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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У ОЧЕКИВАЊУ БОЉИТКА

У нека, сада већ давна, времена месне заједнице су, по
Уставу, биле основне ћелије у систему власти некадашње
државе. Имале су своју скупштину, извршне органе,
политички статус... Било је и Веће месних заједница у
тродомој Скупштини општине (била су још два већа Друштвено политичко веће и Веће удруженог рада). Месне
заједнице су имале веома значајну улогу у свим областима
рада и деловања, како се тада говорило, радних људи и
грађана. Незаобилазна улога били су месни
самодоприноси од којих је много тога изграђено - локална
путна инфраструктура, електрификација, водоводи по
селима, водовод и канализација у Убу, асфалтиране су
улице, грађена основна школа и још доста тога....
А, онда... Постали смо вишестраначко
друштво.Определили се са капиталистичко уређење,
приватизацију! Законом -месне заједнице нису
предвиђене. Али, у многим селима наставиле су да
функционишу. Органи који њима сада руководе зову се
савети, а уколико желе да имају печат и статус правног
лица - региструју се као удружења грађана.
Међутим, локалне самоуправе по општинама, више
или мање, осећају потребу за постојањем и радом месних
заједница. То је случај и у општини Уб. У већем броју села
савети МЗ функционишу на задовољство грађана, а до
краја године избори за руководства ће бити организовани
у преосталим селима, као и у насељеном месту Уб.
Пракса је, дакле, показала да су месне заједнице биле
(и остале) она основна спона и карика између државе и
народа, па били то радни људи или грађани. Додуше, све је
мање радних људи јер број незапослених и даље расте па
нам се чини да је, некако, све било боље док су месне
заједнице биле оне основне ћелије... Али, уколико у нове
савете буду изабрани вредни људи, који неће гледати само
на своју корист него и на добро места у којем живе - могло
би се очекивати да крене на боље.
Редовни избори за чланове савета у деветнаест
месних заједница председник Скупштине општине Уб
Драган Јелић расписао је средином септембра. Грађани
ће се. тако, по први пут, изјашњавати непосредним
тајним гласањем. Сваки од кандидата за чланове савета
треба да прикупи одређен број потписа грађана са
територије своје месне заједнице. Број грађана који
треба да подрже једну кандидатуру везан је за број
бирача у месној заједници и креће се од пет у Кршној
Глави и Вукони до 20 на Убу. У најмањим месним
заједницама бирају се три члана савета, а маскималан
број је девет.
За 20.октобар избори су заказани у Мургашу,
Руклади, Шарбанама и Убу (коме припадају насељена
места Уб, Гуњевац, Трњаци и Богдановица).
За 27.октобар избори су заказани у Бргулама,
Врховинама, Гвозденовићу, Звиздару, Каленићу, Кршној
Глави и Тврдојевцу.
За 3.новембар избори су заказани у Вукони,
Докмиру, Калиновцу, Кожуару, Памбуковици, Радуши,
Такову и Трлићу.
На територији општине Уб има 35 месних заједница,
а избори у њих 16 одржани су по старом систему (збор
грађана) почетком године.

ЛОКАЛНА ПОЛИТИЧКА СЦЕНА

НАШЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

П

убликација "Ликови наше
свакодневнице-Уб" касни из
оправданих разлога. Повреда
лигамента десног колена уме да буде, не
само болна, него и дуготрајна за
опоравак. Ортопед каже да нема прелома, физијатар
упозорава да је потребно мировање, али не и
лежање у кревету и губитак кондиције, штаке
изазивају проблем за сплетом крвних судова и
нерава под пазухом... Проблему као да нема краја од
тог случајног пада у Жичи 2.августа 2013.године. А
баш тада је требало да почну припреме за прелом
првог издања књиге "Ликови наше свакодневнице Уб". Људи су уплатили пренумерацију, попунили
упитнике, доставили фотографије, али све је морало
да буде одложено до октобра јер активности око 98,
99 и 100. броја "Гласа Тамнаве" биле су сасвим
довољно оптерећење - и више од тога. Ових дана
опоравак је све видљивији па ће и најављена
публикација, најкасније до краја године (Боже
здравља!) угледати светлост дана. Извињење се
подразумева, као и позив да се јаве они који су се
нашли на списку за прво издање и добили упитнике.
ко се актуелно општинско руководство избори
да управа будућег копа у Радљеву буде у Убу,
да ништа друго не учини, то ће бити довољно
да њихова имена буду уписана у историју овог краја
- златним словима. Ових дана, дивили смо се
Коцељеви на успешном и већ традиционалном
фестивалу зимнице који је започет пре пет година, а
писац ових редова је, пре скоро дупло од тог
времена, јавно предлагао да Уб крене за
организацијом сајма паприке, парадајза и другог
поврћа по којем су наши баштовани далеко
најпознатији јер "држе" главне пијачне тезге на
Зеленом венцу и другим тржницама пољопривредних производа. Апели упућени тадашњем
руководство нису успели. (Један врли председник је
био и против "Фаљиних дана" са аргументима да
"сви имају куће а он станује у тазбини!"). Његове
резултате смо видели, па, сада, само подсећамо
"ове актуелне" да се осврну уназад и препознају
неке грешке предходника. Само то! Кад прође време
- кајање је узалудно. Накнадна памет не вреди.
Рачуна се само оно што се постигне док "траје
утакмица" и - ето правог разлога за овакав осврт који
је започет том, за будућност Уба и Убљана,
пресудном темом - копом угља у Радљеву.
вих дана
тема која се препричава по
варошким кулоарима је, колико
тешка и
непријатна, толико и својеврсна. Случај
гробља у Убу! Својевремено урађени пројекат за
ограду није предвидео мале, помоћне, капије кроз
које се пролазило са паркинга. И - нико на то није
обраћао пажњу до недавно. У међувремену појавио
се "случај" са, како се показало, припадницима неке
секте (једне или више), који су у ноћним сатима
дивљали између гробова и остављали своје
симболе (!?), реметећи јавни ред и мир чак и на
таквом месту као што је простор за вечне куће
многих поколења Убљана. Због тога, како нам је
речено, мале капије су заварене, а на велику је
стављен катанац у ноћним сатима. То је изазвало
негодовање, па и огорчење, неких наших суграђана
који су користили те пролазе за посете гробовима
својих најближих. Нашој редакцији се, чак, обратила
и једна делегација са молбом да "случај изнесемо у
јавност". Ето, изнели смо. Али, да саопштимо и
епилог: капијица је "одварена", а и постављен је
катанац чији кључ су добили заинтересовани са
могућношћу копирања... Међутим, прави разлози за
целу "ујдурму" ће брзо пасти у заборав! Паланачки?
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УСВОЈЕН РЕБЕЛАНС БУЏЕТА
Укупан приход од 1,1 милијарду динара остао је непромењен у
односу на пројектовани, а само у оквиру планираних расхода
извршена је прерасподела средстава
Након летње паузе, 20. септембра,
одржана је пета седница Скупштине
опшштине Уб на којој су одборници,
углавном без расправе, усвојили
предложене одлуке и решења. На
дневном реду локалног парламента
нашло се 19 тачака, а једна од
најважнијих била је први ребаланс
овогодишњег буџета. Укупан приход
од 1,1 милијарду динара остао је
непромењен у односу на пројектовани,
а само у оквиру планираних расхода
извршена је прерасподела средстава,
истакао је председник општине Уб
Дарко Глишић образлажући одлуку о
ребалансу буџета.

износу од 383,24 милиона динара, што
чини 34,36 одсто од овогодишњег
плана. Одборници су усвојили и
предлоге да се за директоре три јавна
п р е д узе ћ а и м е н у ј у д ос а д а ш њ и
вршиоци дужности. На месту
директора Дирекције за уређење и
изградњу остао је Звонко Минић,
Зоран Ситарица на челу КЈП „Ђунис”, а
Љиљана Ристовић водиће, као и до
сада, Предузеће „Енерго - Уб”.
Прихваћена је и оставка др Катарине
Васиљевић Пантелић на функцију
директора Дома здравља пре истека
мандата. Позивајући се на
образложење о оставци досадашње

- Поједине позиције су морале да
претрпе скраћење да бисмо
надоместили оне које су настале
ускраћивањем републичких
средстава. За одржавање
прекатегорисаних путева требало је да
добијемо 36 милиона динара и то је
најављено почетком године, али смо
половином године обавештени да је
због уштеда које држава прави тај
новац преполовљен. Нисмо хтели да
одустанемо до укупне суме, јер са 18
милиона не бисмо могли да санирамо
бивше регионалне правце, те смо од
других буџетских корисника узели
нешто новца и надоместили ту суму.
Још је неколико таквих примера који су
захтевали одређене корекције – навео
је Глишић.
Уз измене и допуне програма
пословања јавних пред узећа и
установа, које су условљене
буџетским ребалансом, локални
парламент је прихватио и извештај о
шестомесечном остварењу буџету у

директорке, у којем стоји да је она
изнуђена јер оснивач ускраћује
финансијска средства Дому здравља,
одборник СПС-а Слободан
Миливојевић питао је да ли су ове
опт ужбе тачне. Одговор је дао
председник општине Дарко Глишић.
- Закон, или како се у образложењу
помиње, програм наплате, каже да је
редовно плаћање свако плаћање до 45
дана. Ми некада платимо пети дан,
некад 45, али до сада општина Уб ни
једном није била блокирана од стране
министарства финансија због тога што
је прекршила тај програм. И не стоји
критика да смо улазили у црвено, јер
смо сваки пут плаћали у законском
року – изјавио је председник убске
општине.
Локални парламент се сагласио да
Предшколска установа повећа број
деце у васпитним групама, као и да се
израде планска документа за нову
комерцијалну зону и нова насеља
„Мургаш” и „Совљак”.

Домаћа
производња

Глишић
Глишић ии Вучић
Вучић уу Коцељеви
Коцељеви

ДОМ ЗДРАВЉА УБ

ПОСТАВЉЕН В.Д. ДИРЕКТОРА

ОПШИРНИЈЕ НА 6. и 7. страни

Скупштина општине Уб је, на
петом овогодишњем заседању,
прихватила оставку досадашње
директорке Дома здравља Уб др
Катарине Васиљевић Пантелић. До
избора новог руководиоца ове
здравствене установе, посао вршиоца дужности директора већином
гласова поверен је др Синиши Ракићу.
У свом обраћању одборницима, председник СО Уб Драган Јелић
похвално је говорио о раду досадашње директорке Дома здравља
истичући жаљење што је путем
оставке завршен њен рад.

-Др Катарина Васиљевић
Пантелић је добро обављала свој
посао и мислим да таквог директора
одавно нисмо имали. Она је у свом
мандату од годину и нешто дана
запослила шест нових доктора, пет
медицинских сестара, једног
дипломираног економисту и то све на
рачун Фонда. У исто време дала је и пет
специјализација и, пре свега, увела је
ред у Дом здравља. Једино што јој
замерамо је њено неповрење и што
није расписала јавне набавке, а то је
нешто што стварно не можемо да
одбранимо, нагласио је Драган Јелић.
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КРОС РТС-а У ОПШТИНИ УБ

МАСОВНО УЧЕШЋЕ
УЧЕНИКА
Тамнавски основци и средњошколци трчали су 20.
септембра у школским двориштима, спортским теренима и
игралиштима широм убске општине, у оквиру 23. кроса
РТС-а „Кроз Србију”. Домаћин ове традиционалне
манифестације и један од спонзора била је локална
самоуправа, а генерални покровитељ Министарство
просвете и науке. Као претходних и ове године су ОШ
„Душан Даниловић” из Радљева и ОШ „Свети Сава” из
Памбуковице крос организовале у својим школама, док су
ученици из Бањана и са Уба трчали на стази Спортскорекреативног центра „Школарац”. Такмичило се преко
1.100 ученика из бањанске ОШ „Рајко Михаиловић” и три
убске: ОШ „Милан Муњас”, Гимназије „Бранислав
Петронијевић” и Техничке школе. На „Школарцу” су
одржане 24 трке за све разреде основних и средњих школа
у мушкој и женској конкуренцији, а најбољи у свом узрасту
награђени су дипломама.
Такмичење је протекло у спортском духу и без
проблема, чему је пун допринос дала Установа за културу и
спорт, као технички организатор. За успешну реализацију
кроса велике заслуге припадају и запосленима у ОШ
„Милан Муњас”, свим наставницима физичког васпитања,
Одељењу унутрашњих послова и Дому здравља, који су
пружили сву потребну помоћ Установи.
Подсетимо, крос РТС-а „Кроз Србију” се претходних
неколико година трчао у мају месецу. Према одлуци
Министарства просвете и науке, најмасовнији спортски
догађај у земљи је ове године померен за септембар.
Д.Н.

На "Школарцу" су одржане 24 трке

ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ ЦО ВРЕЛО

ПОСЕТА
СВЕТИЊАМА БОСНЕ
Верници
Црквене општине Врело, на челу са
свештеницима протојерејима Александром Ћосићем и
Небојшом Миливојевићем, средином септембра,
организовали су поклоничко путовање Светињама Босне и
Херцеговине.
Првог дана путовања, експедиција из убске општине
посетила је војничко гробље на Соколцу, манастир
Соколица, Врело Босне, а затим и Стару цркву која се
налази у срцу Сарајева на Башчаршији и саборни храм
Митрополије добробосанске. Истог дана, Његова Светост
Патријарх Српски Г. Иринеј посетио је саборни храм у
Сарајеву, тако да су верници узели учешће у његовом
дочеку. Након ноћења у црквеном конаку Цркве у Чајничу,
верници су сутрадан присуствовали Светој Литургији,
после које су кренули пут Вишеграда, у посету манастирима
Добрун и Рача.
Пуни утисака са молитвеног путовања вратили су се у
Врело, а нама донели ову лепу фотографију.

Врељани, Таковчани и Брезовчани у порти Старе цркве на Башчаршији

АКТУЕЛНО
УБСКА ПРИЧА

НИКО НИЈЕ
ПРОРОК
У СВОМ СЕЛУ
Како правила постоје да би се кршила, тако
постоји и један човек око чијег имена и дела,
у знатној већини, Убљани имају позитиван
став. То нам је доказала и анкета коју
објављујемо у овом броју
Ми Убљани смо стварно неки "чудан народ". Нико нам
не ваља. Још ако је тај неко из наших редова, то му је још
један велики минус. Ако је којим случајем успешан у свом
послу, то му никако нећемо опростити. Ауторитет за нас не
постоји. Па макар га сви остали посматрали са дивљењем,
ми ћемо том (неком) увек наћи ману, некакав ситан детаљ
због кога ћемо га ставити на "стуб срама". Ваљда због тога
и они који су успели, то нису остварили својим
"битисањем" на Убу, већ далеко, стотинама и хиљадама
километара удаљени од своје вароши. "Нико није пророк у
свом селу" је чувена реченица коју је Исус из Назарета
упутио мештанима свог родног места, који га, заједно са
његовом родбином, нису прихватали као пророка.
Свима нам је добро познато да је тренутно најбољи
српски фудбалер Немања Матић својевремено, док је
тренирао под Шепковцем, већ у раној младости желео да
окачи копачке о клин. О његовим квалитетима судили су
исти ти Убљани који оспоравају свакога ко је евидентно
бољи од њих. Тек када се, стицајем околности, удаљио од
Уба и каријеру почео да гради у Лазаревцу, а затим и у
Словачкој, Немања је почео да крчи пут ка успеху. Нешто
слично урадио је и Раћа Петровић, који је онако олако
пуштен да оде у Обреновац у ком је, за кратко време,
утабао своју стазу ка Партизану и репрезентацији. Данас су
ти момци супериорни у односима са свима који су
сумњали у њихов квалитет. Они су се доказали својим
делима и резултатима. Да ли њихов успех и даље неко
оспорава, баш их брига...
Како правила постоје да би се кршила, тако постоји и
један човек око чијег имена и дела, у знатној већини,
Убљани имају позитиван став. То нам је доказала и анкета
коју смо објавили у овом броју "Гласа Тамнаве". Нећете
веровати, али Убљани су се утркивали како би упутили коју
позитивну реч о човеку који је одрастао на овој нашој
калдрми. Колико је та личност значајна за Уб нико од њих,
па и они који нису могли да стану у анкету, нема никакву
дилему. Иако је претходних година оцрњиван у медијима,
блаћен и од стране људи сумњивог морала и повезиван са
разноразним "мутним типовима", Станко Суботић Цане је,
за нас Убљане, био и остао велики човек. У његове
пословне и људске квалитете нико не сумња, бар такве
нисмо срели на убским улицама. Шта више, у једном
моменту смо се запитали: има ли смисла радити анкету ако
у њој сви имају исто мишљење, што је апсурд.
Ипак, била би штета не поменути све то, зар не?

