коалиција, онда је боље
изабрати нове чланове да једном овај Уб, и не
самоУб већ свака месна заједница, осети
бољитак у свему. Већ смо осетили боље, на
пример, овај парк у коме сада деца имају где да се
играју. Много тога још треба урадити или
завршити.. Треба запослити омладину, њима је
тешко. Колико ја знам на Убу није отворено
ниједно радно место, осим за неке политичке
странке које запожшавају своје „кадрове“.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

21. Стефан
Теодосић

дипл.правник
(1980)

22. Љубиша
Хаџић - Кмет

дипл.економиста
(1972)

23. Немања
Чуквас

дипл.економиста
(1984)

Сваки гласач има право да
заокружи имена највише девет
кандидата. Први по броју гласова
аутоматски постаје председник
Савета Месне заједнице Уб, а
другопласирани његов заменик.
Девет првопласираних улазе у
Савет Месне заједнице Уб.

- То је једна новина код нас, и веома ми је драго што се
поново формира Месна заједница у Убу. Зато ћу и ја
обавезно да изађем и гласам. Потпуно је правилан начин
избора непосредним гласањем, и то је једини исправан
начин гласања. За мене је то веома важна одлука, јер треба
да постоји такав сервис грађана где ће се свакако лакше
решавати текући проблеми у општини Уб. Било би добро кад
би изборни закони и за све друге нивое власти били
прилагођени па да непоасредно бирамо све, од одборника и
градоначелника па до посланика и председника републике.

Ђаковић Драгољуб, радник:
- Сигурно излазим на изборе. Требало је и до сада да
имамо Месну заједницу, а сада ће све зависити од исхода
избора. Увек је боље непосредно гласање, да одлуке о томе
ко ће да управља доноси народ, а не појединци, као што је
почело последњих година, па и деценија. Овај потез ће
умногоме олакшати и садашњој власти, а и неким будућим,
да решавају нагомилане проблеме. Месна заједница и служи
да се грађани обрате, да их неко саслуша и лакше дође до
решења неког проблема, а не стално код председника да он
решава све.

УрБанизација УБА
- Предлог за решавање
саобраћајног колапса у граду

Пише: Дуња Капларевић
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА
О ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ
ОБРАЗОВАЊУ

"БРЗИ ПАРКИНГ" ОД ЗАКОНА
ДО НОТА
У ЦЕНТРУ УБА
Простор између Улице Краља Петра и Улице Вука
Караџића имајући у виду значај и позицију тих двају улица
представља својеврсни центар Уба. Под тим простором
подразумева се брисани простор иза поште и новоизграђених
стамбених зграда. Иако се налази у „срцу Уба“ стицај разних
околности је тај део Уба искључио из онога што називамо
уређеним урбаним простором. На том простору је подлога од
ситног камена, контејнери за смеће и старе гараже као гранична
зона ка зградама међу којима је и зграда Општинске управе.
Баре, смеће и камене барикаде на правцу према улици Вука
Караџића нису реткост на том простору. Претпостављам да се о
том простору размишљало као уподобљенијем али вероватно
да је (разумљиво) било и пречих ствари, а и питање власничких
односа и обједињавања тог простора не може бити нити је лак
посао.

Било како било, договор није немогућ ако су људи
разумни и спремни на компромисе. Мој предлог подразумева да
се тај простор уреди тако што би се у првој фази власницима
земљишта дала разумна надокнада и земљиште учинило јавним
добром. Потом би старе гараже биле порушене чиме би се
створила већа целина која би добила квалитетну асфалтну
подлогу на којој би био изграђен „брзи паркинг“ односно „фаст
парк“ попут оних у Београду (Ада, „Ласта“, „Политика“ ...). Ради
се о монтажном паркингу који има спрат и који би могао, по мојој
процени, да "угости" око педестак возила. Један део „брзог
паркинга“ био би затворени паркинг односно паркинг са нешто
модернијим простором за возила власника порушених гаража.
Осталих 40-ак, или више, места били би део „нулте паркинг
зоне“ у којој би паркирање било бесплатно уз одређени
временски лимит за задржавање. То значи да би тамо возила
могли да паркирају сви наши суграђани и гости и да, ако им није
тешко, одатле прошетају до робне куће, поште, апотеке, трга или
„Занатског“ на кафу. Неко ће рећи тиме ништа не постижете, и
даље ће бити паркирања у главним улицама и то укосо, а често и
на необележеним (читај бесплатним) местима тј. тротоарима
(који су за пешаке). Шта, онда? Одговор би био да је паркирање
и даље могуће у тој зони, али да тај луксуз кошта, односно да
онај коме је тешко да препешачи од „фаст парка“ (где не плаћа
паркинг) до продавнице или поште, плаћа паркирање по новој
тарифи за „луксузну паркинг зону“.
И - зашто ја и даље причам о паркирању? Зато што
сматрам да непрописно паркирање, у ком, признајем, и сам
учествујем, понекад, представља сигнал да нам мањка система
и да тиме што себи дозвољавамо да не поштујемо правила
стварамо лош систем у ком су ризици по безбедност пешака (а и
возача) далеко виши. А ти пешаци су и мала деца, односно ђаци,
мајке са бебама у колицима, пензионери, а и сви остали који
имају потребу да се прошетају градом. Сматрам да бисмо се сви
осећали безбедније када бисмо знали да постоје правила и
санкције за њихово кршење (поново прича о једнакима и
„једнакијима“). Онда би људи били спокојнији иако бисмо у
старту били џангризави, али бисмо, дугорочно, увели ред који
би омогућио већу безбедност грађана. На крају се само то и
рачуна. Не спорим да изградња паркинга кошта релативно
пуно. Међутим, такво улагање би решило низ проблема са
којима се суочавамо, а и временом би се исплатило. Знам и да су
они који паркирају возила гласачи и да (из визуре политичара)
није паметно замерати се са гласачима. Ипак, то је за њихово
добро и добро њихове деце. Када размисле о суштини целе
приче (већа безбедност и сигурност грађана), верујем да ће
имати више разумевања за поштовање правила.

Измене закона односе се и на музичке школе,
посебно на талентовану децу, као и на
могућност образовања старијих. Новина је
ученички досије-портфолио.У току су припреме
за 3. Смотру српских композитора на Убу.
Ученике и професоре основних и средњих
школа, као и музичких школа у Србији школске
2013/2014. године дочекале су законске измене у
даљем функционисању. Тичу се недељног фонда
часова, радног стажа запослених, ученика са
изузетним способностима, развојног плана и
школског програма, трајања образовања и уписа.
Новине у образовању с пажњом прати и музичка
школа „Петар Стојановић“ из Уба која је спремно
дочекала ове измене. Директор Владимир Ђенадер и
секретар школе Владимир Милосављевић већ су
похађали семинар на ком се говорило о предстојећој
школској години и будућим обавезама музичких
школа.
Посебна пажња ће бити посвећена талентованим
ученицима, који по овом закону имају право на
индивидуални образовни план, што је музичка школа
„Петар Стојановић“ већ примењивала и таквим
начином рада остваривала завидне резултате.
Од ове школске године, чланом 51, свака школа је
дужна да води летопис за сваку школску годину и има
своју интернет страницу, што убска музичка школа
већ одавно пише и води.
Сваки ученик, осим што ће бити евидентиран у
школском дневнику, уз себе, мораће да носи и своју
„Ученичку свеску - портфолио“. У њој ће, осим
датума, оцене и потписа професора, посебно бити
забележене композиције које су задате, замерке
професора и задаци за наредни час. На све то
родитељи су у обавези да се потпишу, што и није тако
лоше, јер су онда у упућени у то колико је њихово дете
напредовало. Ученик је дужан да свој портфолио
понесе на сваки час како било евидентирано у којој
мери је савладао задату композицију и шта се од њега
очекује.
Осим ове „ученичке свеске“, професори
музичких школа у обавези су да направе посебно за
сваког ученика, припрему за час на дневном,
месечном и годишњем нивоу. Најављено је и
екстерно вредновање школа, што значи да у било које
време инспектори Министарства просвете могу да
посете школу и прегледају буквално све, од
правилника школе, планова, вођења наставе, чак и уз
присуство родитеља.

По оцени директора Владимира Ђенадера за
сада све протиче по плану, а школа се увелико спрема
за Трећу смотру стваралаштва српских композитора,
која ће бити одржана у убској музичкој школи 28. и 29.
новембра. У оквиру смотре биће организована и
акредитована трибина са темом : „Живот и дело
Петра Стојановића“ - музиколога Небојше
Тодоровића из Ниша, а први пут у Србији публика ће
моћи да чује део композиција Петра Стојановића у
извођењу концерт мајстора београдске опере, Едит
Македонске.
Као и претходних година, најбољи учесници
музицираће на свечаном концерту у Културном
центру Београда (2. децембра).

У УБСКИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

У ОКВИРУ ПРОГРАМА "МЛАДИ СУ ЗАКОН"

У ЗДРАВОМ ТЕЛУ
- ЗДРАВ ДУХ

ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА МЛАДЕ

Пројекту су се прикључили и представници
убских спортских клубова (РК Уб, КК Уб, КБК
Соко) у жељи да укажу младима на значај
бављена спортом

Пројекат финансира Министарство омладине и
спорта, а спроводи Омладински клуб „Уб ОК”
Презентационом радионицом под називом „Приђи
ближе ЕУ”, која је крајем септембра одржана у убским
средњим школама, започета је реализација пројекта
„Европске вредности за младе”. Пројекат финансира
Министарство омладине и спорта, а спроводи Омладински
клуб „Уб ОК”, уз подршку ресурс центра „Удружење младих”
из Лазаревца. Предавачи на радионици били су
представници студентског парламента Факултета
политичких наука из Београда, који су ученике Гимназије
„Бранислав Петронијевић” и Техничке школе упознали са
и с т о р и ј о м Е У , њ е н и м и н с т и т у ц и ј а м а , н ач и н о м
функционисања и вредностима, програмима за младе које
она нуди и евроинтеграцијама.

Један од предавача, Убљанин Огњен Поповић, студент
треће године ФПН каже да ова радионица и наредни
семинари који ће бити организовани током октобра пре
свега имају за циљ упознавање убске омладине са
предностима и изазовима који Србију чекају у процесу
придруживања и промоцију европских вредности.
- Ово је и прилика да се ученици Гимназије и Техничке
школе упознају са могућностима које им се пружају у
погледу наставка школовања, путовања и учешћа у
пројектима. Током октобра, заједно са „ЕУ инфо центром” из
Београда организоваћемо неколико семинара за обуку
вршњачких едукатора, на којима ће заинтересовани
ученици моћи да прошире своја знања о вредностима
Европске уније, како би их касније преносили својим
вршњацима и промовисали у својој средини – каже Огњен
Поповић, један од идејних твораца пројекта „Европске
вредности за младе”.

Од почетка октобра ове године, поред пројекта
“Европске вредности за младе”, реализује се још један
омладински волонтерски пројекат Убског омладинског
клуба под називом “У здравом телу – здрав дух”.
У суботу, 5. октобра, у оквиру јавног догађаја, на
спортско – рекреативном центру “Школарац” у Убу
окупили су се, како млади становници Уба који су учешћем
у различитим спортским активностима научили више о
здравим стиловима живота, тако и старији стручњаци из
области спорта, правилног физичког развоја, здраве
исхране... Млади су имали прилику, да се, уз дружење у
природи, такмиче у разним спортским дисциплинама под
надзором стручних лица, али и да науче много корисних
информација о здравој исхрани и значају физичких
активности за правилан раст и развој. Пројекту су се
прикључили и представници убских спортских клубова
(РК Уб, КК Уб, КБК Соко) који су указали младима на значај
бављења физичком активношћу, али и на могућност
учлањења у њихове клубове по завршетку пројекта.
С обзиром да млади данас све мање времена проводе
бавећи се физичким активностима и да не знају довољно о
здравом начину живота, пројекат “У здравом телу – здрав
дух” указаћe им на те проблеме, подстаћи их и омогућити
да направе први корак у бављењу спортом, како би по
завршетку пројектних активности и сами наставили са
здравијим стилом живота.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА

"ПРИЈАТЕЉ"
ЗА НАПУШТЕНЕ ЉУБИМЦЕ
Поводом 4. октобра, Светског дана заштите животиња,
Удружење за заштиту животиња „Пријатељ” предузело је
неколико акција које су имале за циљ да, пре свега, скрену
пажњу на положај напуштених и запостављених љубимаца.
Испред Градске библиотеке, волонтери Удружења
организовали су акцију удомљавања паса из градског
азила, као и информативно-едукативни штанд, где су
суграђанима делили флајере с информацијама о важности
одговорног опхођења према животињама и хуманим
начинима решавања проблема напуштених паса и мачака.
Тога дана, Убљани су могли да оставе и новчане
прилоге, а за узврат добију упаљаче и хемијске оловке са
логом Удружења „Пријатељ”. Прикупљени новац биће
употребљен за збрињавање паса луталица са територије
убске општине.

Пројекат финансира Министарство омладине и
спорта Републике Србије, у оквиру програма „Млади су
закон“, уз техничку подршку Ресурс центра за Колубарски
округ.

Design by Misel

ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛ У УБСКИМ СЕЛИМА

ПИОНИРСКЕ СЕЛЕКЦИЈЕ
ВРЕЛА И БРЕЗОВИЦЕ
"Глас Тамнаве" је увек ту да поздрави напоре да се најмлађи
доведу на спортске терене, тако да је формирање пионирских
селекција Врела и Брезовице иницијатива која заслужује јавно
признање. У ова два села први пут су оформљене званичне
пионирске селекције које се такмиче у Окружној Лиги
Колубаре, па је тако направљен велики корак у односу на
некадашње школе фудбала које су радиле у овим селима.
Брезовица је, као нови зонаш, формирала екипу која броји
за сада 17 дечака, сви су мештани изузев једног играча из
Црвене Јабуке. Бригу о екипи преузео је тренер прве екипе
Драгиша Остојић, а Брезовчани су, иако је то најмање битно,
добили све три утакмице на свом терену, а два пута су
поражени на страни.

ФК Врело
Врељани су успели да привуку још већи број деце,
првим лекцијама учи их искусни тренер Милинко
Радосављевић- Поп из Бањана. Успели су да у комшијском
дербију савладају Брезовчане 5:1, а у Врелу су нам рекли
да је план да се врло брзо оформи још једна старија
селекција- кадетска или омладинска. О талентованости
овог поднебља сувишно је причати, тако да се убрзо могу
очекивати нови бисери са терена широм убске општине...

ОМЛАДИНСКЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ФК ЈЕДИНСТВО

ФК Брезовица

28.МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР
"МИРОСЛАВ СЕЛАКОВИЋ- ФАЉА”

ТРИЈУМФ ЈЕДИНСТВА

Актуелно стање јуниорских селекција убског
Јединства, почећемо од најмлађих- петлића. Вођени
вредном тренерском руком Мирослава Билића,
нанизали су пет победа праћених одличном игром, али
су за викенд поражени од првог фаворита Крушика и
препустили му лидерску позицију.
Омладинци су на деоби 2. и 3. места, после три
узастопне победе Лозница их је савладала у Воћњаку
са 3:2. Тренер омладинаца је Никола Симеуновић, а
Убљани имају четири победе у седам мечева. Кадети
Марка Тадића за сада имају само један тријумф у шест
утакмица, али и неколико мечева мање, одлаганих из
разних разлога. За викенд су поражени од Мачве, а лош
викенд свих селекција Јединства донекле су
поправили пионири Жарка Анђића убедљивим
тријумфом у Шапцу 5:1. Они су тренутно у врху табеле,
са два меча мање у односу на ривале.