ОДГОВОР РЕДАКЦИЈЕ НА "НЕКЕ ДОПИСЕ"

БЕЗ ЈАВНИХ ОБРАЧУНА

Нажалост, неке прилоге, добијене од читалацасарадника нисмо у могућности да објавимо. Простор за
дописе, којим тренутно располажемо, је ограничен, али
постоји још један разлог - тематика. Слажемо се са некима
од читалаца, који су се јављали уредништву, да треба
износити у јавност разне негативности, критику, уочене
малверзације. Међутим, "ГласТамнаве" не може да служи
за оптужбе појединаца или група које су утемељене на
сумњама, а још мање на острашћеним покушајима
обрачуна "преко штампе". Једноставно, не желимо ни са
ким на суд. Обављаћемо овај посао професионално, уз
критику негативних појава и написе који су занимљиви за
широк круг читала, али покушајима да послужимо за
нападе "једних против других" - нећемо подлећи.
Редакција
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УСВОЈЕНА ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗГРАДЊУ
ПУТА У БУКОВИЦИ

АДМИНИСТРАТИВНЕ
ЗАВРЗЛАМЕ
Председник општине Уб, Дарко Глишић описује
"голготу" коју је морао да прође како би кренуо у
реализацију дуго очекиваног пројекта
Какве све препреке стоје на путу до коначне
реализације неког пројекта, у овом случају, асфлатирања
одређене деонице, ко се није бавио тим послом, не може ни
да претпостави. Како сазнајемо од председника општине
Уб, Дарка Глишића, коначно је усвојена јавна набавка за
изградњу пута у Буковици који спаја Памбуковицу и
Новаке, у дужини од пет километара. Уколико временске
прилике дозволе, радови би требало да стартују већ у
новембру.
- Мештани овог памбуковачког засеока на асфалт
чекају више од тридесет година. Како се која власт мењала,
сви су им обаћавали. Сад ми је јасно зашто је то до сада
било готово немогуће урадити. У последње време, од
седам дана у недељи, четири дана сам се бавио тим путем.
Наилазили смо на разне административне заврзламе.
Одобрена средства "Путева Србије" у износу од 60
милиона динара само су темељ огромне куће која чека на
изградњу, на сликовит начин описује целокупан
административни посао први човек општине Уб.
- Да бисте започели реализацију једног оваквог
пројекта неопходна су вам одобрења неколико важних
иституција, а сами знате како је постављен систем
администрације у нашој земљи. Најпре смо тражили
одобрење Министарства финансија, па Министарства за
рад и социјална питања, затим председника комисије која
све то прати, па Министарства саобраћаја, затим нам је
било потребно одобрење стручне комисије и Надзорног
одбора "Путева Србије" и на крају све то да одобри
секретаријат и усвоји Влада. Дакле, требало је проћи чак
седам инстанци. У међувремену је дошло до промене
Надзорног одбора који је поново узео у разматрање овај
пројекат и проценио да за целокупне радове нису довољна
средства од 60 милиона, већ 80 милиона. Тражили су нам
извор додатних средстава од 20 милиона, што је значило
да цео пројекат мора да иде на финансијску
реконструкцију. Затим смо поново морали да прођемо
наведених седам инстанци, где нас је дочекала промена
министра финансија, који је заузет много озбиљнијим
проблемима а у исто време је разрешио све државне
сектретаре. На крају, да не бисмо више чекали, успели смо
да "избоксујемо" расписивање јавне набавке у износу од
почетних 60 милиона. Циљ нам је да започнемо радове и са
овим средствима обезбедимо асфалтирање бар четири
километра, док би за преостали део пута
посебно
расписали јавну набавку, а "гломазну" папирологију
завршавали током прве фазе радова - објашњава Глишић
"голготу" коју је морао да прође како би кренуо у
реализацију дуго очекиваног пројекта изградње асфалтног
пута у Буковици и наглашава велику помоћ у лобирању и
прикупљању неопходне документације коју је добио од
Зорана Дробњака, директора "Путева Србије". Милован М.
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ОДРЖАН ПЕТИ "ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ" У КОЦЕЉЕВИ

КРОЗ КОЦЕЉЕВУ

НАЈЛЕПШЕ ШТО СРБИЈА
ИМА ДА ПОКАЖЕ
Први потпредседник Владе Србије, Александар Вучић био је у суботу
гост Коцељеве, где је у друштву председника општине Верољуба
Матића обишао већину штандова, разговарајући са бројним
мештанима и излагачима.
Матић и Вучић у обиласку Фестивала

ВЕРОЉУБ МАТИЋ,
председник општине Коцељева

ЗИМНИЦА
НАС ОДРЖАЛА

Рекордна посета у центру Коцељеве

- Први потпредседник Владе,
Александар Вучић је највиши
државни функционер који је за
последњих неколико деценија
посетио наше место, а да нису
избори. Почаствовани смо његовим
присуством на "Фестивалу зимнице" у Коцељеви.
Одвајкада се у време жетви и
берби мислило на период године
када клима и природа нису издашни.
Тако су чинили наши преци, тако и
ми данас чинимо. Зимница нас је
одржала. С тога смо и ми решили да
у име те традиције покажемо шта су
вредне руке наших домаћица и
домаћина у могућности да направе.
Наравно, наши гости су били и
излагачи из целе Србије, а поготово
из Шумадије, Срема, Ужица... Наш
Фестивал бележи пораст излагача и
посетилаца из године у годину.
Надам се да ћемо тај тренд и
наставилити, јер природни
прехрамбени производи из домаће
радиности су најлепша ствар коју
Србија има да покаже.

Милован Миловановић

Екипа "Коцељевачких новости и Еко-бироа"

Карневал на коцељевачким улицама

КРОЗ КОЦЕЉЕВУ

3.октобар 2013.г.
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Припремио: Верољуб Бабић, "Коцељевачке новости"

ЧЕТВРТИ "КЛИМА БЛОК МАРАТОН"

НЕПРИКОСНОВЕНИ
МАЂАРИ

Маратонци на старту

ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ

РЕКОРДАН
БРОЈ КОТЛИЋА
Та к и м ч е њ е у п р и п р е м а њ у
ловачког гулаша, као пратећи садржај
Фестивала, окупило је ове године
рекордних 95 котлића из бројних
градова Србије. Према оценама
стручног жирија квалитет
припремљеног гулаша је био на
завидном нивоу, те је било изузетно
тешко одлучити ко је припремио
најбољи ловачки гулаш. Победу је,
након дугог већања, однела екипа
Електродистрибуција Коцељева,
друго место заузео је "Биг фиш" из
Костајника, а трећепласирана је била
коцељевачка "Генерација 67.
Другог дана манифестације
многобројни посетиоци су имали
прилику да виде и раздрагану
карневалску поворку. Било је ту
разних ликова из цртаних филмова,
принчева и пронцеза, па и познатог
аутобуса фирме "Крстић", којим је
управљао незаменљиви Мишко.
Ипак, за најбоље су, ове године,
проглашене маске "Весела јесен" и
"Вештица".
У оквиру Сеоске олимпијаде
победник у надвлачењу конопца била
је екипа Грил "Пекарац", док су на
смотри фолклора, у организацији
библиотеке "Јанко Веселиновић"
наст упила култ урно-уметничка
друштва из Уба, Бањана, Омољице,
Новог Београда, Барича, Крупња и
Коцељеве.

U Коцељеви je, 22.септембра, одржан "Клима блок
маратон", четврти по реду, који
је окупио велики број
такмичара из земље и региона.
И овога пута, као и претходних
година, мађарски маратонци и
полумаратонци били су
најуспешнији.
Око 2 сата и тридесет
минута било је потребно првопласираном Берецу Лајошу из
мађарског Дебрецина као и
његовом земљаку Габор Сабу
да истрче маратонску стазу
дугу 42 километра. Треће место у
конкуренцији мушкараца припало је
С а ш и С тол и ћ у и з Б е о г р а д а . У
конкурецији маратонки прво место
припало је Маријани Чегар Лукић из АК
"Апатин", која је ову стазу истрчала за
нешто више од три сата, док је
другопласирана била Мађарица Ева
Варга.
Са констатацијом да је стаза
захтевна, а организација све боља и
боља сложио се и Мађар Тамаш Олах,
победник овогодишњег полумаратона.
У овој дисциплини други кроз циљ
прошао је Мирко Станковић из
Београда, док је треће место у полу-

маратону припало је
Милошу Марковићу. У
конкуренцији полумаратонки најбржа
је била Данијела Бараћ из Београда са
временом сат и тридесет минута, док
је друго место припало Катарини
Похлод из Новог Сада.
Према речима организатора на
овогодишњем маратону у Коцељеви
учествовало је око 150 такмичара.
–Скоро сви маратонци и
полумаратонци су прошли кроз циљну
капију, а утисци које су понели из
Коцељеве на најбољи могући начин
одразиће се на следећу годину. Време
је било идеално. Без повреда и осмеси
на лицима био би укратко резиме
овогодишњег маратона- изјавио је
један од организатора ове спортске
манифестације Владимир Бајуновић.
У традиционалној ревијалној трци
учествовали су најмлађи становници
ове општине у неколико старосних
група. Малишани ПУ "Полетарац" су,
заједно са својим васпитачицама,
претрчали стазу дугу 100 метара.
У трци задовољства у мушкој
конкуренцији стазу дугу 1,7 километара први је истрчао Александар Живковић, док је код жена првопласирана
била Јована Којадиновић.

Освајачи медаља у трци задовољства
у друштву организатора Владимира Бајуновића

КОЦЕЉЕВЦИ, ПОЛУМАРАТОНЦИ
Судије су оцениле да је трка била изузетно брза и да је чак 71 такмичар
прошао кроз циљ за мање од два сата. Међу њима је и шеснаестогодишњи
Kоцељевац Никола Неговановић који је полумаратонску стазу истрчао за мање
од сат и четрдесет минута.
- Поправио сам своје време од прошле године за четрнаест минута. На то су
можда утицали савети једног старијег маратонца који ми је у току трке говорио
шта и како да радим. Ја иначе сам тренирам, без некога ко би ми дао стручне
савете, али сам ипак успео да будем бољи него прошле године- напоменуо је
Никола.
Осим њега полумаратон су истрчале и две девојке, Кристина Ивковић и
Маријана Станојловић.
- Ово је био још један маратон у низу који сам истрчала у пратњи најбоље
другарице Маријане. За њу је ово било прво искуство а ја сам поправила свој
лични рекорд постигнут на маратону у Новом Саду. Циљ нам није био да
освојимо нека од прва три места, већ да очврснемо свој карактер и покажемо
себи и другима да ми то можемо- рекла је задовољна Кристина која је најавила
да ће са својом другарицом Мајом за мање од месец дана учествовати на
маратону у Љубљани и истакла да резултат може да буде и бољи.
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НАШИ АУТОРИ

ШУМАДИНАЦ ДО
КИЛИМАНЏАРА
„И кад киша пада, и кад Сунце греје,
ко Заставу има на путу се смеје!“
Комби је црк'о. Деда гаји нездрав оптимизам у погледу
васкрсавања мотора. Није рад да без борбе дигне руке од
своје покретне канцеларије увезене преко Босне '96. године.
Пред опроштајну турнеју питао сам се дал' ће издржати
(комби, не тата) до Лесковца. „Их!“ сам погрешно
протумачио као: „Немој ме ни питати!“. До душе, до
Лесковца је некако и стигао – како сам га вратио, то је тек
прича за себе. Предлагао сам спровођење јавне набавке за
трампу – не иде, деди је „Југо“ неутешна компензација.
Статус кво траје иако сам дигао квоту на „Стојадина“ па је
конкурс за поправку комбија и даље отворен.
То што деди не одговара по мери је скројено сто првом
броју „Гласа Тамнаве“ – писана почаст „Застави 101“,
једном од најпопуларнијих аутомобила на простору који ЕУ
води под називом земље бивше СФРЈ. На производне траке
ступио је у доба реалног социјализма 1971. године.
Неодговорни појединци из локала тврде да је то било време
„...кад је Бог ходао по земљи!“. „Фићу“, сиротињску мајку и
„Тристаћа“, сиротињски "Кадилак" сменило је ново, прво
ултрамодерно „хечбек“ возило. Оно што нису умели да цене
Талијани ценио је ондашњи менаџмент Завода Црвена
застава преузевши производњу напуштеног Фијатовог
концепта „128 Б1“. За 37 година Шумадинци су
наштанцовали 1,27 милиона комада - у јеку производње
годишње 90.000, понекад месечно 9.000 уз дневни рекорд од
442. Ко каже да Шумадинац не ради к'о Јапанац – на свака 3
минута излазио је по један „Кецан“ из фабричке хале.
Извожен у подељену Европу, популаран и на Истоку и на
Западу, кооперативно освојио Пољску – резултат
интернационалне сарадње отелотворен у склапању
„Пољака“ и „Пеглица“ у Крагујевцу. Још увек у редовној
употреби као службено возило МУПа, уз све оне беле
„пластикане“ лепотане.

Нисам сигуран да ће се икад више било који домаћи
производ поновити подвиг и добити такву промотивну
кампању сличну оној из 1975. када је једанаесточлана екипа
за два месеца под покровитељством „Заставе“ у пет возила
без озбиљнијег квара прешла пут 12.450 километара од
Крагујевца до Килиманџара, преко Атине, Александије,
Каира, језера Насер, Нубијску пустињу, национални парк
Амбосели, на радијалним гумама „Тигар“ Пирот уз помоћ
моторног уља „Оптима“ Модрича. Многи сматрају да би
подвиг такве врсте данас био неизводљив. Афричке земље:
Египат, Судан, Кенија, Уганда и Танзанија памте 1975. годину
као ретко политички и безбедоносно стабилну,
„Енергопројектови“ радници су у сваком тренутку могли да
пруже логистичку подршку на терену, црвени пасош,
чланство у Покрету несврстаних и лозинка „Тито“ подизали
су сваку рампу, а Застава је испоручила добра, поуздана
возила па није чудо што прича о овом подухвату звучи као
научна фантастика.
„И кад киша пада, и кад Сунце греје, ко Заставу има на
путу се смеје!“- певали су исте године у дуету Живка и
Часлав Ђоковић.
Ако је веровати Националној телевизији ови стихови су
покретањем производње „Фијата 500“ актуелни и данас:
„Крагујевац јесте то што нико није, црвена се Застава
путевима вије. Возићу још дуго најбољу машину, сутра кад
одрасте купићу је сину. Нек' се и он вози друмовима света,
ко Заставу има тај нема препрека!“.

ИСПОД
ДУГЕ
Ако је истина да је „сликарство
настало када се на небу појавила
дуга”, онда је истина и да „месечина
може бити поглед на свет”.
Нема онога ко није пробао да слика. Да поређа боје и
састави линије. Да празнину пред собом испуни
унутрашњим ковитлацем, не би ли га и други видели.
Међутим, читави океани таквих вапаја умирали су у
обесхрабрујућој тишини неодговора, пошто идеје у
уметности вреде само колико и таленат онога ко их износи.
Гледајући пастеле, уља, аквареле и цртеже професора
Милета Петровића, чиме свој ретки уметнички баланс
преводи на разнолике језике посматрача, човек не успева
да се отме супротстављеним мислима – једној, како је све
то тако дохвативо, свачије, и другој, како истовремено
измиче и не иде од руке ако се, случајно, покуша неког
безименог поподнева. Сећам се речи извесног Мијата
Мијатовића из села Горње Липово код Колашина,
упућених, уз гибаницу и лозову ракију, великом Матији
Бећковићу: „Слушај Матија, сви ми Црногорци зборимо
исто, само што ти најљепше поређаш ријечи...” Свако је,
дакле, способан да тачно осећа, али само неки да то тачно
и искажу.
Ако је истина да је „сликарство настало када се на
небу појавила дуга”, онда је истина и да „месечина може
бити поглед на свет”. Портрети „ухваћени” тик пре или
после изговорене речи, пејзажи извучени из колективне
свести - већ виђени али недоживљени, улице градова које
су, једном, баш такве морале бити, мртве природе из
гостинских соба тетака које су нас дочекивале
салашњацима и соком од вишања, нахерене уџерице по
којима смо се у кратким панталонама пентрали пазећи на
труле даске и зарђале ексере, актови дугокосих девојака
усталих после љубави, Бока Которска у праскозорје
давних екскурзија, Уб под снегом - такав да се зна ко га је
насликао... све кроз савршени сутон професоровог ока,
кроз његову августовску маглу над мирном реком уз коју се
одраста, негде испод звезданог роја решеног да обасја све
вредно погледа.
Они који знају имена елемената високих уметничких
оцена кажу да је Миодраг Петровић, академски сликар са
Уба, цртачки снажан, колористички сигуран и тематски
фокусиран... А ми, остали, бројчано врло надмоћни, за које
је све то или – само лепо, или – само није, кажемо да је
професор Миле тек нежни ловац на смисао, хармонију и
склад, са искуством дугим 50 година. Његових 2000 слика
су потврда узвишеног самоизгнанства пред белило платна
које може да прогута, а стотину самосталних изложби
доказ да из њега распредена златна жица стиже у душе
других људи.
Ове године, на првој степеници октобра, у Галерији
„Свети Лука” на Убу, професор Миле Петровић поново
показује трептаје сопственог живота уоквирене дрвеним
рамовима. Уз њега, излагаће његова деца - `ћерка Комица и
син Коста који, све да су хтели, поред таквог оца нису
имали куд` сем испод дуге и кроз месечину.
Академски сликар мр Миодраг Миле Петровић
приредио је са својом децом, сином Костом и кћерком
Коми Милојевић, изложбу слика у Галерији „Свети
Лука”. Свечано отварање било је уторак, а ову
импозантну поставку од близу 50 слика Убљани ће
моћи да погледају до 18. октобра.

КРОЗ ТАМНАВУ И ПОСАВОТАМНАВУ

3.октобар 2013.г.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА
Усвојене одлуке о изменама и допунама Статута и буџета општине Владимирци
П р е п р е л а с к а н а ус ва ј а њ е
Записника са претходне седнице,
председник Скупштине обавестио је
присутне да је конституисана нова јединствена, одборничка група, коју
с ач и њ а в а ј у о д б о р н и ц и С р п с к е
напредне странке, Д емократске
странке Србије и Групе грађана, под
н а з и в о м „ П О К Р Е Н И М О
ВЛА ДИМИРЦЕ“. У складу са
пословником Скупштине општине
Владимирци, 22.августа, достављен је
списак чланова одборничке групе. За
председника нове одборничке групе
именован је Владан Милошевић, а за
његовог заменика Миленко Арсић.
Прву тачку дневног реда Предлог
одлуке о изменама и допунама Статута
општине Владимирци, образложио је
Небојша Петронић, начелник
Општинске управе, а после кратке
расправе предлог је усвојен већином
гласова. Након тога усвојене су и тачке
које се односе на одлуке о изменама и
допунама одлуке о буџету општине
В л а д и м и р ц и з а 2 0 1 3 . г о д и н у,
утврђивању зона и коефицијената за
обрачун пореза на имовину, као и
одлука о прихватању уговора о
оснивању ЈУП "План" Шабац и
међусобним правима и обавезама
оснивача. На овој седници донета је
одлука о образовању комисије за
именовање директора јавних
предузећа, чији је оснивач општина
Владимирци, као и начин спровођења
конкурса за њихово именовање. Том
приликом усвојен је и предлог решења
о разрешењу три члана УО Предшколске установе "Сунцокрети" из

Владимираца и именовању нових.
Председник општине Владица
Марковић је упознао присутне о
целокупној ситуацији која се дешавала
око појединачних пријава туберкулозе
просветних радника на територији
општине Владимирци и да је Завод за
јавно здравље - Шабац предузео све
законом предвиђене мере, те да ни
једно дете није оболлео и да нико није
заташкавао информације о појави
туберкулозе на подручју општине
Владимирци. У свом обраћању
одборницима Марковић је поручио да
ако неко на било који начин докаже да
се крило било шта у вези ове болести,
да је спреман да одмах поднесе
неопозиву оставку на мест у
председника општине. .

Владица Марковић
током обраћања одборницима
СО Владимирци

ПРОЈЕКАТ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ У КАЛЕНИЋУ

КОНАЧАН ДОГОВОР НА ВИДИКУ
На тапету конкретна решења

Коначна и конкретна решења и
рокове у вези почетка реализације
пројекта Регионалне депоније са
рециклажним центром у Каленићу
сазнаћемо ускоро, ових дана,
с аопштио је прошлог у торка
председник убске општине Дарко
Гл и ш и ћ н а к о н с а с т а н к а с а
представницима општина које су
укључене у овај пројекат.
- На састанку је дошло до
приближавања ставова у оквиру
дефинисања коначне одлуке када,
како и на који начин ће почети
изградња постројења у Каленићу.
Потребно је да урадимо неколико
додатних анализа које би у потпуности елиминисале све наше
дилеме по питању фазне изградње.
Усагласили смо се да је базна фаза
неоспорна, али имамо две варијанте
које су посебно у интересу општине
Уб, а тичу се даље надградње
постројења и третмана отпада.
Министарство енергетике и заштите
животне средине, заједно с а
стручњацима из Европске уније,
припремиће подробне анализе, како
бисмо могли да изаберемо најбољу
варијанту. Ускоро ћемо донети
коначне одлуке, које ће имати за
последицу да, након осам година
припрема, започне реализација
пројекта Регионалне депоније у
Каленићу. Са задовољством могу да

кажем да су људи из општине Уб
покренули иницијативу и трасирали пут
ка отпочињању овог веома значајног
посла – изјавио је Глишић.
Састанку су присуствовали и представници Министарства енергетике и
заштите животне средине који су
присутне ближе упознали са опцијама
за третман отпада на Колубарском
региону. Државни секретар у овом
м и н и с т а р с т ву Д е ј а н Н о в а к о в и ћ
говорио је о бенефитима које ће 11
општина укључених у пројекат Регионалне депоније имати када постројење
почне са радом.
- Уместо што отпад са ваше
територије посматрате као ђубре, сада
га можете посматрати као могућност да
зарадите новац и као инвестицију која
ће се у наредном периоду показати као
врло успешна. Ти бенефити нису само
кроз корист која се очекује у новцу, они
су, пре свега, у смислу здраве и чисте
животне средине. Ово је пројекат који
првенствено мора да буде одржив и
вама ће представљати будућност у
наредних 30 до 50 година. Због тога,
када је правила стратегију управљања
отпадом и стратегије везане за животну
средину, држава Србија је одлучила да
ово буде регионална депонија, која има
значај не само за регион, већ и
републику–истакао је држ авни
секретар у Министарству енергетике и
заштите животне средине Новаковић.

Са састанка у убском Дому културе
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5.септембар 2013.г.
пише: Душан Петровић
наставак текста
"УБ ЛЕЖИ НА ЕНЕРГИЈИ"

РАЗНЕ ТЕМЕ

КАКО ДА УЗМЕТЕ ЕНЕРГИЈУ
ИЗ ВАШЕ ПАРЦЕЛЕ
Како конкретно доћи до јефтине енергије из земље за
грејање и хлађење наших кућа и локала. Писали смо о
потенцијалу енергије из земље у нашем крају као о
правом богатству које се јако слабо користи, а сад
објашњавамо које су нам опције
Системи узимања енергије из земље деле се на отворене и
затворене. Код отворених система треба имати воде у довољној
количини која се не мрзне зими и које има лети. Затворени системи
користе црева у којима годинама циркулише исти антифриз под
притиском. Код такваих система вода није потребна. Било који од
поменутих система да се реализује котларница са кључним
уређајем званим „топлотна пумпа“ је идентична. Уређај користи
мало струје дајући пуно енергије простору који грејете (о томе ћемо
писати у наредном броју).
Ако има воде на вашој парцели, на добром сте путу да прођете
јефтино код увођења ОТВОРЕНОГ СИСТЕМА. За грејање изоловане
куће од 200m² довољан је бунар протока пола литра у секунди и то
кад је напољу мраз од минус 25˚C. За топлије дане треба мање воде.
Потребно је и да температура воде зими не пада испод 7-8˚C, што је
проблем само код плитких бунара дубине неколико метара. Ако
бунар лети не пресушује радиће и јефтино хлађење.
Вода коју црпимо пролази кроз топлотну пумпу где јој се узима
енергија и пребацује у унутрашњу циркулацију (подно грејање,
радијаторе, ...). На пример зими бунарска вода са 10˚C пролази кроз
топлотну пумпу и хлади се на близу 0˚C. Тако расхлађена вода се
просипа у други бунар док се вода у кућној инсталацији загреје на
задатих 55˚C. Вода која се просипа је хемијски непромењена и
незагађена, и само јој је узета топлота. Лети је обрнуто, вода која се
просипа бива топлија од оне која се извлачи из бунара, али се зато
просторије хладе. Проблем просипања није занемарив јер 0.5 l/s je
скоро 2 кубика на сат, па место где просипате лако може да се
поплави, а и други бунар мора бити бар 15m удаљен од бунара из
кога црпимо воду.
ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ су скупљи за инсталирање али им није
потребна вода, једноставнији су за одржавање и стабилнији у раду.
Антифриз који циркулише у цревима преузима енергију из земље и
враћа је до топлотне пумпе која функционише по истом принципу
као код отворених система узимјући енергију из црева коју
пребацује у кућну инсталацију. Црева се постављају у земљу
хоризонтално или вертикално. Хоризонталним постављањем за
кућу од 200m² треба раскопати 4 ара парцеле и на дубини од 2m
поставити спирале. Ако нема довољно простора на парцели црева
се постављају вертикално и зову се сонде. Ово је најскупља опција
и за кућу од 200m² потребно је бушити две рупе дубине од мин.
100m у које се стављају сонде. Ове рупе су на размаку од 7m. Након
завршених радова све се закопа, а парцеле се даље користе
нормално.
У протеклом месецу, Убљани су
били сведоци постављања сонди на
парцели старе кафане Бегеш преко
пута цркве. Извођач радова, фирма
Србија Бунар, која је на Машинском
Факултету у Београду поставила
прву геотермалну сонду у Србији,
успешно је завршила све спољашње
радове. У питању су бучни и прљави
радови, али ће крајњи резултат бити
мање загађење околине димом и
угљен-диоксидом уз конфор и
ве л и к у у ш т е д у за с т а н а р е и
привреднике у еколошком
комплексу ЕкоБегеш и то у
деценијама које следе.
Текст настављамо у следећем
броју где појашњавамо унутрашње
Постављање сонди
радове и укупне цене увођења, а за
на парцели старе
сам крај остављамо причу о
кафане "Бегеш"
уштедама које враћају уложен новац.
(наставиће се...)

НА ПУТНОМ ПРАВЦУ УБ – КОЦЕЉЕВА

САНИРАНА ДЕОНИЦА
КРОЗ СОВЉАК
Радови се настављају у октобру,
асфалтирањем још 1,2 километра
пута до Новака
У склопу послова на појачаном одржавању
државног пута Уб – Коцељева, протекле недеље
завршена је санација друге деонице кроз Совљак,
у дужини од 720 метара. На том делу постојећи
асфалт је скинут и постављен нови, уз додавање
тампонског слоја, профилисање пута, нивелацију
терена и ископ одводних канала. Радови на овој
саобраћајници обављају се фазно, у три дела, и
биће настављени овог месеца, најавио је Новица
Крстић испред извођача, Предузећа за Путеве
Ваљево.
- Након ове, друге, деонице кроз Совљак, у
октобру нам предстоје радови и на трећој, до
Новака, у дужини од 1,2 километра, тако да ћемо у
јесењем периоду завршити све критичне деонице
на државном путу другог реда Уб – Коцељева.
Тиме ћемо решити озбиљније проблеме везане и
за зимско одржавање путева на овој деоници и
олакшати комуникацију две општине – најавио је
Крстић.
Радове на појачаном одржавању путног
правца од Уба до Коцељеве финансира Јавно
предузеће „Путеви Србије”.

Асфалт на 720 метара пута

ГРАДСКА ВОДА
УСКОРО И У СОВЉАКУ
Дуж регионалног пута ка Коцељеви ускоро
би требало да започну радови на довођењу
водоводне мреже до школе у Совљаку, па ће тако
велики број густо насељених грађана, на потезу
дужине два километра, добити прилику да
користи градску воду. Последње дозволе које
треба да стигну из републичких институција
очекују се ових дана, вредност радова износи
седам милиона, а радови би требало да буду
завршени до краја године, кажу у општинској
управи Уб.

НАШЕ ТЕМЕ
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КВАЛИТЕТНЕ ВОЋНЕ САДНИЦЕ
ИЗ ПАМБУКОВИЦЕ

"ЦВРЛЕ"
ЗА ДОБАР РОД
Воћно-лозни расадник из памбуковачког
засеока Буковица већ десет година производи
саднице које дистрибуира широм региона
Западне Србије
"Сајам зимнице" у Коцељеви окупио је протеклог
викенда многобројне пољопривредне произвођаче и
прерађиваче нашег краја. Међу излагачима наишли смо и на
неколико Убљана, а посебну пажњу привукао нам је штанд
воћно-лозног расадника "Цврле" који се представио
широким асортиманом воћног садног материјала.

Расадник "Цврле" на сајму у Коцељеви
Наиме, широј јавности мало је познато да се у
памбуковачком засеоку Буковица, уз истоимену реку,
протеже богат воћно-лозни расадник у власништву Горана
Попадића, дипломираног инжењера пољопривреде и
професора у Пољопривредној школи у Коцељеви.
Расадник "Цврле" већ десет година производи саднице
врхунског квалитета, регистрован је у Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде, а за сав садни
материјал поседује уверење о здравственом стању и
неопходне сертификате.
- Тренутно поседујемо око 15.000 садница различитих
сорти шљиве, крушке, брескве, јабуке, вишње, трешње,
дуње, кајсије, ораха и винове лозе. Од недавно смо у
понуду уврстили и све траженију аронију, као и подлогу и
семе џенерике "Кримске жуте". Највећи број садног
материјала до сада смо дистрибуирали у нама суседне
општине у којима је воћарство за нијансу развијеније него
на Убу. Ипак, морам да истакнем да смо, у последње време,
имали и солидан број купаца са убске територије, па и из
повртарских села попут Совљака и Бањана. То нас је
навело да планирамо и скорије отварање продајног места
на убској пијаци и на тај начин подстакнемо Убљане да се
озбиљније посвете воћарству- каже за "Глас Тамнаве"
власник јединственог воћног расадника у убској општини.
Попадић посебно наглашава могућност остваривања
права за добијање субвениција од стране локалних
самоуправа и државних институција, а својим купцима
нуди и сву стручну саветодавну помоћ.
- Јесен је најпогодније доба за садњу због падавина
које следе. Јесење кише, а касније и снег, имају повољан
утицај на биљку и њено припремање за кретање вегетације
на пролеће. Уз добро припремљено земљиште и примену
свих агротехничких мера успех је загарантован. Милован М.