- Црвено-бели савладали Крагујевчане и Панчевце, Урошевић
несавладан на турниру.
- Теодосић најбољи стрелац, Милошев из Динама најбољи играч.
Традиционална смотра ветерана
Панчева, Мионице, Крагујевца и Уба,
одржана је по 28. пут на стадиону
Јединства. Турнир се игра у знак сећања
на једног од најзнаменитијих Убљана
прошлог века- Мирослава Селаковића
Фаљу, човека који је вишеструко
задужио убску варош и фудбалски клуб.
У првом полуфиналу, ветерани
Јединства вођени сигурном руком
Драгана Симића- Зингета успели су да
после дуго времена савладају спортске
пријатеље из Крагујевца. Убљани су
повели голом Милована Чолића који
поносно пркоси годинама, а бравурозни
голман Милош Урошевић је био
несавладив на голу. Нису ветерани Мике
Мудрића успели ни једанаестерац да
реализују, а Теодосић је из контре

"оверио" пласман у финале.
Рибница и Динамо одиграли су
сјајан сусрет са много преокрета, на
крају је било 3:3, а Панчевци су са 11
метара били успешнији. У финалу
није било много дилеме, Теодосић и
Јовановић су сигурно водили
Убљане ка пехару који је ван Уба још
од 2007. године.
Зоран Милошев из Динама
проглашен је за играча турнира, а
Мирко Теодосић је са три гола био
најуспешнији стрелац. Наравно,
несавладани Урошевић је заслужено
најбољи голман, а како то доликујехотел "Тамнава" је био домаћин
неизбежног "трећег полувремена" у
коме су актери показали да нису ипак
сву снагу исцрпели на терену... Б.М.

После дуго времена Убљани славили против Крагујевчана

Финале:
ЈЕДИНСТВО (Уб) - ДИНАМО
(Панчево) 3:0 (1:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 100.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Помоћници: Милутин Остојић и
Миломир Мирковић (обојица Уб).
Стрелци: Теодосић у 9. и 58. и
Јовановић из пенала у 39. минуту.
ЈЕДИНСТВО: М.Урошевић,
Васиљевић, Зујаловић, Јовановић,
Ивановић, Ристовски, Суботић,
Синђић, Петровић, Теодосић, Чолић.
Играли су још: Марковић, В.Урошевић,
Ђокић, Максимовић, Митровић,
Матић.
Д И Н А М О : Н е д е љ о в , Н а ком ч и ћ ,
Стојиљковић, Лазић, Чалић, Банђур,
Рашић, Стојанов, Рангелов, Милошев,
Ратковић. Играли су још: Максин,
Филипов, Балин, Павловић, Симић,
М и с а љ е в и ћ , Р у л а , З л о к ол и ц а ,
Козловачки.

5. коло (06.10.2013):
Звиздар - Мургаш 2012
Чучуге - Слога (В)
Памбуковица - Шарбане
Паљуви - Ђ.Бодиновић

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

6. коло (13.10.2013):
Шарбане - Звиздар
Ђ.Бодиновић-Памбуковица
Мургаш 2012 - Чучуге
Докмир - Паљуви

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

7. коло (20.10.2013):
Звиздар - Ђ.Бодиновић
Чучуге - Шарбане
Памбуковица - Докмир
Слога (В) - Мургаш 2012
8. коло (27.10.2013):
Шарбане - Слога
Ђ.Бодиновић - Чучуге
Паљуви - Памбуковица
Докмир - Звиздар

Општинска лига Уба, група "Исток",
6.коло

Општинска лига Уба група "Запад",
6.коло

ЦРВЕНА ЈАБУКА- СЛОГА
(Лончаник) 2:1 (0:1)

Ђ.БОДИНОВИЋ (Радуша)ПАМБУКОВИЦА 0:0

Терен у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
100. Судија: Иван Ранковић (Уб).
Стрелци: Стефановић у 54. и Милан
Јефтенић у 65. за Црвену Јабуку, а
М.Вујић у 44. минуту за Слогу. Жути
картони: Младен Јефтенић,
Мирковић, Стефанов, Стевић,
Петровић (Б), Нинковић (С). Црвени
картони: Мијатовић (ЦЈ) у 75. , а
Давидовић у 86. и Крстић у 90.
минуту (оба Слога)
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 7,
Петровић 7, Марјановић 7
(Мратинковић 7), Обрадовић 7,
Стефанов 7, Мијатовић 6,5,
Мирковић 7, Мл.Јефтенић 6,5 (Бабић
_, Вукадиновић _), Стевић 7,5
(Терзић _), Мил.Јефтенић 7,5,
Стефановић 7 (Ћурчић _)
СЛОГА: Г.Вујић 7, Живковић 6,5
(Лазић _), Нинковић 6,5, Давидовић
7, Кузмановић 7, Јовановић 6,5,
М.Вујић 7, Угриновић 7,5, Богићевић
7 (Марковић _), Крстић 7,5, Стевић
6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Јефтенић
(ЦЈ)
Гости су скупо продали кожу
лидеру, пружали су жесток отпор
током целог меча, али је
квалитетнији и спремнији састав
домаћина ипак у другом делу
преокретом стигао до нових бодова.

Стадион у Чучугама. Гледалаца: 250.
Судија: Горан Симанић (Радљево).
Жути картони: Нешковић, Ђукић (П)
ЂОРЂЕ БОДИНОВИЋ: Јокић 7,5,
Негић 6,5 ( Павловић 7), Пејић 7,5,
Влајковић 6, Несторовић 7,5,
Ковачевић 7, Гавриловић 7,
Пурешевић 7,5 (Миловановић _),
Ђ е рма н о в и ћ 6 , 5 , Ур о ш е в и ћ 7 ,
Срећковић 6,5
ПАМБУКОВИЦА: Гаус 7,5, Ђукић 7,
Капетановић 6,5, Ђенић 7 (Срећковић
_), Симић 7,5 (Арсовић _), Давидовић
7,5 (Радивојевић 7), Митровић 6
(Павловић _), Исић 6,5, Ђуровић 6,5,
Нешковић 6,5, Миливојевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Јокић (ЂБ)
Памбуковица је била ближа голу у
првом делу, Јокић је одлично
зауставио шут Миливојевића. У
наставку је домаћин био опаснији,
Гавриловић није искористио одличан
пас Пурешевића, а врло сигуран је
међу стативама био Гаус. На крају
реална подела плена у дербију који је
испратио велики број посетилаца.

Општинска лига Уба група "Исток",
5.коло

БРГУЛЕ - ВРЕЛО 2:0 (0:0)

5. коло (06.10.2013):
Радник - Јединство (М)
Бргуле - Врело
„Стрелац 001“ - Ц.Јабука
Слога (Л) - Вукона

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

6. коло (13.10.2013):
Врело - „Стрелац 001“
Ц.Јабука - Слога (Л)
Колубара - Радник
Јединство (М) - Бргуле

6:1
2:1
5:3
3:0

Терен у Бргулама. Гледалаца: 100.
Судија: Жељко Ђурић (Уб). Стрелци:
Б.Петровић у 67. из пенала и Илић у
70. минуту. Жути картони: Петковић
(Б), Мирковић, Ранковић, Танасић,
Николић (В). Црвени картони:
Петковић (Бргуле) у 30. и Николић
(Врело) у 72. минуту.
БРГУЛЕ: Младеновић 7, Мехмети 6,5
(Н.Петровић 6,5), Хаџић 6,5
(Пантелић _), Ракић 7,5, Петковић 6,
М.Петровић 7, Илић 8, Бајић 7,5,
В.Петровић 7 (Јовановић 7), Гајић 7,
Б.Петровић 7
ВРЕЛО: Станчић 7, М.Илић 6 (Савић
_), Н.Илић 6, Ранковић 6,5, Николић
5, Танасић 6, Новаковић 6 (Павловић
_), Грујић 7, Матић 6, Мирковић 6,5,
Панић 6 (Арамбашић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бојан Илић (Б)
Иако су већи део меча играли
без оправдано искаљученог
Петковића, Бргулци су заслужено
стигли до победе. И пре вођства,
имали су три колосалне прилике, а
Бојан Илић је најпре избудио пенал,
а потом и вештом реакцијом решио
меч.

Општинска лига Уба "Исток", 5.коло

ПАЉУВИ - Ђ.БОДИНОВИЋ
(Радуша) 1:3 (0:0)
Терен у Паљувима. Гледалаца: 50.
Судија: Перица Марјановић (Уб).
Стрелци: Леонтијевић у 52. за Паљуве,
а Лајковић у 47., Урошевић у 72. и
Срећковић у 90+2. за Ђорђа
Бодиновић. Жути картони: Илић,
Лекић, Ђорђевић (П), Милошевић
(ЂБ).
ПАЉУВИ: Станојловић 6,5, Илић 7,
Лекић 6,5, Ђорђевић 6,5, Марјановић
7, Вучићевић 6,5, Симић 6,5, Пауновић
6 , Ј о в и ћ 7 , М и ло ва н о в и ћ 6 , 5 ,
Леонтијевић 7,5
ЂОРЂЕ БОДИНОВИЋ: Јокић 7, Негић
6,5 (Мирковић 7), Пајић 7,5, Лајковић
7,5, Несторовић 7, Ковачевић 7,
Гавриловић 6, Милошевић 6,5,
Ђермановић 7 (Миловановић _),
Урошевић 7,5, Срећковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ђорђе Лајковић
(ЂБ)
Екипа из Радуше се не шали,
забележелили су вредну победу
против досадашњег лидера.
Прелепим голом Лајковића гости су
повели на стару другог дела, а истом
мером је узвратио Леонтијевић.
Урошевић је из оправдано досуђеног
пенала вратио предност
новоформираној екипа, а све је решио
из контре Срећковић на пас Лајковића.
Најбољу прилику за реми пропустио је
Леонтијевић главом, идеално је
центрирао Лекић.

ФК Слога (Лончаник)
7. коло (20.10.2013):
Бргуле - Колубара
„Стрелац 001“ - Јединство
Слога (Л) - Врело
Вукона - Ц.Јабука
8. коло (27.10.2013):
Радник - Бргуле
Врело - Вукона
Колубара - „Стрелац 001“
Јединство (М) - Слога (Л)

Резултати 6.кола
(05/06.10.2013):
Совљак - Гуњевац
0:1
Тврдојевац - Каленић
1:0
Рудар 1945 - Стубленица
2:3
Степање - Полет (ДЛ)
0:4
Ратковац - Омладинац
0:2
Полет (Т) - Пролетер
2:1
Резултати 7.кола
(12/13.10.2013):
Пролетер - Совљак
0:2
Омладинац - Полет (Т)
1:0
Полет (ДЛ) - Ратковац
4:1
ОФК Стубленица - Степање 2:1
Каленић - Рудар 1945
1:2
Гуњевац - Тврдојевац
0:0

7.коло

7.коло

ГУЊЕВАЦ- ТВРДОЈЕВАЦ
0:0
Терен у Гуњевцу. Гледалаца: 200.
Судија: Иван Ранковић (Уб). Жути
картони: Ђурђевић, Симеуновић,
Новаковић, Милетић (Т)
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 6,5, М.Симић
6, Д.Марковић 6,5, В.Марковић 7,
Вујић 7, Бранковић 7, Илић 7,
В . М и ло ш е в и ћ 6 , 5 , Ђ у к и ћ 6 , 5
(Ранковић _), С.Милошевић 6,
Д.Симић 6,5
ТВРДОЈЕВАЦ: Ђурђевић 7, Милић
6,5, Јовановић 7 (Новаковић 6,5),
Нинић 7, Симеуновић 6, Јанковић
6,5, Миловановић 6, Мирковић 6,5
(Радојичић _), Симић 6,5, Поповић 7,
Ракић _ (Милетић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Поповић
(Т)
Тврд меч у дербију, доста
полушанси на обе стране, али без
много посла за голмане. Боројевић
је једном несмотреном
интервенцијом погодио своју
пречку, гости су у већем делу меча
имали превласт на средини терена,
али је крајњи исход потпуно реалан.

Најава 8.кола (19/20.10.2013):
Совљак - Тврдојевац
Рудар 1945 - Гуњевац
Степање - Каленић
Ратковац - ОФК Стубленица
Полет (Т) - Полет (ДЛ)
Пролетер - Омладинац

ОМЛАДИНАЦ - ПОЛЕТ
(Таково) 2:0 (0:0)
Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 120.
Судија: Жељко Ђурић (Уб). Стрелци:
Антељ у 65. и Лазаревић у 90. минуту.
Жути картони: Стојковић, И.Савић,
Вићентић, Ивановић, Антељ (О),
Павловић, В.Стефа-новић, Јовичић,
М.Стефа-новић (П). Црвени картон:
Николић (Омла-динац) у 75. минуту.
ОМЛАДИНАЦ: Бојић 7, М.Тимотић 7,5,
Вићентић 7,5, Д.Савић 8, Стојковић 7,5,
Антељ 8,5, Лазаревић 8, Ивановић 8
( И . Ти м о т и ћ 7 ) , С т е ф а н о в и ћ 7
(Милићевић 7), Николић 7, И.Савић 7,5
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, С.Илић 7,5
(Петровић 7), М.Стефановић 7, Јовић 7
(Живановић _), Јовичић 7, Павловић 7,
Јанковић 7, Радовановић 7,
В.Стефановић 8, Јеремић 7, М.Илић 7
И Г РАЧ У ТА К М И Ц Е : А н т е љ
(Омладинац)
Одличан меч у Калиновцугости су имали пречку у првом делу, а
Антељ је крунисао течну акцију
читавог нападачког реда. полет је
притискао са играчем више, али је
Лазаревић соло-продором ставио
тачку на квалитетну такмицу.

ФК Омладинац (Калиновац)

Најава 9.кола (26/27.10.2013):
Омладинац - Совљак
Полет (ДЛ) - Пролетер
ОФК Стубленица - Полет (Т)
Каленић - Ратковац
Гуњевац - Степање
Тврдојевац - Рудар 1945
6.коло
6.коло

РУДАР (Радљево)- СТУБЛЕНИЦА
2:3 (0:2)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 150. Судија:
Небојша Марковић (Уб). Стрелци:
Теодосијевић у 51. и Јеремић из пенала у 57. за
Рудар, а Стојановић у 2. и 26. и Перишић у 81.
минуту за Стубленицу. Жути картони:
Ђаловић, Симанић, Н.Поповић (Р), Ивковић,
Лукић, Мирковић, Стаменковић (С)
РУДАР: Јовановић 7, Теодосијевић 7,5,
В.Ивковић 6,5 (Лазарић _), Максимовић 6,5
(И.Поповић _), Симанић 7, Н.Поповић 7,
З.Ивковић 6,5, Б.Ивковић 6,5 (Ж.Поповић _),
Ђаловић 7,5, Аћимовић 6,5, Јеремић 7
СТУБЛЕНИЦА: Новаковић 7,5, Мирковић 7,
Лазић 7, Лукић 7, Леонтијевић 7, Ивковић 7,5,
Продановић 7, Веселиновић 7 (Пееришић 7,5),
Стојановић 8,5, Јовановић 7, Стаменковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Боривоје Стојановић (С)
Захваљујући незаустављивом
Стојановићу, дестекована Стубленица је
славила против најближих комшија. Брзоноги
нападач је са два идентична соло- продора
најавио тријумф гостију, Радљевци су се
почетком другог дела вратили у игру, али је
Перишић након акције Стојановића донео
заслужену победу екипи Игора Стаменковића.

СОВЉАК - ГУЊЕВАЦ 0:1 (0:0)
Терен у Совљаку. Гледалаца: 250. Судија: Дарко Тодоровић (Доњи
Лајковац). Стрелац: Симић у 88. минуту. Жути картони: Лесић (С),
С.Милошевић (Г). Црвени картони: Бакић и Д.Марковић (Гуњевац) у
паузи између два полувремена.
СОВЉАК: Апостоловић 7, Којић 6 (Марковић 6), Миливојевић 6,5,
Марјановић 7, Вујковић 6,5, Петровић 6,5, Симеуновић 6, Антонић 6,5,
Мијатовић 6, Марковић 6, Лесић 6
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 8, М.Симић 6,5 (Ранковић _), В.Милошевић 7,
В.Марковић 7, Вујић 7, Бранковић 7, Илић 8, Д.Марковић 6,5, Бакић 6,5,
С.Милошевић 7, Д.Симић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Душан Симић (Г)
Деловало је да се кључни детаљ дербија
десио одмах након истека првог дела- судија је
искључио због протеста најпре Бакића, потом и
Душана Марковића. Совљак је у првом делу био
бољи, Боројевић је одлично одбранио у три
наврата, а Раде Петровић је погодио пречку са
25м.
Ипак, да је у фудбалу све могуће, показали су
гости у наставку. Без већих проблема су се
бранили, на другој страни један бег Душана
Симића осујетио је Вујковић, али други није.
Брзоноги нападач је сам себи створио шансу и
донео велику радост бројчано слабијем ривалу.
Симић и Боројевић јунаци меча без сумње, али Незаменљив
би била неправда не истаћи Зеју Илића који је и у петој деценији
дупло млађим ривалима држао лекције из живота: Србољуб
Милошевић
борбености, али и фудбалског знања.