Код Попадића у расаднику
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МИЛОРАД РАДОЈЧИЋ - ЈОШ ЈЕДНА КЊИГА

ДОЊА
БУКОВИЦА
Наш сарадник Милорад
Радојчић, који се, поред
новинарсих, бави и историјским
темама, већ скоро четири деценије
успешно се бави истраживањем
завичајне прошлости. Ових дана у
издању Култ урно-просветне
заједнице Србије у библиотеци
„Хронике села“, изашла је његова
најновија књига "Доња Буковица, село код Ваљева".
Књига на 570 страна густо штампаног текста, у тврдом
повезу, у 500 примерака, садржи све релевантне
историјске, географске етнографске и друге податке о том
селу; родослове о све 34 фамилије у том селу и више
занимљивих прилога. За нас је занимљива јер садржи и
родослове: Буковчића у Бањанима, Дамњановића у
Лончанику, Павловића у Врелу и Тимотића у Чучугама који
воде порекло из Доње Буковице. Књига је и резултат
директне сарадње привреде и културе, пошто је њено
издавање иницирао и финасирао Чедомир Николић,
дипломирани економиста и истакнути привредник, који је
годинама живео и радио у Немачкој и Енглеској.
Читаоница Матичне библиотеке у Ваљеву прошлог
четвртка била је тесна да прими све заинтересоване који су
желели да присуствују овом културном догађају. Поред
Николића о књизи су надахнуто и аргументовано говорили
њени рецензенти Снежана Радић, архивски саветник у
Међуопштинском историјском архиву Ваљеву и др
Момчило Исић, научни саветник у Институту за новију
историју Србије у Београду и аутор. После много
похвалних речи развила се жива дискусија у којој је
тражено да се што пре на нивоу округа организује тело које
ће иницирати да се пишу и објављују сличне књиге.
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ОПШТИНА УБ
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КОМУНАЛНО ЋОШЕ
САОПШТЕЊЕ

ПРЕВРНУТИ
КОНТЕЈНЕРИ
Поштовани суграђани,
због непоштовања правила о одлагању отпада у
појединим месним заједницама, на територији
општине Уб, КЈП"Ђунис" ће у наредном периоду
бити приморан да, посуде од седам кубних метара
(контејнере), уклони из месних заједница у којима се
отпад одлаже ван контејнера, или се они преврћу,
као и свима онима који се не придржавају правила о
одлагању отпада. Сви председници месних
заједница ће у току следеће недеље добити допис о
овој одлуци КЈП "Ђунис"-а.

ОПЛЕМЕЊЕН ЦЕНТАР УБА
КЈП "Ђунис" је, у протеклој недељи, извршио
монтирање клупа испред поште, дванаест
бетонских канти дуж главне улице и јавне чесме на
градском тргу. На тај начин су коначно решени ситни
недостаци који су настали након реконструкције
главне улице. У широј зони града ускоро ће бити
постављено још педесет стубних канти.

ОБУКА О ИЗРАДИ ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА
ЗА ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА

ПРИМЕР ЗА ОСТАЛЕ ОПШТИНЕ
У организацији Јавног водопривредног предузећа
„Србијаводе” и општинског Штаба за ванредне ситуације, на Убу
је одржана презентација и обука за израду оперативних планова
одбране од поплава за воде другог реда. Обуци су присуствовали
представници свих локалних самоуправа Колубарског округа и
општине Коцељева задужени за припрему оперативних планова,
као и представници Сектора за ванредне ситуације и Института
„Јарослав Черни”.

Руководилац одбране на водном подручју „Сава” у ЈВП
„Србијаводе” Дарко Јањић је истакао да су у претходном периоду
локалне самоуправе, применом различитих методологија,
доносиле и спроводиле оперативне планове за одбрану од
поплава на водама другог реда. Ради постизања већег степена
заштите и усаглашавања са оперативним плановима за одбрану
од поплава на водама првог реда, које су у надлежности
„Србијавода”, неопходно је да се општински планови унапреде у
делу који се односи на програм мера и радова, планирање,
изградњу и реконструкцију водних објеката.
- Уб и друге општине Колубарског округа су добар пример за
израду општинских оперативних планова одбране од поплава,
зато што је овде доста постигнуто и ниво који треба дорадити је
најмањи. Циљ обуке је да направимо један документ који ће бити
водиља за све остале општине у Србији и на основу којег ће
самостално моћи да сачине своје оперативне планове, како би
испуниле законску обавезу – истакао је Јањић. Према његовим
речима, без обзира на то што су надлежности подељене, воде
првог и другог реда представљају јединствен систем. Међутим,
питање финансирања водотокова другог реда није решено, тако
да је локалним самоуправама остављено да се саме сналазе.
Дужина свих водотокова који протичу кроз територију општине Уб
је 260 километара, од чега реке првог реда имају ток сто
километара, а другог 60 километара.
Начелник општинског Штаба за
ванредне ситуације Бранислав Сарић
каже да је код река другог реда
апсолутни приоритет уређење корита
Грачице кроз градску зону. Тек када се
ова река регулише, напомиње Сарић,
Уб ће у потпуности бити заштићен од
поплава.
Д.Н.

КЈП "ЂУНИС" НА РСИ У ЧАЊУ

НАДМЕТАЊЕ
КОМУНАЛАЦА
Екипа КЈП "Ђунис" у Чању

КЈП "Ђунис" Уб је, почетком
септембра, учествовао на радничким
спортским играма комуналаца које су
одржане у Чању. У конкуренцији
великог броја учесника, Убљани су
забележили солидне резултате и у
екипној и у појединачној
конкуренцији. Солидне пласмане, у
различитим дисциплинама,
остварили су Момчило Милошевић
( с т р е љ а ш т во , 8 . м ес то ) , М и л к а
Марковић (бацање плочица, 7.место)
и Стефан Јефтић (пливање, 8.место).
Убски комуналци су се на овим РСИ
веома добро представили и у струци
јер су, као екипа, били у врху на
такмичењима у орезивању живе
ограде, машинском кошењу траве,
одржавању и прању коловоза,
монтирању водомера и изношењу
смећа.

(наствак од прошлог броја)
Некадашњи "Глас Тамнаве" је излазио два пута месечно, а
штампан je у тада највећој ваљевској штампарији Димитрија А.
Славуја која је национализована 1948. године. Слова су се
слагала ручно и изливала у олову, а формат новина је
углавном зависио од сечења папира који у тадашње време ни
мало није био јефтин. „ Глас Тамнаве“ из 1922. године имао је
сличан формат данашњој „ Политици “. Сачувано је укупно
осам бројева, који се налазе у архиви Народне библиотеке
Србије. Сматра се да постоји још по неки сачуван број, али у
некој од приватних колекција. Зато би замолили све који,
можда, имају копију или оригинал „ Гласа Тамнаве “ из 1922. да
нам се јаве.
Прави је доживљај држати у рукама новине које ће за пар
година доживети стоту. Заиста ми је било драго што сам једна
од ретких људи која је имала ту прилику. У њима је свака реч с
пажњом написана. На страницама се осећа дух прошлог
времена, који без обзира на, тада актуелне, ратне жртве, одише
вером, љубављу и надом у боље сутра. Обраћајући се
читаоцима посебно су наглашене речи : „ Сит и задовољан
човек у плодној и Богом благословеној земљи : то је, ето, прва
тачка нашег програма “. Много поука и изрека прота Љубомир
Костић је оставио у аманет нашим читаоцима, као и својих
стихова. Читајући тадашње новине сазнајемо како се живело, а
било им је заиста тешко : без струје, путева, машина , свега
оног што је нама сада свакодневно доступно. Размишљам : са
толико жара се говорило о уједињењу Срба, Хрвата и
Словенаца у једно Краљевство. Да ли би толико жртава било
да су знали да се узалуд боре? Да ће једног дана све то нестати
и да ће ратовати да се „ разједине“. Ипак, за крај уводног текста
написано је:„.... у многим стварима космополитско расположени, ми ипак највећу љубав осећамо према својој груди и
према браћи нашој, која на њој живе“.

Тадашње новине коштале су 1 динар и биле су јефтиније од
једног јајета. Једно јаје коштало је око 3 динара, бело вино 6, а
ракија шљивовица од 5,5 до 14 динара. Месо 10 динара, маст
22. По свему судећи новине нису биле скупе. Данас за цену
једних дневних новина, можемо купити 2 јаја, а тада сте за
једно јаје могли да купите 3 новине.
Писало се о много чему. О венчању краља Александра и
краљице Марије, катастарском премеру, послератној
немаштини, маларији и лепом или ружном понашању
појединих Убљана, црној хроници, али и о Ваљевским
соколима (тадашњим спортистима), као и позоришту. Пажњу
ми је привукао текст „Жив закопан“ о бунарџији Грујици који је
чистећи бунар остао под рушевинама на 25 метара дубине.
Спасао га смели младић Живан Ашковић из Трлића који, кажу,
није могао да слуша плач и јаук родбине и света и сам се
спустио у јаму, пре тога прекрстивши се и помоливши. Оваквих
занимљивих прича било је много. Оне носе са собом дух
старих времена, али и остављају пуно тога у културно
наслеђе, као што ће и „ Глас Тамнаве „ овог века оставити Убу.
Осим цена хране, пажњу привлаче и „ мали огласи “ у којима
се рекламирају опанчарске задруге и стоваришта пива
(Бајлоновог и Ваљевског ) и ракије. У том погледу се ништа и
данас није променило, зар не? На Убу се и сад пије хладно пиво
и по нека љута. Па у то име и име стопрвог броја „ Гласа Тамнаве“ – живели још много стотина бројева! Наставићемо тамо
где су свештеник Љуба Костић, Миливој М. Јездимиро-вић и
учитељ Владимир Филиповић стали. А ми ћемо се трудити да
све те године писања на Убу не остану заборављене.

Први почасни грађанин општине Уб Проф Др
Милан Недељковић, интервентни кардиолог
светског гласа, је председник Удружења кардиолога
Србије (председник Скупштине је, такође, Убљанин
Др Јован Балиновац). Овогодишњи конгрес ће бити
одржан у хотелу "Палисад",
а генерални
покровитељ је АРТЕРОПРОТЕКТ АБЕЛА ФАРМ.
Конгрес кардиолога Србије је, традиционално,
прилика за окупљање великог броја врхунских
стручњака из области кардиологије из целог света. С
обзиром да овај скуп траје три дана, поред
презентација нових научних достигнућа, предавања
и разноврсних стручних консултација и контаката,
ранијих година су организоване специфичне
хируршке интервенције у којима су еминентни гости
учествовали у компликованим операцијама на
нашим пацијентима у Београду. Они који боље
познају професора Недељковића сигурни су да ће он
и ове године наћи начина да искористи присуство
светског врха кардиологије и да организује њихово
учешће у захватима као што је уградња стента или
нека друга интервенција из те области.

ПОВОДОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА
Сетимо се деце, али не само у првој недељи
месеца октобра!
Дечија недеља се традиционално обележава прве
недеље октобра. То су дани који су посебно
посвећени деци кроз осмишљене радионице и
програме, занимљиве дечије представе и спортске
игре.
То је недеља у којој многе установе посебно обрате
пажњу на оно што малишани имају да нам кажу кроз
цртеж, песму и игру.
Дечија недеља је посебан подстицај да се сетимо и
оне деце која неће обележити своју недељу у
школским двориштима и вртићима, позоришним
салама и играоницама. Постоје деца која, тамо негде,
управо сада, леже у неком од старих болничких
кревета и која живе за тренутак да им у посету долазе
најмилији. А требало би се сетити и деце која су
остављена на милост и немилост суровом животу у
неком сиротишту и која кроз прозор своје собе гледају
на улицу и посматрајући случајне пролазнике
помисле : „Можда је оно мој тата“.
Када дође октобар сетим се многих нежних лица са
Института за мајку и дете, посебно мале Александре
из Модриче, која иако измучена својом болешћу и
натерана прерано да порасте, није заборавила шта је
другарство и игра. И сад ми крене суза што сурови
живот није дозволио петогодишњој Александри да
оздрави и прослави своју Дечију недељу, а њој би то
била свака недеља у којој би јој лекари рекли да је
оздравила. Многи и не знају, колико такве деце има.
Сви смо једном били деца и зато им помозимо да
срећно одрасту. Заштитимо их, бар у детињству, од
разних проблема, покажимо им да смо их заиста
желели, будимо ту кад смо им најпотребнији. Не
морамо да их се сетимо само кад је Дечија недеља,
рођендан или кад су болесни. Нек сваки дан буде
обојен бар једним пољупцем, шетњом убским парком
или игром на Школарцу. Сетимо се не само наше деце,
већ и деце из улице. Одрекнимо се цигарета корист
чоколаде! Деци ће то свакако улепшати дан, па макар
он био пун црних облака.
Д.Капларевић
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

УБЉАНИ О СУГРАЂАНИНУ
СТАНКУ СУБОТИЋУ ЦАНЕТУ?
Ненад Илић, грађевински инжењер:
- О Станку Суботићу су се провлачиле разне приче
по медијима али ја, као грађанин Уба, немам никакве
замерке на њега. Он је личност која је много помагала
Убљане, његова дела се виде и зашто, као такав, не би
нама био од користи? Човек је постигао доста у
животу. Ја бих лично волео када би он и инвестирао
на Убу. Као послован човек мислим да би знао како да
покрене неке нове (или старе) фирме. За мене би то
било најкорисније. Мислим да само треба да се нађу
прави људи са њим и он би сигурно желео да то и
уради. Ја сам запослен али много омладине нема
посао јер, реално, нема где да ради.

Ружица Симић, пензионер:
- Његов значај за Уб је огроман. Мислим да би он
знао како да подстакне развој наших предузећа и
помогне у сваком смислу, као што је то и чинио.
Верујем да он може и жели да помогне Убу, да се
запосле млади. Колико знам, желео је да прави
болницу и породилиште, а то би било веома значајно
за нас. Стицајем околности лично га познајем. Он је у
мојој улици, а као комшија је изузетно добар. Све што
је радио било је корисно за Уб и грађане Уба.

УБСКЕ ТЕМЕ
УБ НА РТС-у
"ГЛАС ТАМНАВЕ" У ЏЕКСОНВИЛУ - АМЕРИКА

ЛЕЛА НЕ ЗАБОРАВЉА УБ

ТАЗЕ ПРОГРАМ СА
БАЈАТИМ ЕМИСИЈАМА

Јелена је роћена у Убу, ту је завршила основну
школу и гимназију, а затим је отишла на даље
школовање у Брчко, град у тадашњој великој и
лепој држави чије име и данас у многима изазива
носталгична осећања - Југославији. Судбина је
хтела да тамо упозна Џигија. Следи удаја, двоје
деце, кућење куће... А онда идилу прекида сурови
грађански рат, да би се породица Шабановић
(Јелена, Мустафа-Џиги, Един и Леила), после
Немачке, обрела у далекој Америци (САД) у граду
Џексонвилу.
- Мали је то град за америчке појмове, каже
Лела, уз кафу и "чашицу разговора" приликом
недавног виђења са недашњем комшијама из
Првомајске улице. Повод њеног пута "преко баре",
у Србију, у Уб, био је тужан - сахрана очуха Лазара
Лазића, Лазе Петлића, очуха којег је волела као
рођеног оца - и више...
Тече разговор са благим укусом сете и уз
успомене на незаборавног Петлића и његове
догодовштине. Младост у Убу оставила је
неизбрисиве успомене, па отуд и једна жеља
карактеристична за године у које се улази са децом
која су "начела" четврту деценију живота:

У такозваним великим меди-јима
(телевизији и дневној штампи) Уб је,
некада, ретко помињан. Наравно, у
укрштеним речима редовно, а после и
као место из којег је потекао Драган
Џајић, или Душан Савић. Повремено би
се појавила понека репортажа у
"Илустрованој", док је дневник "Политика" у пар наврата доносио критичке
написе (полемика Петра Савковића са
неким Убљанима - седамдесетих,
Слободана Стојићевића са самозваним
портпаролима убске општине - нешто
касније, уз повремене ретке осврте
новинара у пролазу - још се памти рогобатни наслов у "Времену" - "Будак у
Општини"). Било је и вести у "Вечерњим
новостима", "Политици Експрес"...
Написа у "НИН"-у или "Данас"-у.
На телевизији (РТС-у) Уб се нашао,
у ранијем периоду, у пар наврата: "На
скривено те водим место" са поменутим
Савићем, у неким путописним
емисијама, прилог Раде из Београдске
хронике, врло ретко у "Дневнику"...
Углавном, уз повремене кратке прилоге
РТС-овог дописиништва из Ваљева, то
би било све.
Очекивали смо да неке од културних манифестација буду испраћене
("Репасаж", "Убске вечери" остварења
локалног матерском позоришта). узалуд! Планови за отварање копа у
Радиљеву - готово ништа. Додуше,
нисмо се нашли ни у "Инсајдеру", али то
је заслуга тадашњих руководстава која
се нису "ушемила"...
А, онда, средином септембра, на
првом програму РТС-а готово
једносатна путописна емисија о Убу,
Фазанерији, Црквеном храму Вазнесења господњег, докмирском манастиру, настанку назива Уб (једна од
многобројних верзија), језеру, градском
парку... Лепо замишљена емисија! Али...
Бајата! Снимљена пре пет-шест година.
Са фотографијама парка из оног
времена, са тадашђњим актуелностима
и податком да је емисија монтирана
2008. године - само на одјавној шпици.
Треба разумети да је РТС "на белом хлебу", да је присиљен да емитује
неке серије и по десет (и више) пута, да
штеди на свему па и на актуелним
емисијама. Али, како уредницима није
пало на памет да ће понављање серије
путописних емисија о разним местима
по Србији да буде контрапродуктивно
макар колико текст наратора имао хвале
за сва та места међу којима се нашао и
Уб? Чини се, да би боље било да је
прошло и без те репризе, ако већ није
могло да се сними пуно тога што је
актуелно и збиља похвално. Овако,
програмска шема је попуњена, а
актуелност... Ко још о томе мисли?