9.коло

БАЊАНИ - ЗСК 2:1 (1:1)
Резултати 8.кола (05/06.10.2013):
Тулари - Рубрибреза
3:1
Јошева - Спартак 1924
3:3
Колубара (Ј) - Бањани
1:0
ЗСК - Качер
1:0
Трлић - Задругар
0:0
ОФК Осечина - Младост (В) 3:0
ОФК Дивци - ОФК Јабучје
0:0
Пепељевац - Младост (Д)
3:0
Резултати 9.кола (12/13.10.2013):
Младост (Д) - Тулари
0:1
ОФК Јабучје - Пепељевац 3:0
Младост (В) - ОФК Дивци
0:0
Задругар - ОФК Осечина
2:0
Качер - Трлић
0:2
Бањани - ЗСК
2:1
Спартак 1924 - Колубара (Ј) 1:0
Рубрибреза - Јошева
2:1

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 50.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: Теодосић у 41. и Доцић у 76.
за Бањане, а Крстић у 21. минуту за
ЗСК. Жути картони. Крстић, Матић (З)
БАЊАНИ: Даниловић 7, Миловановић
7, Петковић 7, Димитријевић 7,
Ивановић 7,5, Милановић 7,5,
Јовановић 6, Ранитовић 6 (Вујковић 6),
Теодосић 7, Доцић 7, Кнежевић 6.
И Г РАЧ У ТА К М И Ц Е : В е с е л и н
Милановић (Б)
Погодак Крстића као да је
пробудио домаћина, Теодосић је
прелепим волеј-ударцем изједначио
на пас Димитријевића. Бањанци су у
н а с т а в к у п р о п ус т и л и н е кол и ко
одличних прилика, али је заслужену
победу "зеленима" донео ветеран
Доцић прецизним ударцем са 10
метара.
9.коло

КАЧЕР - ТРЛИЋ 0:2 (0:0)

Најава 10.кола (16.10.2013):
Тулари - Јошева
Колубара(Ј) - Рубрибреза
ЗСК - Спартак 1924
Трлић - Бањани
ОФК Осечина - Качер
ОФК Дивци - Задругар
Пепељевац - Младост (В)
Младост (Д) - ОФК Јабучје
Најава 11.кола (19/20.10.2013):
ОФК Јабучје - Тулари
Младост(В) - Младост(В)
Задругар - Пепељевац
Качер - ОФК Дивци
Бањани - ОФК Осечина
Спартак 1924 - Трлић
Рубрибреза - ЗСК
Јошева - Колубара(Ј)
Најава 12.кола (26/27.10.2013):
Тулари - Колубара(Ј)
ЗСК - Јошева
Трлић - Рубрибреза
ОФК Осечина - Спартак 1924
ОФК Дивци - Бањани
Пепељевац - Качер
Младост(Д) - Задругар
ОФК Јабучје - Младост(В)

Стадион у Белановици. Гледалаца:
100. Судија: Небојша Ђоковић
(Ваљево). Стрелци: Н.Иконић у 49. и
Јолачић у 90. минуту. Жути картони:
Јовановић, Павловић (К), Јолачић (Т)
Т РЛ И Ћ : Р а к и ћ 7 , 5 , К р њ а и ћ 8
(Живановић 8), Ивановић 8, Јолачић 8,
П.Иконић 8,5, Павловић 7,5, Луковић
7,5, Поповић 8, М.Новаковић 8,
Н.Иконић 8 (Степановић _), Цвијић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Предраг Иконић (Т)
Трлић је заблистао на тешком
гостовању и победом се пробио у
горњи део табеле. У првом делу
равноправна игра, домаћи су имали
пречку у 45. минуту, али је у наставку
постојала само једна екипа. Ненад
Иконић је соло- продором начео
домаћине, а Јолачић је сигурном
егзекуцијом на пас Милана
Новаковића решио све дилеме. Имао
је Трлић још неколико колосалних
прилика, али су и овако "месари"
потврдили да су у успону форме.

8.коло

ТУЛАРИ - РУБРИБРЕЗА
3:1 (1:1)
Стадион у Туларима. Гледалаца 100.
Судија Небојша Ђоковић (Ваљево).
Стрелци: Пантелић у 23. , Брдаревић
у 87. и Вићентић у 89. минуту за
Туларе, а Ивковић у 15. минуту за
Рубибрезу. Жути картони: Пантелић
(Т), Јовановић (Р).
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимшић 7,5,
Зујаловић 8, Марјановић 7, Брдаревић
7,5, Васиљевић 7,5, Пантелић 7,
Павловић 7 (Јаџић 7), Николић 7,
Вићентић 7, Сарић 7 (Томић 7).
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бранко Зујаловић
(Тулари).
Гости су повели у 15.минуту
евроголом Ивковића, али су Тулари
брзо стигли до егала- Зујаловић је
послао дубинску лопту за Пантелића у
шеснаестерац гостију, а нападач
домаћих ју је прихватио на груди и
рутински послао у гол. Гости су се
грчевито бранили све до 87. минута
када поново Зујаловић дугом лоптом
проналази Брдаревића на другој
стативи који главом крунише лепу
акцију. У 89. минуту, Вићентић на
повратни пас Томића такође главом
поставља коначних 3:1.

Бранко Зујаловић
(црни дрес)
8.коло

ЈОШЕВА - СПАРТАК (Љиг)
3:3 (0:1)

Трлић у налету:
голман Ракић

Терен у Јошеви. Гледалаца: 100.
Судија: Ђорђе Мирковић (Ваљево).
Стрелци: Вукић у 55. и 80. и
Максимовић у 66. за Јошеву. а Ломић у
35., Нерић у 75. и Сандић у 90+2.
минуту за Спартак. Жути картони:
Нерић, Сандић (С). Црвени картон:
Лазић (Јошева) у 86. минуту.
ЈОШЕВА: Павловић 7, С.Кузмановић 7
(Лазић 7), Милановић 7,5, Илић 7,
Максимовић 7, М.Кузмановић 7,5,
Симић 7 (Димитријевић _), Вечевић 7,
Тешић 7 (Иванић 7), Вукић 7,5,
Дамњановић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Милановић
(Ј)
Утакмица за инфаркт у Јошеви, и
поред вођства младе и полетне екипе
из Љига на паузи, домаћин је у другом
делу дошао надомак тријумфа. Ипак,
Сандић је био бржи од судије који је
можда већ могао да свира крај и
окрњио стопостотан учинак
Јошевљана на домаћем терену.

БРЕЗОВИЦА ЗАКОМПЛИКОВАЛА СВОЈУ ПОЗИЦИЈУ
НА ТАБЕЛИ ЗОНЕ "ДРИНА"

НЕСРЕЋНИ ПОРАЗИ
- Уз силне промашаје и спорне судијске одлуке, Брезовица
без бода у претходна два кола. - Следи гостовање код
Радничког у Ваљеву, Остојић верује у екипу.
И последња два меча Брезовице показала су да је ова екипа
дефинитивно у свађи са Фортуном- две добре и квалитетне партије,
пуно лепих акција и идеалних прилика, а учинак- нула! Уместо да се
прикључе средини табеле, пулени Драгише Остојића су са два везана
пораза склизнули у "доњи дом", са само бодом више од "фењераша"
пред тешко фостовање на Петом Пуку.
Меч против Севојна могао би да се сврста у рубрику "Веровали или
не", у фуриозном почетку домаћи су пропустили 5 колосалних прилика!
Гостиљац, Илић у два наврата, Анђић главом, па поново Гостиљац
пречка, уместо пуне мреже голмана Лојанице, стигла је казна! Први шут
са 25м завршио је у мрежи Михајловића, све је после било много теже за
Остојићеву екипу, мада је и у другом делу промашено бар три зицера. У
финишу гости са пенала решавају све дилеме, за мук и неверицу поново
бројне брезовачке публике:
- Много сам прошао у тренерској каријери, али овакве промашаје
стварно не памтим. Мрежа гостију као да је била зачарана, у неким
ситуацијама чак су и наши нападачи заустављали лопте које иду у гол.
Тешко ће бити да се опоравимо од овако шокантног пораза, и у Клупцима
смо незаслужено изгубили, али морамо даље. Ваљда ће се ово и нама
једном вратити, можда већ на Петом Пуку- резигнирано коментарише
тренер Брезовице Драгиша Остојић.
Б.М.