Сваки нови број се жељно очекује
на сајту јер то је као посета Убу...

Јелена недавно у Убу

Слободан Живановић,
инжињер сточарства:
- Моје лично мишљење, као и већине грађана Уба,
је веома позитивно. Мислим да он може много да
помогне Убу и Тамнави. Имао је он своје пројекте што
се тиче Дома здравља, болнице, породилишта,
спортског центра... Жалосно је што то није
прихваћено, што смо таквог човека, који је много тога
могао да учини за Уб, једноставно одбацили. Он је
патриота и жели да помогне Убу, само му треба дати
простора и могућности да све то реализује. У сваком
случају, он треба да се врати и да помогне својим
Тамнавцима и Убљанима. Његов повратак у Србију је
од великог значаја за општину Уб у сваком погледу.

Драган Јаковљевић, конобар:
- Волео бих да се врати, да буде овде са нама. Цане
је наш суграђанин. Једном приликом сам га упознао у
"Мадери" у Такову и чинио ми се као веома драга
особа. Изузетан човек у сваком смислу и мислим да
би он могао много да допринесе код покретања нових
фирми, унапређењу Дома здравља, изградње
породилишта, јер он има много веће могућности од
било кога од нас да нешто уради за Уб. Када би
отворио неку фабрику одмах би се побољшало
запошљавање грађана Уба и околних села.

Горан Алексић, бравар:
- Станко Суботић би могао да има јако велики
значај за Уб, ако би овде све било нормално. Штета је
што се такав човек ставља на неке црне листе, што је
прошао кроз такав прогон. Мислим да би држава
требало да преиспита себе и своје поступке у односу
на њега. Надам се да би он волео да помогне својим
суграђанима, али после свега не знам да ли је уопште
расположен за тако нешто, јер се против њега
годинама водила хајка која је ван сваке памети.
Мислим да је позитивно то што га је ова актуелна
власт позвала и омогућила му да дође и каже истину,
да демантује све оптужбе.

Драган Сокић, учитељ:
- По мени, Станко Суботић је позитиван лик и
мислим да је према њему учињена велика неправда.
Његов долазак би помогао Убу, јер је за наш град већ
учинио много. Надам се да ће правда бити
задовољена у крајњем исходу и да ће Станко поново
бити наш угледни грађанин и да ће његов допринос,
заиста, бити један велики плус за Уб.

-Рекла сам мојима да желим да будем, кад за то доће
време, сахрањена у Убу јер ја овде припадам упркос
свему кроз шта сам прошла у протеклим годинама.
Деца су одрасла, завршила високе школе, говоре
стране језике, имају своје станове, засебне животе...
Задовољни смо Џиги и ја. Ипак, носталгија је, чини
ми се, све јача...
И ту долазимо до наше главне теме: интернет
сајта "Гласа Тамневе". Наиме, Лазар Лазић се пре
неколико месеци обратио нашем уреднику: "Зашто
ново издање још није постављено на сајт?" Рече да
су га звали из Америке да питају зашто каснимо?
-То је, заиста, својеврсни "прозор на Уб" за све нас
који смо далеко, додаје Лела. - Догоди се, понекад,
да у разговорима са сестром
Смиљом више
информација о убским догађањима имам ја. Она се
чуди, а ја јој кажем да редовно пратим "Глас
Тамнаве" на интернету...
Стижу у кућу код мајке Дане и други из
Првомајске. Ускоро је лет назад - "преко баре".
Поздрављамо се: До скорог виђења... на сајту
www.glastamnave.com !
М.М.

ЗА БУДУЋА ПОКОЛЕЊА

ЛИКОВИ НАШЕ СВАКОДНЕВНИЦЕ

Припреме првог издања књиге "Ликови наше свакодневнице" за коју је
пристигло више од половине попуњених упитника са фотографијама у уплатама
претплате интензивиране су - после летњег периода и повреде приређивача, која
је цео пројекат одложила за преко два месеца. Ових дана редактор ће се
телефоном обратити оном делу Убљана којима је понуђено учешће и
пренумерација, како би могао да приступи коначном прелому књиге, а затим и
штампању.
Молимо заинтересоване да се јаве на наш телефон 014 411 071 или 064 484 20 50
како би убрзали реализацију ове књиге која представља својеврсни документ за
будуће генерације, али и за, како се каже и у наслову, "нашу свакодневницу".
Редакција

3.октобар 2013.г.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

УБЉАНИ О СУГРАЂАНИНУ
СТАНКУ СУБОТИЋУ ЦАНЕТУ?
Драгослав Гавриловић, сликар:
- Ја Станка Суботића познајем одавно. Мислим да је он јако
квалитетан човек. Много људи га не познаје, него из неких прича
закључују о њему. Пре свега, он је јако интелигентан јер то што је
он урадио не може било ко да уради. Дај боже да се све среди, а
мислим да већ јесте. Ипак, по медијима се провлачи много лоших
људи са својим причама, али је он успео да избегне све то и сачува
се. Он је овде рођен и пошто га лично познајем знам да је имао
добре намере да помогне Убљанима. Цане воли овај град и камо
среће да имамо бар десетак таквих људи, мислим да би Уб сасвим
другачије изгледао. Тај човек је дао два до три милиона евра за
изградњу цркве која је најлепша у околини и ми треба да се
поносимо са њим. Кад год са пријатељима шетам поред цркве
кажем да је то Цане оставио нама и будућим генерацијама. Он је
изузетан лик!

Владан Стајчић, месар:
- Нашој општини би било од велике користи када би се Станко
Суботић вратио на Уб. Могао би да пласира свој капитал у наше
место, јер он је овде рођен. Овај град би се развио, проширио,
било би нових радних места, запослили би се грађани Уба. Могао
би да помогне изградњу нових фабрика, да инвестира, да покрене
неке фабрике као што је циглана, да поново почну са радом.

Драгица Филиповић, пензионер:
- За Уб и Убљане значај Станка Суботића је велики. Да су га
пустили, као што се причало, да уради Дом здравља горе негде на
брду, а нису му дозволили, тако сам ја обавештена, много би нам
значило. Црква коју је саградио је од великог значаја за нас. Шта
год да је помогао, било какав допринос да је дао за нас је било
позитивно. У будућности нам може итекако помоћи и материјално,
изградњом нових објеката. Он је за мене велики човек. Он је
кретор, човек са визијом, не знам колико је народ са тиме упознат,
али то је чињеница.

Љубиша Ранисављевић, адвокат:
- Станко Суботић је много допринео развоју наше општине.
Кад ово кажем мислим на објекат који је у великој мери он
изградио, цркву која је заиста једно велелепно здање и која
представља понос нашег града. Такође, сматрам да је допринео,
самом чињеницом што је потпомогао приватизацију одређених
фирми и допринео запошљавању одређеног броја радника који су
на тај начин задржали посао. Мислим да би његов повратак у
великој мери допринео развоју наше општине, да би се смањио
број незапослених младих људи који чекају на посао и других
лица који су некада били у радном односу, а стицајем околности су
дошли у ситуацију у којој се сада налазе. Такође, мислим да је
поступак против њега изрежиран и верујем да ће се то и доказати
током поступка који се води против њега.

Драган Ђокић, радник у ФК Јединство:
- Мислим да је Станко Суботић доста помогао Убу поготову око
изградње цркве која је, можда, и најлепша у Србији. Сматрам да би
он могао да помогне и у будућности на више начина јер има
изузетно добре везе, како у земљи, тако и у иностранству. Зато би
требало са њим договорити да се укључи у живот и привреду
општине Уб и околине. Он има и финансијску моћ и пословне
људе, а и наш је - Убљанин, тако да би он сигурно помогао.
Наравно, ако се то од њега буде тражило.

Мирчета Петровић, кондуктер:
- Моје мишљење је да Цане може да помогне нашу привреду,
да направи велики помак из ове тренутне ситуације и овог
таворења. Једни причају једно, други, опет, нешто друго. Знајући
га из детињства, мислим да он има и амбиција и жеље да помогне
својим суграђанима. То се види самим тим што је финансирао
изградњу цркве. Ако је тачно да је тражио да сагради нови Дом
здравља, остаје само на општинском руководству да му одобри и
да се да локација да то и уради. Мислим да би то био добар потез.
Ја сам рођен 1956.године и тада је на Убу било породилиште, а
сада га немамо па морамо да идемо у Ваљево. Ултразвук нам не
ради два месеца, па идемо у Лајковац и Ваљево. Он је то све хтео
да уреди и исфинансира. Мислим да би могао много тога да
покрене без обзира на све политичке ујдурме.

15

16

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

3.октобар 2013.г.

Дана 23.9.2013.г. навршило се 10 година од како није са нама

9. 10. 2003 - 9. 10. 2013.

ЖИВОДАРКА
ЖИВКОВИЋ
ЖИКА БАБИЦА
Десет година је прошло, али
твоју љубав и доброту
осећамо истом снагом.
Чувамо те
у срцима

Твоја породица
08.10.2013.г. навршава се седам година од смрти нашег драгог

МИЛОЈЕ ПЕТКОВИЋ
Не постоји време које Те
може потиснути из
наших сећања
Твоји: Вера, Миша, Саша, Сања,
Мирјана, Аца, Бојан и Марија
08.10.2013.г. навршава се година
од смрти нашег драгог

НИКОЛЕ
ПАРИПОВИЋА
ДОЦЕ
Никада те
нећемо заборавити.
Хвала ти за љубав,
племенитост и
неизмерну доброту.

Твоји најмилији
Дана 17.10.2013.г. навршава се
година дана од смрти

IN MEMORIAM

ДРАГУТИНА
МОЛОВИЋА

ДРАГАН НИКОЛИЋ
ГИЛЕ

(1950 - 2012)
С љубављу и поштовањем
Син Владимир, брат Спасоје
и снаха Милена

Последњи поздрав
великом пријатељу
Шаховски клуб "Уб"

МИЛИВОЈА
БЕРАНОВИЋА
Туга не јењава, а наду буди вера
да је његова душа нашла спокој
и да нас и даље чува и воли
Супруга Милка и ћерка
Славица са породицом
Прошла је година од како ме је
напустио мој отац

МИЛИВОЈ
БЕРАНОВИЋ
Био си део мене, мој пријатељ
и моја подршка. Увек ћу бити
са тобом.

Твоја ћерка Славица

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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Дана 01.10.2013.г. навршава се пет година од смрти мог супруга
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С Е Ћ А Њ Е

МИРОСЛАВА
ЈОВИЧИЋА
из Врела
(1954 - 2008)
Драги мој, иако те више
нема, успомена на тебе
живеће у мом срцу и
мојим мислима - заувек.
Хвала ти за све.

Твоја супруга Зорица
01.10.2013. г. навршава се пет
година од смрти мога оца

01.10.2013. г. је пуних пет година од
како није са нама наш драги деда

МИРОСЛАВА
ЈОВИЧИЋА

МИРОСЛАВ
ЈОВИЧИЋ

из Врела

из Врела

Тешка је суза што из ока тече,
а још тежа што у души пече.
Кажу да време тугу брише, али
како дани пролазе,
туге је све више.

Не дамо да време твој лик
избрише, недостајеш нам, деда,
све више и више...

Ћерка Јелена са породицом

Твоје унуке:
Милица, Марија и Јана

Дана 23..09. 2013.г. навршава се тужних шест месеци од смрти

ДРАГАН МИХАИЛОВИЋ
ЗВАНИ БАБИЋ
(1953-2013)
Никада нећемо заборавити твој
драги лик. Вечно ћеш живети у
нашим срцима…
Твоји: унук Душан и унука
Андреа са мамом, татом, баком
и прадедом!

С Е Ћ А Њ Е

МИОДРАГ УРОШЕВИЋ
МИЛЕ
(1952 - 2013)
3.октобра 2013.г. је шест месеци
од када смо остали без нешег
драгог Мила. Вечни чувари
успомене на његову доброту:
брат Бранко и сестра
Злата са породицама
3.10.2013.г. навршава се шест
месеци од смрти нашег драгог

ЉУБИСАВА
МИШЕ
МАРКОВИЋА
(22.03.1954. - 23.03.2013)

Тешка болест те је одвела
погрешним путем.
У срцима
ће те чувати

Твоји најмилији

МИОДРАГА
УРОШЕВИЋА МИЈЕ
Време пролази, а туга и бол су
све јачи. Вечно ћеш живети у
нама и у нашим срцима.
Твоји: Стефан, Сања,
Гоца и Раша
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Отишао је вољени мој

25.07.1968 - 16.09.2013.

Последњи поздрав нашем другу

ДРАГАН НИКОЛИЋ - ГИЛЕ

ДРАГАН НИКОЛИЋ
ГИЛЕ

ДРАГАНУ НИКОЛИЋУ
БЕЛОМ
(25.07.1968 - 16.09.2013)

(25.07.1968 - 16.09.2013.)
Моје сунце, душа моје душе.
Све си моје био ти: нада,
љубав, вера у све што је добро
и племенито. А сада је све само
чежња и бол. Волим те... и увек
ћу. Чекај ме и ја ћу доћи!
Твоја вољена Љиља

Поносна сам што сам имала
таквог сина.
Све што вреди, вредело је
с тобом.
Неутешна мајка Ленка

Последњи поздрав нашем таки

Увек ћеш бити са нама
Твоји школски другови:
Митрић, Саша, Срба, Микац,
Бела, Преша, Јован и Цобе
Последњи поздрав нашем

ДРАГАНУ
НИКОЛИЋУ
ГИЛЕТУ
(1968 - 2013)
За сваки твој загрљај, за
сваки твој пољубац, за твоју
племенитост – хвала тата.
Поносне смо што смо твоје
кћерке.
Ти си наша најсјајнија звезда
на небу.
Твоје: Јована и Наташа

IN MEMORIAM

ДРАГАНУ НИКОЛИЋУ
ГИЛЕТУ
(25.07.1968 - 16.09.2013)
Увек ћемо те помињати и чувати
успомену на тебе.
Твоји другови из „Џонатана“:
Милош, Света, Дуле Поп, Садик,
Раћа, Живко, Јоца, Митрић, Ане,
Среја, Иван, Слоба, Мића,
Дарко и Мица
Последњи поздрав куму

ДРАГАН
НИКОЛИЋ
ГИЛЕ
(1968 - 2013)
Био си човек великог срца,
широких погледа. Знао си да
волиш, дајеш и прашташ. Ја то
добро знам, да време које ће
проћи никада неће избрисати
сећање на твој драги лик...
Вољени никада не умиру!
Брат Раћа са породицом

ДРАГАНУ НИКОЛИЋУ
ГИЛЕТУ
(25.07.1968 - 16.09.2013)
Могли смо још много тога да
нас ниси прерано оставио!
Твоји: Дуле, Вуле, Вида и Мика

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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Дана 13. октобра 2013.г. навршава се шест месеци од смрти нашег драгог

РАДОМИРА БЛАГОЈЕВИЋА
ОЛУЈЕ
(1933 - 2013)
Утехе и заборава нема
за оне који се искрено воле.
С љубављу чувамо
успомену на тебе.
Супруга Анка
и ћерка Снежана са породицом
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ВЕЛИКИ УСПЕХ КАДЕТКИЊА КБС "СОКО"

ДВА ЗЛАТА
НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ
Уб би наредне недеље требао да добије још два
члана репрезентације Србије у комбат саватеу
На Првенству Србије у комбат саватеу, такмичарке
КБС "Соко" Уб, Санела Јовановић и Дајана Павловић,
освојиле су две златене медаље у конкуренцији
кадеткиња.
У категорији до 60 килограма, Јовановићева је у
финалном мечу остварила победу против такмичарке КБС
"Гроцка" Наташе Кнежевић, једногласном судијском
одлуком 3:0, уз чак два нок дауна. Павловићева је истим
резултатом, у категорији до 65 килограма, у одлучујућој
борби убедљиво тријумфовала против такмичарке КБС
"Интернационал" Зрењанин, Лауре Калман.

ЛЕТЊИ ПРЕЛАЗНИ РОК 2013. ГОДИНЕ
ОПШТИНСКА ЛИГА УБ - ГРУПА "ИСТОК"
ПАЉУВИ

(наставак од прошлог броја)

дошли: Јовић (Брезовица), Ђурић (Тулари), Петровић
(Степање), Пауновић (Јединство)
отишли: Новаковић (Тврдојевац), Мишић (Мургаш),
И.Леонтијевић, Радованчевић,

ЂОРЂЕ БОДИНОВИЋ

(нов клуб)

дошли: С.Гавриловић (Трлић), Б.Гавриловић, Панић, Петровић, Капетановић, Павловић (Памбуковица), Мирковић,
Чанић, Божић (Чучуге), Пејић (Совљак), Ђермановић, Негић,
Д.Несторовић, Влајковић (Докмир), А.Несторовић
(Будућност Слатина), Радојчић, Пурешевић (Јединство (М)),
Јокић (Стубленица), Милошевић (Радник), Срећковић
(Будућност (ВА)), Максимовић (Јединство Уб), Урошевић.

ПАМБУКОВИЦА
дошли: Павловић, Бојић (Радник), Жигић (Шумадинац)
отишли: Б.Гавриловић,Панић, Петровић, Капетановић, Павловић(ЂБ),Радојичић(Чучуге),Јевтић,Ђорђевић (Докмир)

ШАРБАНЕ
дошли: Г.Ранковић, Илић (Бргуле), Рашић (Радник),
Н.Ранковић (Сибница)
отишли: Аврамовић (Трлић), Ранковић (Совљак), Симанић
(Рудар 1945), Давидовић (Слога (Л)), Радојичић, Гајић
(Бргуле), Миловановић

ЧУЧУГЕ
дошли: Михајиловић, Тимотић, Милић, Вишић (Докмир),
Радојичић (Памбуковица), Урошевић (Мургаш), Ђокић
(Звиздар), Миливојевић (Омладинац)
отишли: Мирковић, Чанић, Божић (ЂБ), Милетић, Ђурђевић
(Тврдојевац), Живковић (Звиздар),Лесић, Ковачевић,

ДОКМИР
Александар Кандић, Санела Јовановић,
Дајана Павловић и тренер Никола Војводић
- Ово је изузетан резулатат за наше девојке, клуб и
град Уб. Два освојена злата на првенству државе, којима
наше такмичарке испуњавају предуслове за улазак у
репрезентацију, представљају велику мотивацију за све
нас. Након наредне недеље реално је очекивати да Уб
добије још две репрезентативке у комбат саватеу, што до
сада није забележено- каже за "Глас Тамнаве" Александар
Кандић, председник клуба борилачких спортова "Соко",
који, поред добрих резултата, жели да истакне и поједине
проблеме са којима се суочавају у свакодневном раду са
различитим узрасним категоријама.
- Нашим члановима смо обезбедили добре услове за
тренирање, а једнини недостатак је што немамо простор за
ринг. То нам представља главни проблем, јер имамо
велики број талентоване деце и бораца. Постоји и
проблем термина за коришћење сале у Основној школи
"Милан Муњас", у зимском периоду, Када се на једном
тренингу појави више од десет вежбача услови за
конкретан рад постају немогући. Зато нам је потребна и
велика сала, барем два пута недељно. Надам се да ћемо у
разговору са надлежнима успрети да издејствујемо боље
услове, јер ова златна деца то, свакако, заслужују.
Кандић, такође, наглашава да клуб финансијски не
стоји најбоље и да је учешће Радована Драгутиновића на
Светском првенству у Француској, у јуну ове године, са
којег се вратио са освојеном брозаном медаљом,
умногоме "окрњило" клубски буџет.
Убски борци са пуно успеха наступају у боксерској
Лиги Београда. Средином окробра их у Ваљеву очекује
турниру у боксу, а крајем месеца планира се учешће на
Првенство Београда за кадете и јуниоре у асаулт саватеу,
које ће се одржати у Хали "Шумице".
- Дајемо све од себе да Убу осветламо образ у сваком
месту у ком гостујемо. Некада, чини ми се, и
превазилазимо наше могућности. Верујте ми на реч, уз
малу помоћ људи добре воље и локалне самоуправе, наш
град ће за пар година бити познат, не само по врхуским
фудбалерима, већ и по врхуским борцима и шампионима.
Већ нас препознају у Новом Саду, Руми, Сремској
Митровици, Новом Бечеју, Зрењанину, Београду, Ужицу,
Смедереву, Краљеву и другим градовима из којих смо се
вратили са освојеним одличјима- са поносом истиче први
човак КБС "Соко".

дошли: Јевтић, Ђорђевић (Памбуковица), Тодоровић,
Митровић (Млади радник), Радовановић (Радник),
Јаковљевић (Совљак), Пантелић, Гођевац, Мирковић
отишли: Ђермановић, Негић, Д.Несторовић, Влајковић(ЂБ),
Митровић (Совљак), Вишић (Чучуге), Ранковић (Слога (Л))

СЛОГА (ВРХОВИНЕ)
дошли: Берановић (Звиздар), Стефановић (Бањани)

ЗВИЗДАР
дошли: Максимовић, Васиљевић (Тврдојевац), Ракић (Бргуле), Васиљевић, Ранковић (Јошева), Живковић (Чучуге)
отишли: Берановић (Слога (В)), Ђокић (Чучуге)

МУРГАШ
дошли: Мишић (Паљуви), Јаковљевић (Јединство Уб),
Дишић (Младост (Ц))
отишли: Урошевић (Чучуге)
Ненамерном грешком у прошлом броју су изостављена
следећа имена која су учествовала у летњем прелазом року
на територији ОФС Уб:
ЈОШЕВА: Милановић (Јединство Уб)
ТУЛАРИ: Марјановић (Чучуге), Шимшић (Бањани),
Зујаловић, Јаџић (Врујци), Митровић
СТУБЛЕНИЦА: Пауновић (Рудар 1945), Спасојевић
(Јединство Уб), Веселиновић (Брезовица)
ВРЕЛО: Матић (Паљуви), Танасић (Радник), Грујић (Полет).

ФУДБАЛ

3.октобар 2013.г.

OP[TINSKA LIGA UB
GRUPA "ISTOK"
3. коло (22.09.2013):
Звиздар - Чучуге
Памбуковица - Слога (В)
Паљуви - Мургаш 2012
Докмир - Шарбане

2:2
7:0
3:0
0:3

4. коло (29.09.2013):
Шарбане - Паљуви
2:1
Ђ.Бодиновић - Докмир
2:0
Мургаш 2012 - Памбуковица 1:1
Слога (В) - Звиздар
3:1

5. коло (06.10.2013):
Звиздар - Мургаш 2012
Чучуге - Слога (В)
Памбуковица - Шарбане
Паљуви - Ђ.Бодиновић
6. коло (13.10.2013):
Шарбане - Звиздар
Ђ.Бодиновић - Памбуковица
Мургаш 2012 - Чучуге
Докмир - Паљуви
Општинска лига "Исток", 4.коло

ЂОРЂЕ БОДИНОВИЋ
(Радуша)- ДОКМИР 2:0 (0:0)

Општинска лига Уба група "Запад",
4.коло

ЦРВЕНА ЈАБУКА БРГУЛЕ 4:0 (2:0)
Терен у Црвеној Јабуци. Гледалаца: 50. Судија: Горан Симанић
(Радљево). Стрелци: Мирковић у
10. и 70., Мл. Јефтенић у 30. и
Трбојевић у 74. минуту. Жути
картон: Трбојевић (ЦЈ)
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 7,
Петровић 7, Марјановић 7,5,
Обрадовић 7 (Медић 7), Стефанов
7,5, Мијатовић 7, Мирковић 7,5,
Мл.Јефтенић 8, Стевић 7, Ми.
Јефтенић 7, Бабић 7 (Трбојевић 7)
БРГУЛЕ: Младеновић 6, Јовановић
6, Хаџић 6,5, Ракић 6, П.Петровић 6,
Петковић 6,5, Мехмети 6, Бајић 6,
В.Петровић 6, Гајић 6,5, Павловић 6
(Ђорђевић 6)
И Г РАЧ У ТА К М И Ц Е : М л а д е н
Јефтенић (ЦЈ)
Заслужена победа бољег
ривала, неизвесност је трајала до
првог гола, након тога је спремнији
и квалитетнији домаћин могао и до
убедљивије победе.
Општинска лига Уба група "Запад",
4.коло

ВРЕЛО - РАДНИК 1:1 (1:1)
Терен у Врелу. Гледалаца: 50.
Судија: Марко Поповић (Уб),
Стрелци: Арамбашић у 15. за
Врело, а С.Софронић у 25. минуту
за Радник. Жути картони: Миличић,
Илић, С.Софронић, Симић (Р)
ВРЕЛО: Станчић 7, Ранковић 6,5,
Н.Илић 6,5, Грујић 7, Николић 7
(М.Илић _), Танасић 6,5 (Живановић
_), Новаковић 6,5, Панић 6,5, Матић
7, Мирковић 7, Арамбашић 7,5
РАДНИК: Д.Илић 7, Сл.Илић 6
(Милићевић 6,5), Миличић 7, Симић
7, Петровић 7, Ранковић 7,
С.Софронић 7,5, Јованић
7(М.Софронић 7), Аћимовић 6,5,
Ст.Илић 7, Теофиловић 6,5
И Г РАЧ У ТА К М И Ц Е : С т е ф а н
Софронић (Радник)
Подела бодова у Врелу, мада
је домаћин дошао предности када
је Арамбашић казнио грешку
слободана Илића. Радник је до
бода дошао евро- голом Стефана
Софронића, мада је Теофиловић у
наставку имао лепу прилику да
Убљанима донесе цео плен.

Стадион у Чучугама. Гледалаца: 150.
Судија: Горан Симанић (Радљево).
Стрелци: Ђермановић у 47. и
Несторовић у 52. минуту. Жути картони:
Ђермановић, А.Урошевић (ЂБ)
ЂОРЂЕ БОДИНОВИЋ: Максимовић 7,
Негић 6 (Мирковић 7), Пејић 7, Влајковић
7 ( Б а н о в и ћ _ ) , Н ес то р о в и ћ 7 , 5 ,
Ковачевић 7, Гавриловић 7, Милошевић
7 (Божић _), Ђермановић 7,5,
А . Ур о ш е в и ћ 7 , 5 , С р е ћ к о в и ћ 6 , 5
(С.Урошевић 7)
ДОКМИР: Јовановић 7, Ђорђевић 6,
Крсмановић 6, Јевтић 6,5, З.Јовић 6,5,
Спасојевић 7, М.Јовић 6, Вишић 6,
Мирковић 6, Јанковић 6,5, Мијаиловић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ђ. Ђермановић (ЂБ)
Докмирци су одолевали прво
полувреме, расположен је био голман Јовановић, али је
Ђермановић лепим поготком откључао браву гостију. После
дуплог паса Несторовића и Гавриловића, овај први је остао
"очи у очи" са голманом Докмира и већ тада решио питање
победника.

OP[TINSKA LIGA UB
GRUPA "ZAPAD"
3. коло (22.09.2013):
Радник - Ц.Јабука
Бргуле - Вукона
„Стрелац 001“ - Слога (Л)
Колубара(ЛП) - Врело

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

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

1:1
4:0
10:0
3:0

5. коло (06.10.2013):
Радник - Јединство (М)
Бргуле - Врело
„Стрелац 001“ - Ц.Јабука
Слога (Л) - Вукона
6. коло (13.10.2013):
Врело - „Стрелац 001“
Ц.Јабука - Слога (Л)
Колубара - Радник
Јединство (М) - Бргуле

065/6511-553
014/411-041

Општинска лига Уба група "Исток", 3.коло

ПАМБУКОВИЦА - СЛОГА (Врховине) 7:0 (0:0)
Терен у Мургашу. Гледалаца: 80. Судија: Јован Мијаиловић
(Уб). Стрелци: Ђукић у 3., Павловић у 17. и 70., Р.Балиновац у
33., Миливојевић у 39. и Ж.Балиновац у 57. из пенала и 75.
минуту. Жути картон: Мирковић (С)
ПАМБУКОВИЦА: Гаус 7, Миливојевић 7,5, Ђукић 8, Н.Митровић
7,5, Радивојевић 7, Капетановић 7(Ж.Балиновац 7,5),
М.Митровић 6,5, Исић 7 (Ђурђевић 7), Павловић 7,5, Нешковић
7, Р.Балиновац 7,5
СЛОГА: Мирковић 6, Марковић 5, Д.Бошковић 6, Бирманац 5,
Симић 5,5, Радовановић 5, Живановић 6,5, М.Бошковић 6,
Павловић 6, Трифуновић 6, Нешић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Ђукић (П)

92,7 MHz

Radio CITY
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3.октобар 2013.г.

ME\UOP[TINSKA LIGA "KOLUBARA" - ISTOK
5.коло

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

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

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

0:1
0:3
5:1
2:2
1:0
4:4

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

5.коло

ПОЛЕТ (Таково)- СОВЉАК
0:1 (0:1)

СТУБЛЕНИЦА ТВРДОЈЕВАЦ 2:2 (1:0)

Терен у Такову. Гледалаца: 200.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелац: Обрадовић у 19. минуту.
Жути картони: Живановић,
Г. П а вло в и ћ , Ра д о ва н о в и ћ ( П ) ,
Обрадовић, Вујковић (С)
ПОЛЕТ: Миливојевић 6,5, С.Илић 6,5,
Г.Павловић 6,5 (Радовановић _),
Петровић 7, Јовичић 7, М.Стефановић
6,5, Јанковић 6,5, М.Павловић 6,5,
М.Илић 7, Н.Јеремић 6,5
(В.Стефановић 7), Живановић 6,5
СОВЉАК: Апостоловић 7, Којић 7,
Миливојевић 7, Марјановић 7,
Вујковић 7, Петровић 7,5, Симеуновић
8, Антонић 7, Марковић 7, Маринковић
7 (Лесић 7,5), Обрадовић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Симеуновић (Совљак)
Совљак је по приказаној игри и
створеним приликама заслужено
дошао до победе. Имали су пулени
Драгана Ђокића неколико зицера, а
једини гол постигао је Обрадовић
након корнера са леве стране.
Таковчани слабији него обично,
једину праву прилику имао је нападач
Влада Стефановић.