ZONA"DRINA"
Најава 8.колa (05/06.10.2013):
Слога 1940 - Будућност
Јединство (УБ) - Рибница
Борац (Ш) - Полимље
Слога (П) - ФАП
Слога (С) - Јединство 1945
Раднички С. - Брезовица
Севојно - Младост (ДД)
Раднички (В) - Златар

1:0
7:1
2:1
2:1
3:0
2:1
6:1
2:2

Најава 9.кола (12/13.10.2013):
Златар - Слога 1940
Младост (ДД) - Раднички (В)
Брезовица - Севојно
Јединство 1945 - Раднички С.
ФАП - Слога (С)
Полимље - Слога (П)
Рибница - Борац (Ш)
Будућност - Јединство (УБ)

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

9.коло

8.коло

РАДНИЧКИ СтобексБРЕЗОВИЦА 2:1 (1:1)

БРЕЗОВИЦА - СЕВОЈНО
0:2 (0:1)

Стадион у Клупцима. Гледалаца: 200.
Судија: Марко Стојковић (Пожега).
Стрелци. Матић у 19. и Лазић у 83.
минуту за Раднички, а Анђић у 38.
минуту за Брезовицу. Жути картони:
Веселиновић, Ковачевић, Костић,
Ломић, Петровић, Лазић,
Махалбашић (Р), Мијатовић,
Радојичић, Анђић, Марковић (Б)
БРЕЗОВИЦА: Михајловић 6,
Мијатовић 7, Богуновић 7,
Младеновић 7, Илић 7,5, Марковић 7,
Ш ћ е п а н о в и ћ 7 , С ма и л а г и ћ 7 ,
Радојичић 7,5 (Костић _), Анђић 7,5,
Гостиљац 7.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Филип Матић (Р)

Стадион у Брезовици.
Гл е д а л а ц а : 5 0 0 . С уд и ј а :
Мирослав Матић (Лозница).
Стрелци: Ђокић у 18. и
Недељковић у 88. из пенала.
Жути картони: Смаилагић (Б),
Пришуњак, Ристановић (С)
БРЕЗОВИЦА: Михајловић 7,
Мијатовић 7, Богуновић 7 (од 63.
Костић 6,5), Шћепановић 6,5 (од
46. Савић 6,5), Дрљача 7,
Младеновић 6,5, Илић 6,5,
Смаилагић 7, Радојичић 7,5,
Анђић 7,5, Гостиљац 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бојан Недељковић (Севојно)

САОПШТЕЊЕ ФК "БРЕЗОВИЦА"
објављено у "Спортском журналу", 10.октобра 2013.г.
Оглашавамо се поводом меча
8.кола Зоне "Дрина" Раднички
Стобекс- Брезовица (2:1), одиграног
6. октобра 2013. у Клупцима:
"Мада смо свесни да наша реакција
неће у суштини много променити,
принуђени смо да фудбалску јавност
обавестимо о безочној судијској крађи
чија је жртва био наш клуб. Иако смо
нови клуб у зонском рангу такмичења,
то никоме не даје за право да ФК
Брезовицу користи као монету за
поткусуривање. Овога пута, главни
арбитар Марко Стојковић из Пожеге и
први помоћник Ђорђе Чолић из
Липолиста, узели су "фудбалску
правду" у своје руке и вишеструком
кардиналним грешкама донели победу
домаћину. Да ли почети од два
поништена регуларна гола, да ли од
црвеног картона недодељеног домаћем
штоперу који је Гостиљца зауставио као
последњи играч одбране или од
прекршаја над Мијатовићем код
победоносног гола Радничког? Скоро да
је и неважно, јер кад се подвуче црта
јасно нам је да смо најгрубље могуће
спречени да забележимо победу коју
смо на терену заслужили. Волели бисмо

да верујемо да су грешке биле
случајне, али наше фудбалско
искуство говори да је постојала јасна
и видна тенденција да се Брезовица
жестоко оштети у врло важном мечу.
Горчина коју смо понели са собом
кући дуго ће нам остати у устима, ово
је нешто што нико од играча, стручног
штаба, навијача...никада није доживео
и озбиљно доводи у питање сав труд и
немала средства која смо уложили у
клуб.
Брезовица је у последњих
неколико година постала узоран клуб,
добро организован, са господским
манирима, а то најбоље илуструје
податак да наше мечеве у Брезовици
прати близу хиљаду људи. Све смо то
постигли без закулисаних радњи, на
терену, борбеношћу и квалитетом.
Никада нисмо тражили привилегије,
с амо фер услове за спортско
надметање. Сада имамо озбиљне
проблеме да играче опоравимо и
спремимо за наредне мечеве, да људе
који дају приватни новац убедимо да
има смисла улагати у фудбал, да
сваког ко воли Брезовицу уверимо да
се вреди борити и даље...И борићемо

Најава 10.кола (19/20.10.2013):
Слога 1940 - Јединство (УБ)
Борац (Ш) - Будућност
Слога (П) - Рибница
Слога (С) - Полимље
Раднички Стобекс - ФАП
Севојно - Јединство 1945
Раднички (В) - Брезовица
Златар - Младост (ДД)
Најава 11.кола (26/27.10.2013):
Младост (ДД) - Слога 1940
Брезовица - Златар
Јединство 1945 - Раднички (В)
ФАП - Севојно
Полимље - Раднички Стобекс
Рибница - Слога (С)
Будућност - Слога (П)
Јединство (УБ) - Борац (Ш)
се, јер једна фудбалска неправда, ма
кол и ко б и л а ве л и к а , н е може
зауставити огромни талас експанзије
фудбала у нашем селу, не може нас
спречити да се свакој утакмици
радујемо као истинском празнику
ф уд б а л а . . . Од љ уд и к о ј и в о д е
такмичење само тражимо
равноправне услове, у том случају
наша екипа која је већ у неколико
наврата доказала квалитет имаће
реалне шансе за опстанак. Уз наду да
ће нам арбитража Стојковића и
Чолића брзо постати само ружна
успомена, спортски поздрављамо све
ривале жељне витешког и фер
надметања. Управа ФК "Брезовица"

ЈЕДИНСТВО ДЕЛИ ПРВУ ПОЗИЦИЈУ СА ПОЖЕШКОМ СЛОГОМ

ГОЛЕАДА, ПА ПОРАЗ У ДЕРБИЈУ
- Црвено- бели поражени у Парку Пећина, први пораз од
11. новембра прошле године. - Рибница демолирана под Шепковцем.
Фудбалери Јединства приказали
су два различита издања у последњих
14 дана- најпре су фантастичном
партијом до ногу потукли Рибницу из
Мионице, али су прошлог викенда
након бледе партије у Ваљеву
доживели минималан пора з од
Будућности. Тако је прекинут дугачак
низ од 24 меча без пораза, последњи
пут погнутих глава Убљани су терен
напустили 11. новембра прошле
године у Новој Вароши (2:3).
Меч против Мионичана био је
сигурно најбоље издање Јединства у
последњих неколико година, смењивале су се брзе и течне акције, а овај
пут су биле крунисане и правом реализацијом. Сви у црвено- белом дресу
пружили су партије за похвалу, а
једино ће Мирку Ћургузу меч остати у
лошој успомени. Наиме, одлични
голман је седам кола био несавладан,
деловало је да је врло близу наставка
низа, али је пенал у 69. минуту ипак стопирао младог чувара мреже на цифри
од 706 минута без примљеног гола.