Терен у Стубленици. Гледалаца: 50.
Судија: Немања Обрадовић
(Звиздар). Стрелци: Д.Јовановић у 5.
и Веселиновић у 77. за Стубленицу, а
Милетић у 86. и Симеуновић у 88.
минуту за Тврдојевац. Жути картони:
Г.Ивковић, Ракић (С). Црвени
картони: Спасојевић у 58. минуту и
Г.Ивковић (на клупи) (Стубленица).
СТУБЛЕНИЦА: Н.Јовановић 8, Лукић
6,5, Лазић 6,5, Леонтијевић 6,5,
Веселиновић 7,5, Спасојевић 6,5,
Стојановић 6,5, С.Ивковић 7
(Јоксимовић 6), Продановић 6,5,
Г.Ивковић 7 (Радовановић 6,5),
Д.Јовановић 7
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 7,
Мирковић 6,5, Ракић _(Милетић 7,5),
Милић 6,5, Нимић 6,5, Јанковић 7,
Миливојевић 7, Симеуновић 7,
Симић 6, Новаковић 6 (Ранковић _)
И Г РАЧ У ТА К М И Ц Е : Н и к о л а
Јовановић (С)
Домаћин је рано дошао до
предности, Веселиновић је лепо
асистирао Дејану Јовановићу.
Тврдојевац је последњих пола сата
имао играча више, али је у јеку
напада гостију Веселиновић
прецизан на пас Стојановића. Ипак,
фуриозним финишом, Тврдојевац је
стигао до вредног бода, а да не
однесе сва три, побринуо се млади
голман Јовановић.

4.коло

ГУЊЕВАЦ - СТУБЛЕНИЦА
3:1 (2:0)
Терен у Гуњевцу. Гледалаца: 70.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Д.Марковић у 8. и 19. и
Симић у 65. за Гуњевац, а Лукић у 53.
минуту за Стубленицу. Жути картони:
Мирковић, Стојановић, Ивановић,
Лукић (С)
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 7, М.Симић 6,5
(Ранковић _), В.Милошевић 7,5,
В.Марковић 7, Вујић 7, Бранковић 7,
Илић 7,5, Д.Марковић 8 (Јечменица _),
Бакић 7 (Давидовић _), С.Милошевић
7, Д.Симић 7,5
СТ У БЛ Е Н И Ц А : Ј о в а н о в и ћ 6 , 5 ,
Мирковић 6,5 (Леонтијевић _), Лазић
7, Нем. Спасојевић 7, Веселиновић
7,5, Продановић 6,5, Стојановић 7,5,
Ивковић 6,5 (Радовановић _), Ник.
Спасојевић 7, Лукић 7, Перишић 6,5
(Јовановић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Душан Марковић
(Гуњевац)

Бакић (Гуњевац)

Гуњевчани се не шале,
забележили су и трећу узастопну
победу, занимљиво опет истим
резултатом 3:1. Домаћи су већ у раној
фази стекли лепу предност на
крилима расположеног Душана
Марковића, Лукић је казнио грешку
Милоша Симића на старту другог
дела, али је убрзо Душан Симић
вратио сигурну предност Гуњевцу.

4.коло

РУДАР 1945- ОМЛАДИНАЦ
3:3 (1:0)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 200.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: М.Теодосијевић у 25. и
Аћимовић у 51. и 63. за Рудар 1945, а
Савић у 50., Николић у 77. и
Лазаревић у 82. минуту за
Омладинац. Жути картони:
Б о г и ћ е в и ћ , З . Те о д о с и ј е в и ћ ,
Давидовић, Поповић (Р), Вићентић,
Ивановић, Савић, Николић (О)
Р УД А Р : З . Те о д о с и ј е в и ћ 6 , 5 ,
Богићевић 6,5, М.Теодосијевић 7,5,
Давидовић 6, Симанић _( Ж.Поповић
6,5, Ранисављевић _), Максимовић
6,5, И.Поповић 7, Н.Поповић 7,5,
Ивковић 6,5, Аћимовић 7,5, Ђаловић
6,5
ОМЛАДИНАЦ: Чолић 5, Савковић 6
(Николић 7), Вићентић 7,5,
Милићевић 6, Митрић 6, Савић 7,
Тимотић 7,5 (Ми.Ивановић ), Антељ
7,5, Стефановић 7, Ма.Ивановић 7,
Лазаревић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бошко Аћимовић (Рудар)
Узбудљив меч у Радљеву на
о д л и ч н о м т е р е н у,
Милан
Теодосијевић је након лепог солопродора постигао једини гол у првом
делу. Гости се враћају у игру преко
Савића, али је са два гола Бошко
Аћимовић довео домаће на праг
победе. Нису имали гости ни Радета
ни Бошка Николића, али јесу Живанаискусни нападач је вратио Омладинац у игру, а потом је и Лазаревић
донео вредан бод Калиновчанима.

7.коло

БАЊАНИ - ЈОШЕВА 1:0 (1:0)
Резултати 5.кола (18.09.2013):
ОФК Дивци - Тулари
1:0
Пепељевац - ОФК Осечина 1:1
Младост(Д) - Трлић
0:4
ОФК Јабучје - ЗСК
2:0
Младост(В) - Колубара
1:0
Задругар - Јошева
6:1
Качер - Рубрибреза
1:1
Бањани - Спартак 1924
3:1
Резултати 6.кола (21/22.09.2013):
Тулари - Спартак 1924
1:0
Рубрибреза - Бањани
2:0
Јошева - Качер
3:0
Колубара (Ј) - Задругар
0:0
ЗСК- Младост (В)
1:0
Трлић - ОФК Јабучје
0:2
ОФК Осечина - Младост (Д) 3:1
ОФК Дивци - Пепељевац
4:1
Резултати 7.кола (28/29.09.2013):
Пепељевац - Тулари
1:1
Младост (В) - ОФК Дивци
1:1
ОФК Јабучје - ОФК Осечина 2:0
Младост (Д) - Трлић
0:0
Задругар - ЗСК
1:1
Качер - Колубара (Ј)
2:0
Бањани - Јошева
1:0
Спартак 1924 - Рубрибреза 3:0

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 120.
Судија: Немања Јовановић- Џајић (Уб).
Стрелац: Софранић у 9. минуту. Жути
картони: Софранић, Ранитовић,
Дробњак, Доцић, Кладеновић (Б),
Максимовић (Ј). Црвени картон:
Драгачевац (Јошева) у 59. минуту.
БАЊАНИ: Даниловић 7, Костадиновић
6,5, Миловановић 6,5, Димитријевић 7
(Теодосић _), Ивковић 7,5, Ћосић 6,5,
Младеновић 7 (Вујковић _), Ранитовић
7 (Доцић _), Софранић 7,5, Дробњак 7,
Вукадиновић 6,5
ЈОШЕВА: Комлановић 6,
С.Кузмановић 7 (Лазић _), Милановић
6,5, Илић 7, Максимовић 7,
М . К у зм а н о в и ћ 7 , В еч е в и ћ 6 , 5 ,
Драгачевац 6,5, Марковић 6,5, Вукић 7,
Дамњановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Небојша Ивановић
(Бањани)
У нервозном и растрзаном
мечу који се неће дуго памтити,
Софранић је голом из слободног
удараца донео победу Бањанима. Није
било пуно шанси, гости су последњих
пола сата играли без најбољег играча
Д р а г ач е в ц а , ш т о ј е д о м а ћ и м а
олакшало чување предности.
6.коло

ЈОШЕВА - КАЧЕР 3:0 (1:0)

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

Стадион у Јошеви. Гледалаца: 100.
Судија: Дарко Тодоровић (Лајковац).
Стрелци: Драгачевац у 31., Симић у 60.
и Марковић у 61. минуту. Жути
картони: Милановић, Симић (Ј),
Радовановић, Веселиновић (К)
ЈОШЕВА: Павловић 7, Вечевић 7
(С.Кузмановић _), Милановић 7, Илић
7,5, Максимовић 7,5 (Димитријевић _),
М.Кузмановић 7, Симић 8, Драгачевац
7,5, Марковић 7,5, Вукић 7 (Лазић _),
Дамњановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Симић
(Јошева)
Одлично издање Јошеве
против некадашњег зонаша који је
прву полуприлику створио у 87.
минуту! Домаћи су повели након
"скраћеног" корнера Драгачевца,
лопта је закачила дефанзивца Качера
и преварила голмана. И други гол пао
је после корнера, лопта се вратила
Симићу који је ушао у шеснаестерац.
Шокиране госте дотукао је Марковић,
освојио је лопту чим су гости кренули
са центра и након дуплог паса са
Дамњановићем решио све дилеме.

ОГЛАС
У Звиздару, поред реке Уб,
повољно продајем викендицу од
64 квадрата и пола хектара
земље.
064/5363-088 Зоран

6.коло

ТУЛАРИ - СПАРТАК (Љиг)
1:0 (0:0)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелац: Адамовић у 87. минуту. Жути
картони: Пантелић (Т), Сандић,
Анђелић (С)
Т УЛ А Р И : Л а з и ћ _ , Ш и м ш и ћ 7 ,
Зујаловић 7,5, Кларић 7, Пантелић 7,
Јаџић 6,5, Павловић 7, Сарић 6,5
(Адамовић 7), Николић 7, Вићентић
7,5, Томић 6,5 (Ранковић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срђан Вићентић (Т)
Дуго су домаћи ломили отпор
жилавих Љижана, али су га у финишу
сломили- сасвим заслужено. Погодак
ј е п а о у ф и н и ш у, д у г а ло п т а
Зујаловића и повратан пас Николића
створили су шансу "резервисти"
Адамовићу који је са 7-8 метара
закуцао лопту под пречку. Пре тога,
домаћи су пропустили неколико
идеалних прилика за гол, али је
фудбалска правда задовољена у
последњим минутима.
5.коло

МЛАДОСТ (Драчић)- ТРЛИЋ
0:4 (0:2)
Терен у Драчићу. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Мијаиловић (Љиг).
Стрелци: Јолачић у 12., Луковић у 36.,
Поповић у 48. и Н.Иконић у 73. минуту.
Није било картона.
ТРЛИЋ: Ракић 7, С.Новаковић 7
(Живановић _), Мијаиловић 7,5,
Јолачић 8 (М.Новаковић _), П.Иконић
7,5, Кандић 7, Луковић 7, Поповић 7,5,
Павловић 7, Н.Иконић (Степановић _),
Ивановић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Зоран Јолачић
(Трлић)
Трлић је убедљиво и сигурно
тријумфовао на незгодном гостовању,
а домаће је начео Јолачић евро-голом
из слободног удараца. Наставили су
гости са далекомотном паљбом,
Луковић је дуплирао предност са 30
метара, а када је Поповић погодио на
центаршут Павловића све је било
јасно. Ненад Иконић је соло продором
поставио коначан резултат, а треба
истаћи и одличну интервенцију
голмана Ракића код резултата 0:0.

Половичан учинак Трлићана
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БРЕЗОВЧАНИ НАНЕЛИ ПРВИ ПОРАЗ СЛОГИ ИЗ СЈЕНИЦЕ

СМЕНА ЛИДЕРА
У БРЕЗОВИЦИ
- Голом Анђића из пенала Брезовица дошла до друге
победе. - Следи пут у Клупце, штопери упарили картоне.
Екипа Брезовице је у претходном периоду остварила половичан
учинак- Слога из Пожеге је била прејак ривал на домаћем терену, али је
пред својим навијачима екипа Драгише Остојића голом Анђића из
пенала заслужено савладала досадашњег лидера- сјеничку Слогу. Тако
су Брезовчани закључили циклус у ком су имали невероватно тежак
распоред, па председник Радојко Вишњић очекује да своју екипу ускоро
види у средини табеле:
- Учинак од 8 бодова није ни лош када
се узме да смо играли против свих
кандидата за врх, а победа над Сјеничана
је мелем на рану након неколико мечева у
којима смо испустили још понеки бод.
Морам признати да је пожешка Слога прва
екипа која нас је 30 минута надиграла,
мада је Гостиљац имао одличну прилику
код резултата 0:0. Све голове смо примили из прекида, а пред меч са другом
слогом имали смо велики императив
победе. Срећом, момци су то храбро
издржали, заслужено стигли до победе
која је могла бити и убедљивија. Велико
хвала нашој публици, и поред јесењег
времена, носили су нас од првог минута
Жељко Савић
ка тријумфу који нас је одлепио од "доњег
дома"- задовољан је први човек
(Брезовица)
Брезовчана.
Пулени Драгише Остојића путују у Клупце за викенда, па наредног
викенда чекају "фењераша" Севојно. Главобољу тренеру Брезовице
стварају парни картони за штопере, тако да ће одбрана тима претрпети
неке измене у наредним мечевима.

ZONA"DRINA"
Резултати 6.кола (21/22.09.2013):
Слога 1940 - Рибница
Будућност (В) - Полимље
Јединство (УБ) - ФАП
Борац(Ш) - Јединство 1945
Слога (П) - Брезовица
Слога (С) - Младост (ДД)
Раднички Стобекс - Златар
Севојно - Раднички (В)

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

Резултати 7.кола (28/29.09.2013):
Раднички (В) - Слога 1940
Златар - Севојно
Младост (ДД) - Раднички Стоб.
Брезовица - Слога (С)
Јединство 1945 - Слога (П)
ФАП - Борац (Шабац)
Полимље - Јединство (УБ)
Рибница - Будућност (В)

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

7.коло

БРЕЗОВИЦА - СЛОГА (Сјеница) 1:0 (0:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 700. Судија:
(Љиг). Стрелац: Анђић у 75. минуту из пенала.
Жути картони: Дрљача, Марковић,
Шћепановић, Радојичић (Б), Муховић, Плоћ,
Хамидовић (С)
БРЕЗОВИЦА: Михајловић 7,5, Младеновић 7,5,
Савић 7,5, Мијатовић 7,5 (Илић 7), Дрљача 7,5,
Марковић 7,5, Шћепановић 7,5, Радојичић 8
(Богуновић _), Анђић 8, Гостиљац 8, Смаилагић
8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Жарко Анђић (Б)
6.коло

Младен Јаковљевић

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

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
Будућност - Јединство (УБ)

СЛОГА (Пожега)- БРЕЗОВИЦА 3:1
(2:0)

6.коло

Стадион у Пожеги. Гледалаца: 500. Судија:
Владимир Стојановић (Ваљево). Стрелци:
Никитовић у 13. и Николић у 42. и 88. за Слогу, а
Анђић у 90. за Брезовицу.
БРЕЗОВИЦА: Михајловић 6, Младеновић 6,
Савић 6,5 (Илић 6), Шћепановић 6,5, Дрљача
6,5, Марковић 6, Мијатовић 6 (Чавић 6,5),
Смаилагић 6, Богуновић 6 (Радојичић 6), Анђић
6,5, Гостиљац 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Борко Николић (С)

Стадион под Шепковцем. Гледалаца: 300. Судија: Милош Витић
(Ужице). Стрелци: Љубичић у 55. и Ситарица у 65. минуту. Жути
картони: Војводић (Ј), Виларет, Кијановић, Буквић (Ф)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз _, Матић 7, Стојановић 7. Марјановић 7,
Гавриловић 7, Војводић 7, Панић 6,5 (од 46. Милановић 7), Сајић 7,5,
Ситарица 7 ( од 78. Виденовић _), Суботић 6,5 (од 46. Јовановић 7,5),
Љубичић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: НемањаСајић (Ј)

АТЛЕТИКА

ЗАПАЖЕНИ РЕЗУЛТАТИ
НИНКОВИЋА И НОВАКОВИЋА
Убски дугопругаши, чланови атлетског
клуба "Маратонац 02", остварили су запажене
резултате на Међународној "Најк" трци у
Београду, 15.септембра. У конкуренцији 7.000
учесника, Сретен Нинковић је освојио
запажено десето место, док се Жарко
Новаковић нашао одмах иза њега на
једанаестој позицији, освојивши награду као
најбржи јуниор на том такмичењу.

ЈЕДИНСТВО (Уб) - ФАП 2:0 (0:0)

7.коло

ПОЛИМЉЕ (Пријепоље) - ЈЕДИНСТВО (Уб) 0:1
(0:0)
Градски стадион у Пријепољу. Гледалаца: 400. Судија: Зоран Матић
(Крупањ). Стрелац: Стојановић у 84. минуту. Жути картони:
Милојевић (П), Јовановић, Стојановић, Матић (Ј). Црвени картон:
Војводић (Ј) у 78. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7, Матић 7, Стојановић 7,5 (од 88. Виденовић _),
Марјановић 8, Гавриловић 8, Војводић 6,5, Јовановић 7, Сајић 8,
Ситарица 6,5 ( од 66. Јовичић 7,5), Брадоњић 7,5, Љубичић 7,5 (од 90.
Милановић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Перица Марјановић (Ј)

ФУДБАЛ
ЦРВЕНО-БЕЛИ ПРЕУЗЕЛИ ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ

ЈЕДИНСТВО НА ЧЕЛУ
ДРИНСКОГ КАРАВАНА
- Јединство савладало ФАП на домаћем
терену, потом и славило у Пријепољу. - Мирко
Ћургуз несавладан већ 630 минута, Војводић
"поцрвенео" против Полимља.
Фудбалери убског Јединства су на половини јесени
лидери Зоне "Дрина"! "Камионџије" из Прибоја
одолевале су 45 минута под Шепковцем, али када је све
бољи Љубичић начео одличног Јановића, све је било
лакше. Бобан Стојановић није реализовао пенал у 41.
минуту, али се искупио лепом асистенцијом Ситарици за
сигурну победу над ривалом који није имао нападачких
амбиција на овом гостовању.
Након суботњих резултата 7. кола, уз наду да Слога
из Сјенице не може до победе у Брезовици, црвенобелима се крај Лима отворила могућност да тријумфом
преузму врх дринског каравана. У првом делу, Ситарица и
Стојановић нису успели да материјализују надмоћност
Убљана, док Ћургуз опет није имао много посла, будући
да је одбрна предвођена Гавриловићем и Сајићем
сигурно деловала.
И даље је Јединство диктирало темпо у другом делу,
али све се решило у инфаркт- завршници која је почела од
78. минута- Војводић је добио црвени картон због играња
руком у свом казненом простору, али Лујиновић са "беле
тачке" шаље лопту небу под облаке. Већ у следећем
нападу, судија је могао да досуди још један пенал након
старта над Стојановићем, али је искусни нападач два
минута касније на правом месту након лепе акције у
режији Марјановића и Јовичића. Бројчано слабији гости
одолели су до краја и бурно прославили вредну победу:
- Ту смо где желимо да будемо и где сматрам да нам је
место. Одиграли смо одличан меч у Пријепољу, то говоре
и коментари из домаћег табора, а фалио је само добар
завршни пас да раније крунишемо неке од добрих акција.
Победа пуно значи и у резултатском и у психолошком
смислу, лепо је кад ти ривали гледају у леђа, а верујем да

Убски и београдски црвено-бели
ће тако бити и након меча са Рибницом- коментарише
тренер Јединства Жарко Јовановић.
Вреди истаћи да је Ћургуз већ седам мечева
несавладан, а мораће Јовановић да нађе адекватно
решење за позију левог спољњег, будући да је искључени
Војводић једина права опција. Након Рибнице следе дуели
са најбољим екипама лиге, а серију отварају два везана
гостовања у Бајиној Башти и Ваљеву.
Б.Матић

3.октобар 2013.г.
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ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ПОСЛЕ СЕДАМНАЕСТ
ГОДИНА ПОНОВО ПОД ШЕПКОВЦЕМ

ОДЛИЧНО ИЗДАЊЕ
УБЉАНА
Јединство - Црвена звезда 1:1 (0:0).
- Очајно време покварило спектакл
УБ- Стадион Јединства. Гледалаца: 500. Судија: Немања
Јовановић- Џајић (Уб). Стрелци: Милановић у 67. за
Јединство, а Гогић у 74. минуту за Црвену звезду. Жути
картони: Марјановић, Бранковић (Ј), Младеновић, Омега
(ЦЗ)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз, Матић, Стојановић, Марјановић,
Гавриловић, Војводић, Панић, Сајић, Ситарица, Суботић,
Љубичић.
Играли су још: Шугић, Деспотовић, Миросављевић,
Јовичић, Јошић, Бранковић, Јовановић, Радовановић,
Милановић, Виденовић, Јаковљевић.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Весић, Петковић, Омега, Араухо,
Младеновић, Гогић, Мирић, Савићевић, Милуновић, Мрђа,
Михајловић.
Играли су још: Рајковић, Ненадић, Крнета, Ђорђевић,
Ахчин, Ђуричковић, Чикић, Оњило, Јокић.
Фудбалски празник под Шепковцем покварило је
ужасно време, јака киша и ветар уништили су угођај публици, али је пристојан број Убљана дошао да поздрави тим са
Маракане који је последњи пут гостовао пре 17 година.
Пред почетак меча, председник домаћих Радован
Пулетић уручио је поклоне тројици фудбалера Црвене
звезде који су оставили дубок траг у дресу ЈединстваБобану Бајковићу, Драгану Мрђи и Горану Гогићу. Спремљен је, наравно, и поклон за најславнијег Убљанина
Драгана Џајића, уручен у пријатнијем амбијенту на заједничкој вечери.
Утакмица је била равноправна у већем делу, Звезда је
била ближа вођству, али је Милановић реализовао једну
брзу контру Јединства. Поравнање је донео Гогић, високом
скоком након корнера. И поред очајног времена, велики број
клинаца се гурао испред свлачионице чекајући аутограме,
што показује да је и поред невеселе актуелне ситуације,
Црвена звезда и даље фудбалски магнет у овом крају...
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ОДРЖАН ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ ТУРНИР НА УБУ

НАЈБОЉА КОЛУБАРА
- И поред три пораза, Убљанке најавиле високе домете. - Појачања
потврдила квалитет, у строј се враћа и Данијела Павловић.
У убској спортској хали, одржан је турнир у одбојци на коме су
учествовали Обилић, Колубара, Ваљево 014 и ЖОК Уб. Формални
домаћин турнира био је тим са Врачара, реч је о 33. Трофеју Обилића
који је пријатељским гестом Убљана био домаћин у нашем граду.
Прво место са све три победе припало је суперлигашу Колубари из
Лазаревца, а иако су биле последње са једним освојеним сетом, убске
одбојкашице су најавиле да ће у новом првенству Мачванскоколубарске лиге напасти сам врх. Против победника турнира одиграле
су два равноправна сета (сви мечеви су се играли по три сета), доста
добро играле и против Ваљевки, па убски љубитељи одбојке могу
очекивати пуно радости у новој сезони.
Тим је доста измењен у односу на прошлу сезону- улогу тренераиграча обавља Марина Петровић која је свој квалитет потврдила и на
овом турниру, велико појачање је повратак техничара Иване
Јаковљевић, а сигурност на пријему донела је Јована Цветковић.
Уколико се ангажује и Маја Глишић која је на овом турниру наступала за
Уб, тренер Петровић би требала да буде на "слатким мукама". Радује и
повратак Данијеле Павловић, ако се све коцкице сложе, убске
одбојкашице могле би поново у виши ранг...

ЖОК Уб: Високе амбиције у новој сезони

ТРЕНИНЗИ ЏУДО КЛУБА "13.МАЈ" ОД ОВЕ СЕЗОНЕ И У СПОРСКОЈ ХАЛИ

НОВИ ПРОСТОР ЗА РАД СА НАЈМЛАЂИМА
Од 1.септембра убски џудисти поново су на
струњачама. Оком камере забележили смо
један од тренинга најмлађих узрасних
категорија (од шест до девет година), које су од
недавно почеле да користе малу салу у оквиру
комплекса Хале спортова на Убу. Групу од
двадесет полазника, који праве почетне кораке
у овом спорту, уторком и четрвртком, обучава
тренерски трио на челу са Драганом Јелићем,
М и л и в о ј е м М а р к о в и ћ е м и Го р д а н о м
Ћираковић. Од Јелића сазнајемо да је овај
простор првобитно био намењен за две мање
канцеларије, али је накнадном изменом
пројекта добијена сала која се сада
свакодневно користи за различите
намене (аеробик, балет, фолклор).
Старије такмичарске категорије
због "комотнијег" простора своје
тренинге и даље одржавају у сали
Средње школе, а за њихов рад
задужен је Зоран Павловић. Колико
се озбиљно ради у убском џудо клубу
уверили смо се на лицу места, али и
претходног викенда када су нам са
Купа Београда донели десет медаља.
Ускоро се очекује набавка већег броја
струњача које ће Убљанима
омогућити да убудуће, по потреби,
организују турнире у великој сали
убске Хале спортова. Џудо клуб
"13.мај" је то свакако заслужио, након
33 године рада.

Детаљ са тренинга најмлађе узрасне групе џудо клуба "13.мај"
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КОШАРКАШИ УБА ПОЧИЊУ НОВУ СЕЗОНУ ПОЧЕЛА ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА "ЦЕНТАР"

ЈАК ТИМ
ЗА ВЕЛИКА ДЕЛА
- Љубас, Јевтић и Ракић велика појачања,
ваљевски двојац Вујић - Јанковић на
"каљењу". - Почетак првенства 6. октобра,
стиже Златибор из Чајетине.

КК Уб

Убски кошаркаши улазе у нову сезону Прве српске
лиге "Запад", решени да потврде да им је место у самом
врху српсколигашког каравана. Утисак је да ће тренер
Владимир Урошевић имати још јачу војску у овом
првенству, будући да је прелазни рок одлично одрађен.
На позицији "плеја" доведен је леворуки Милан Љубас из
Обреновца, некадашње бек- крило Металца и Колубаре
Срећко Ракић коначно је обукао дрес Уба, а шлаг на торту
стигао је у финишу прелазног рока. Љубимац убске
п у бл и к е , е к с п л о з и в н и б е к с ј а ј н и х ф и з и ч к и х
предиспозиција Милош Јевтић поново ће бити ударна
игла "црвено-жутих". Из Металца на "каљење" стижу
Вујић и Јанковић, први од њих би требао да са својих 208
цм "закључа" рекет, а снагу Убљана осетио је и Б-лигаш
Раднички из Обреновца. У неизвесној завршници, Уб је
славио са 76:75, шаљући поуздан сигнал да првенство
може да почне:
- Последња провера је показала да одлично трчимо,
да смо беспрекорно спремни, па бих још једном
похвалио рад Срећка Мијатовића који је био задужен за
физичку спрему. Шут још увек тражимо, што је и
нормално, а играли смо без Вујића који је имао обавезе
према матичном клубу. До првенства, играћемо са
другом екипом Црвене звезде коју предводи тренер
Слободан Клипа, а прво коло играмо 6. октобра против
Златибора из Чајетине. Преузео их је Влада
Калоперовић, мој велики пријатељ и један од оних који
ме је учио првим кошаркашким лекцијама, тако да
очекујем занимљив меч и наравно- победу- оптимиста је
тренер Убљана Владимир Урошевић.
Б.Матић

ДВА ПОРАЗА НА СТАРТУ
- Мачва из Богатића славила у убској хали са 27:24,
претходно Јуниор из Београда бољи од наших
рукометаша. - Млада екипа Партизана гостовала у Убу.
Нова сезона почела је лоше за убске рукометаше- ако се
изгубљени меч у Београду не може оценити неуспехом, онда
је пораз на домаћем паркету од Мачве и прилично слаба игра
озбиљно упозорење на почетку првенства. Јасно је да је
повреда средњег бека Весића пуно пореметила планове
тренера Јовановића, нема ту ни Шкорића, али су убски
рукометаши дефинитивно подбацили на старту сезоне.
Против Мачве, домаћи су већи део сусрета јурили
предност борбених гостију, слаба је утеха лоша арбитража
ваљевског тандема, али су нешто ангажованијом игром у
другом делу Убљани били близу преокрета. Ипак, два
промашена седмерца у одлучујућим тренуцима, исхитрени
шутеви и грешке у додавањима
омогућили су екипи из Богатића да Тешка сезона пред
бурно прослави победу. У екипи Убљанима: Бранко
домаћих, Никола Тадић је био Филиповић (десно)
ударана игла, а сигурно да узроке
пораза треба тражити и у чињеници
да је најбољи стрелац Милан Зарин
потпуно заустављен. Најмлађи
првотимци из домаће школе сигурно
поседују таленат, али ће ипак требати
времена да њихов допринос постане
значајан. Очигледно, пулене Драгана
Јовановића чека тешка сезоне, из
рукометног клуба ипак поручују да је
у питању пролазна криза и да ће
ускоро стићи и прве победе.
Између два првенствена меча,
гос т и Р К Уб а б и л и с у м л а д и
рукометаши Партизана, у лепом мечу Београђани су славили
са 27:21. Почетком октобра очекује се и долазак прве екипе
црно- белих, па ће читав дан бити посвећен промоцији
уговора о пословно- техничкој сарадњи између Уба и
Партизана.
Б.Матић
1.коло:

ЈУНИОР - УБ 34:29 (18:14)
БАСК-ова хала на Царевој ћуприји. Гледалаца: 50. Судије:
Сајић, Милекић (БГ). Седмерци: Јуниор 3(3), Уб 6 (6).
Искључења: Јуниор 10, Уб 14 минута.
УБ: Милекић, Стокић 4, Ковачевић, Зарин 3, Милошевић 2,
Тадић 5, Петрић, Јовичић, Филиповић 2, Милић, Петровић,
Рогић 13, Ђуричић, Драгишић, Маринковић, Ранковић.
2.коло:

УБ - МАЧВА (Богатић) 24:27 (11:14)
Спортска хала у Убу. Гледалаца: 200. Судије: Јевремовић,
Радосављевић (Ваљево). Седмерци: Уб 6(3), Мачва 6(6).
Искључења: Уб 12, Мачва 16 минута
УБ: Милекић (7 одбрана), Стокић 3, Зарин 1, Милошевић 3 (1),
Тадић 9 (1), Петрић, Јовичић 2, Филиповић 2, Ђуричић,
Петровић, Рогић 3 (1), Милић, Драгишић, Маринковић (2
одбране), Ранковић 1.

Sve za završne radove u građevinarstvu
NA NOVOJ LOKACIJI
Kolubarska 23, Ub (preko puta "Knez Petrola")
Prodavnica :014/414-847, Direkcija:014/414-849

- Za zaposlene uz ličnu kartu na 4 meseca
- Kreditnim karticama na 12 meseci
- Čekovima građana
- Krediti za uštedu
energije za Vaš dom
- Krediti za adaptaciju
i renoviranje
ZA VEĆE KUPOVINE POSEBNI POPUSTI !

Izrada nameštaja
po meri i želji

ШАХИСТИ УБА УЧЕСТВОВАЛИ НА ПРВЕНСТВУ ПРВЕ ЛИГЕ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

НАЈБОЉИ ПЛАСМАН У ИСТОРИЈИ КЛУБА
- Убљани освојили 4. место у изузетној конкуренцији
- И наредне сезоне у истом рангу, довођење Чабрила пун погодак.
Крагујевац је у периоду од 14.-22.
септембра био домаћин првенства Прве
лиге Централне Србије, а ШК Уб је
освојио сјајно 4. место и остварио
примарни циљ - опстанак у другом
степену такмичења. Шахисти су и овим
резултатом потврдили да су
најуспешнији убски спортски колектив,
а пласман добија на тежини ако се каже
да је остварен у никад јачој
конкуренцији.
Наиме, испадањем Крагујевчана,
Ваљеваца и Нишлија из елитног ранга,
Убљани су у хотелу "Шумарице" морали
да изборе пласман међу 8 у
конкуренцији 12 екипа по Бергеровом
систему. Међутим, ниједног тренутка
наши шахисти нису били испод 6. места,
а у последњем колу су чак теоретски
могли и до треће степенице. Ипак, и овај
резултат је сасвим довољан разлог да
председник Драган Драгићевић буде
поносан на своју екипу:
- Забележили смо 6 победа у 11
мечева, оставили одличан утисак и
остварили велики успех у изузетно јакој
конкуренцији. По рејтингу смо били за
средину табеле, што значи да смо добро
премашилиу очекивања.Екипу је
предводио Горан Чабрило чије је
ангажовање било пун погодак, млади

ШК "Уб"
Милоје Ратковић је сјајно финиширао,
а Блесић је био јако близу норме за
интермајстора. Славиша Милановић
и Сандић су били на уобичајено
високом нивоу, а Драгутин Ивановић
је био јунак победе над Владимирча-

нима. Ускакали смо када је било
потребно искусни Вилимоновић и моја
маленкост, а прошлог викенда смо
заједничким дружењем и турниром
обележили највећи успех у историји
клуба- каже председник убских шахиста.