Два различита издања Јединства:
Александар Љубичић (лево)
Дерби меч у Парку Пећина,
Јединство је дочекало у много бољем
расположењу, будући да је пред тај
меч Будућност већ заостајала за
лидером из Уба седам бодова. Ипак,
пулени Жарка Јовановића нису
успели да репризирају ни делић

Неопходна анализа:
Жарко Јовановић
партије из претходног кола, у
рововској борби без много фудбалске
лепоте, домаћин је ипак нашао пут до
мреже ривала. Куљанин је центрирао
са леве стране, а Јосиповић главом
матирао Ћургуза пола сата пред крај
меча. Иако физички недовољно
спремни, Ваљевци су великом
борбеношћу сачували предност, а на
руку су им ишли и играчи Јединства
који нису имали знања ни
креативности да надмудре одбрану
која је већ примила 13 голова у
досадашњем делу јесени:
- Нисмо били еуфорични после
голеаде под Шепковцем, тако ни сада
нећемо очајавати, мада нас је јако
заболео пораз. Заказали смо у јако
битном мечу, не мислим да смо били
слабији ривал, али смо морали да
покажемо више жара у једном од
дербија сезоне. Будућност је искористила прилику да опере "флеке", да
се врати у игру и ја им честитам на
победи. Нама остаје да утврдимо
зашто смо само у седам дана показали
два различита издања, посебно што
смо у серији супер- тешких мечеваанализира претходна издања тренер
Жарко Јовановић.
Јединство чека и друго везано
гостовање у Бајиној Башти у суботу,
Слога се тријумфом у Новој Вароши
примакла само на бод Убљанима.
Добра ствар за црвено- беле је што ни
Слога из Пожеге није победила, па је
врх табеле и даље непромењен.
Војводића чека још један меч паузе,
Брадоњић и Ситарица су упарили
картоне, па је Јовановић на мукама,
будући да следи и нови дерби под
Шепковцем 26. октобра када стиже
Борац из Шапца.
Б.Матић

8.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - РИБНИЦА
7:1 (3:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 350.
Судија: Младен Глигоријевић (Ужице).
Стрелци. Ћосић (аг.) у 21., Ситарица у
41., Гавриловић у 45., Љубичић у 53. и
78. и Јошић у 61. и 75. за Јединство, а
Миљковић у 69. минуту из пенала за
Рибницу. Жути картони: Ситарица (Ј),
Текић (Р)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7, Матић 8, сајић
7,5, Марјановић 7,5, Гавриловић 8,
Брадоњић 7,5 (од 66. Миросављевић
_), Виденовић 7,5 (од 72. Деспотовић
7,5), Јовичић 8, Ситарица 8 (од 59.
Јошић 8), Јовановић 8, Љубичић 8,5
И Г РАЧ У ТА К М И Ц Е : А л е к с а н д а р
Љубичић
9.коло

БУДУЋНОСТ (В) ЈЕДИНСТВО (Уб) 1:0 (0:0)
Стадион у Парку Пећина. Гледалаца:
400. Судија: Александар Радојичић
(Лајковац). Стрелац: Јосиповић у 58.
минуту. Жути картони: Д.Илић (Б),
Јовичић, Ситарица, Брадоњић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7, Матић 6,5 (од
46. Јошић 6,5), Стојановић 6,5,
Марјановић 7, Гавриловић 7, Сајић 6,5
(од 76. Јаковљевић _), Јовичић 7,
Јовановић 6, Ситарица 6 (од 81.
Виденовић _), Брадоњић 6,5, Љубичић
7.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Куљанин (Б)

РУКОМЕТАШИ УБА ЈОШ ЧЕКАЈУ ПОБЕДУ

ЧЕТИРИ ПОРАЗА У НИЗУ
- Управа клуба се одлучила за смену тренера, Игор
Стевановић преузео кормило. - Невероватни
пехови прате екипу, следи гостовање у Лозовику.
Сезона за рукометни клуб је почела далеко од
очекиваног- Убљани су још увек на салду нула, а од прошле
недеље дошло је и до промене на месту тренера. Уместо
Драгана Јовановића, кормило је преузео Игор Стевановић,
Лазаревчанин који је радио у Црвеној звезди, а прошле
сезоне он је са клупе предводио Чукарички.

Драган Јовановић (десно) након три стартна
пораза напустио клупу РК "Уб"
Међутим, околности пред деби Стевановића биле су
више него неповољне- гост у убској хали био је лидер
Ре к р е а т и в о п р е д в о ђ е н Д р е н о в ц е м , З у р н и ћ е м ,
Живковићем (искусни играчи суперлигашког педигреа)..., а
списак одсутних је био дужи него онај за утакмицу! Зарин,
Јовичић, Петрић, Весић, оба Милошевића, два јуниора
Партизана (екскурзија и повреда), а кад се зна да су Рогић,
Тадић и Филиповић наступили као реконвалесценти- онда
је јасно да шансе за победу нису биле велике.
Убљани су 50-ак минута држали какав- такав
прикључак, поново је бриљирао Тадић са двоцифреним
учинком, а убској публици се у лепом светлу представио и
јуниор Партизана Алекса Ђукић. Мешао је Стевановић
колико је могао, покушавао и са два кружна нападача,али је
то било довољно само за частан пораз. Прву победу
Убљани ће тражити на гостовању у Лозовику против
Ударника, а пре тога меча очекује их долазак Партизана и
дан промоције уговора о пословно-техничкој сарадњи са
Београђанима.

ОДБОЈКАШИЦЕ ПРЕД ПОЧЕТАК
НОВЕ СЕЗОНЕ, 27.ОКТОБРА

СТАРТ У ЛОЗНИЦИ
- У последњој провери побеђен Заслон у Шапцу
3:1. - Маја Глишић и Ана Лазић заокружиле
списак појачања. - Два гостовања на старту.
ЖОК Уб улази у нову сезону Мачванскоколубарске лиге са највишим амбицијама- управа
клуба је одрадила одличан посао у прелазном року,
а два најновија појачања су коректор завидног
педигреа Маја Глишић и "либеро" такође великог
искуства Ана Лазић, доскора играч ОК Лазаревца.
Уз тренера-играча Марину Петровић, техничара
Ивану Јаковљевић, примача Јовану Цветковић и
старе снаге, требало би да то буде тим који ће
вратити Убљанке у трећи степен такмичења:
- Последњу проверу имали смо против Заслона
у Шапцу, нисмо откривали све адуте, али смо
добили са 3:1. Циљ је био да се адаптирамо на малу
салу где ћемо гостовати друго коло. На старту
путујемо у Лозницу, тако да ћемо се нашој публици
представити тек у трећем колу против Мионице. До
почетка сезоне, имаћемо још две провере, још смо у
фази уигравања и јако ми је битно да квалитетно
одрадимо тренинг. У контактима са колегама,
сазнала сам да су се скоро све екипе појачале,
главне ривале видим у Малом Зворнику, Шапцу и
Ваљеву, а повољна је околност да две
првопласиране иду у Другу лигу- рапортира нови
тренер Убљанки Марина Петровић која би требало
да на позицији средњег блокера буде подједнако
битна за игру наших одбојкашица.

ДМЛ "Центар", 3.коло

РАДНИЧКИ (Обреновац)- УБ 28:26 (13:10)
Хала у Обреновцу. Гледалаца: 100. Судије: Дондић,
Лакићевић (БГ). Искључења: Раднички 6, Уб 6 минута.
Седмерци: Раднички 3(3), Уб 2(2)
УБ: Милекић, Стокић 2, И.Милошевић, Тадић 13, Петрић 1,
С.Милошевић, Петровић, Рогић 8, Милић, Драгишић,
Маринковић 1, Ранковић 1, Јовичић
ДМЛ "Центар", 4.коло

УБ- РЕКРЕАТИВО (Београд) 23:32 (13:15)
Хала у Убу. Гледалаца: 200. Судије: Вукићевић,
Драгомировић (БГ). Искључења: Уб 4, Рекреативо 12
минута. Седмерци: Уб 2(1), Рекреативо 2(1)
УБ: Милекић (7 одбрана), Стокић, Ђокић 5, Тадић 13,
Филиповић, Симић, Петровић, Рогић 4 (1), Милић,
Драгишић, Маринковић (8 одбрана), Ранковић 1.

У нову сезону са највишим амбицијама

НА ГРАДСКОМ ТРГУ, 10.ОКТОБРА ОДРЖАН

ДЕЧИЈИ КАРНЕВАЛ
ПОД МАСКАМА
Манифестацију у оквиру пројекта прекограничне сарадње
организовали убска основна школа и КЈП "Ђунис"
Градским су тргом протеклог
четвртка продефиловали мали каубоји
и индијанци, принцезе и вештице,
бетмени и дворске луде, Снежане и
патуљци, љути гусари и доброћудне
деке и баке, молери и сликари,
робинхудови и морнари,... Испод
маштовитих и креативних маски
скривала су се осмехнута и задовољна
лица ученика првог разреда убске ОШ
„Милан Муњас” и Издвојеног одељења
сцепијалне школе „Љубомир
Аћимовић” из Мургаша. Велики дечји
карневал под маскама, који је круна
овогодишње Дечје недеље, заједно су
организовали убска основна школа и
КЈП „Ђунис”, уз велику помоћ и
подршку учитељиц а, родитеља,
старијих ученика, а захваљујући
средствима Европске уније.
- У оквиру пројекта прекограничне
сарадње, који „Ђунис” тренутно
спроводи уз финансијску помоћ
Е в р о п с к е у н и ј е , д е о с р е дс т а ва
искористили смо за организацију
маскенбала, изнајмљивање озвучења,
за освежење најмлађима, поклоне
победницима и набавку папирних
маски са ликовима животиња. Ове
маске носили су ученици трећег
разреда убске школе, који су били
подршка својим млађим другарима,
ђацима првацима, као и полазницима
специјалне школе из Мургаша. Један од

основних задатака
Комуналног предузећа је
брига за заштиту
природе и животиња, па
смо кроз игру и дружење
желели да наше
најмлађе суграђане
Добитници награда са својим учитељицама
упутимо на исти пут.
Најважнија је едукација у
Жири је био на мукама, јер је од
најранијем добу, јер старије, на жалост,
не можемо преваспитати, али децу на мноштва занимљаивих маски требало
време можемо да научимо да треба да и за б р а т и н а ј к р е а т и в н и ј у. И п а к ,
чувају своју животну средину, брину о једногласно је одлучено да је победник
природи и животињама – објаснила је Дуња Пурић (маска вештица), док је
Јелена Матовић, сарадник за односе са групна награда за креативност
јавношћу у КЈП „Ђунис” разлоге због припала ученицима школе „Љубомир
којих је ово комунално предузеће стало Аћимовић”. Жири је укупно доделио
иза овогодишње организације дечјег шест награда, а сви награђени на
поклон су добили по књигу.
маскенбала.

Велики дечији карневал под маскама, као круна овогодишње дечије недеље

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ПРЕДШКОСКОЈ УСТАНОВИ

Малишани су уживали у представи
„Пут у земљу фантазије”

У ЗНАКУ ЈУБИЛЕЈА
И поред бројних обавеза васпитача и деце због припрема за
прославу јубилеја, дечји празник је, као и увек, обележен музичким,
драмским, ликовним и спортским манифестацијама
Предшколска установа „Уб” је
овогодишњу Дечју недељу обележила
седам дана пре других, због припрема
за леп јубилеј.
- Према одлуци Министарства
рада, запошљавања и социјалне
политике, Дечја недеља обележава се
од 7. до 13 октобра. Међутим, како
бисмо на време стигли да с а
малишанима припремимо свечану
приредбу поводом 35 година
постојања и рада Вртића на Убу,
планирану за 19. октобар, одлучили
смо да програм манифестације
померимо седам дана раније, односно
од 30. септембра до 4. октобра – обја-

ш њ а ва Го рд а н а М и лос а в љ е в и ћ
Марковић, директорка убског Вртића.
И поред бројних обавеза
васпитача и деце због припрема за
прославу јубилеја, дечји празник је, као
и увек, обележен музичким, драмским,
л и к о в н и м и с п о р т с к и м
манифестацијама.
Првог дана Дечје недеље малишани су били гости председнику убске
општине Дарку Глишићу, захваљујући
глумцима београдског позоришта
„Полетарац” у уторак су ишли на „Пут у
земљу фантазије”, док је среда
протекла у знаку спортских игара без
граница. Маскенбал, који је био

планиран за четвртак, због нестабилног
времена је отказан, а о новом термину
сви ће бити благовремено обавештени.
У петак, малишани су уживали у игри,
песми и дружењу, на заједничкој журци
у Вртићу. У завршници Дечје недеље,
Предшколска установа организовала и
ликовно такмичење за малишане
старијих васпитних група.

- ŠKOLSKI PRIBOR
- FOTOKOPIRANJE
- KANCELARIJSKI MATERIJAL

ODLOŽENO PLAĆANJE

УСПЕШАН СТАРТ УБСКИХ КОШАРКАША

ДЕМОНСТРАЦИЈА
КВАЛИТЕТА
- Лак тријумф на домаћем паркету, много
тежи у Краљеву. - Долази Нови Пазар у
суботу 19.октобра.
Онако како су нас навикли ранијих сезона,
Уб љ а н и с у от во р и л и и н о во п р ве н с т во тријумфално! На премијери је рутинском игром већ у
првом делу сломљен отпор Златибора из Чајетине,
док су много озбиљнији задатак пулени Владимира
Урошевића имали у краљевачкој "Кутији шибица".
Предвођени плејмејкером Љубасом, гости су у
последњем периоду преломили меч и налазе се у
групи од пет тимова са максималним учинком:
- Крајњи резултат заварава, Полет Ратина је врло
квалитетан састав и мислим да ће ретко која екипа
славити у Краљеву. Одлучиле су две- три лопте, а и
овај меч је показао да и поред тога што имамо
одличну екипу, одсуство Веселиновића је велики
хендикеп за нас. Срећом, Љубас је показао класу и Атракције
потврдио да смо га с правом ангажовали. Први меч је Ивана Поповића
био много лакши, било је доста
простора за млађе, па могу да кажем
да смо сасвим успешно започели Прва српска лига "Запад", 1.коло
УБ- ЗЛАТИБОР 91: 68
с е зо н у - к а ж е т р е н е р у б с к и х
кошаркаша Владимир Урошевић.
(22:12, 31:16, 22:18, 16:22)
Прилику за трећу побед у, Хала спортова у Убу. Гледалаца: 250.
Убљани имају већ у суботу од 19 Судије:Живанић,Јаковљевић (Чачак)
часова у убској хали спортова, гост УБ: Љубас 5, Вујић 11, Јадранин 5,
је Нови Пазар. Највероватније ће Радивојевић 2, Драксимовић 2,
Веселиновић прескочити и овај меч, Ивковић, Веселиновић 17, Јагодић 8,
али и овако нашим кошаркашима
Јаковљевић 15, Даниловић 2,
припада епитет апсолу тног
Јанковић 10, Поповић 14.
фаворита.
Б.М.

Блок за Марка Драксимовића (лево)
Прва српска лига "Запад"
ТАБЕЛА: Прибој 2-0, Златар (Нова варош)
2-0, Уб 2-0, Железничар (Чачак) 2-0, Слога
(Деспотовац) 2-0, Полет (Ратина) 1-1,
Слога (Пожега) 1-1, Плана (Велика Плана)
1-1, Нови Пазар 1-1, Прва Петолетка
(Трстеник) 0-2, Свилајнац 0-2, Милешевац
(Пријепоље) 0-2, Златибор (Чајетина) 0-2
и Темнић (Варварин) 0-2.
Прва српска лига "Запад", 2.коло

ПОЛЕТ Ратина - УБ 80:93
(25:20, 17:24, 22:17, 16:32)
Хала "Кутија шибица" у Краљеву.
Гледалаца: 300. Судије: Арсић (Чачак),
Лакић (Крушевац)
УБ: Љубас 29, Ракић 15, Јадранин 5,
Радивојевић 2, Драксимовић, Ивковић,
Јевтић 9, Вујић 6, Јаковљевић 7,
Даниловић 2, Јанковић, Поповић 18

