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ДОМ ЗДРАВЉА УБ

ЛОКАЛНА ПОЛИТИЧКА СЦЕНА

ОСТАВКА ДИРЕКТОРКЕ НЕШТО ЛИЧНО
После 99 издања "Гласа"
Да ли је на видику решење конфликта
између локалне самоуправе и директорке
др. Катарине Васиљевић Пантелић?

Оставка директорке Дома здравља Уб др.
Катарине Васиљевић Пантелић, како незванично
сазнајемо, стоји "на столу" Управног одбора ове
установе још од 15. августа. Текст овог документа,
заведеног под бројем 01-1410, није тајна јер смо до
примерка фотокопије дошли без већих проблема.
Међутим, за објављивање опширног текста немамо
дозволу никога од надлежних, а ни изношење детаља
образложења не би било у духу професионалног и
објективног информисања локалне јавности. Ваља
нагласити да је директорка на самом почетку текста
своје оставке нагласила да је овај њен потез изнуђен
јер је, по њеном убеђењу, ДЗ Уб од 25.маја 2012.године
у "својеврсној и нигде забележеној финансијској
блокади од стране оснивача".
Подсећамо да је, од почетка мандата актуелне
владајуће коалиције у убској општини, било извесних
неслагања, хитних седница Управног одбора ДЗ-а,
препуцавања преко једног локалног медија, као и
периода "добре" и "лоше" сарадње директорке и
представника оснивача, општине Уб. У једном од
наших коментара, објављених крајем прошле године,
нагласили смо да оснивач може да иницира смену
директора сваке па и ове установе, али да је, у овом
случају, проблем у томе ко ће да преузме кормило у
убској здравственој установи. Чини се да је сада
наступила ситуација која захтева хитно решавање, а то
значи: повлачење оставке или именовање вршиоца
дужности директора. Према тренутним незваничним
коментарима, рекло би се, ово друго је ближе
реалности.

ИЗБОРИ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ДО КРАЈА ГОДИНЕ
Драган Јелић, председник Скупштине општине
Уб, најавио је да ће, после консултација са стручном
правном службом, расписати изборе у месним
заједницама убске општине. У складу са Законом рок
за одржавање избора биће два до три месеца после
расписивања, а према садашњим плановима, у Убу
ће бити осам до девет изборних јединица у којима ће
се бирати будући чланови Савета месне заједнице.
- Трудићемо се да изборе у свим месним
заједницама обавимо квалитетно и у складу са
Законом јер ће у будућности савети месних заједница
имати значајну улогу у директним контактима и
сарадњи локалне самоуправе и грађана - истакао је
Јелић и додао да ће већ у првој недељи септембра
донети одлуку о расписивању избора у месним
заједницама општине Уб.

О

во је 99.колумна коју пишем за
"Глас Тамнаве", а било је тога и за
неке друге новине: "Тамнавске",
"Убски предузетник", "Лајковачки
демократски гласник", "Коцељевачки
демократски гласник", "Посавотамнавски Билтен Владимирци"... Све укупно - око 300 уводника, мање
или више ангажованих текстова, који су наилазили на
одобравање (или негирање) читалачке публике. Било
је честитки уз оно: "Свака част!" А било је и
негодовања, па и претњи...
Од првог уводника у "Тамнавским новинама", године
1973. ових дана наврашава се 40 година. Довољно да
ме у убској (и неколико околних општина) људи
препознају, поздрављају, нешто сугеришу или само
поразговарају... Упознао сам многе, остварио права и
искрена пријатељства, помогао колико је било у мојој
моћи онима који су то тражили. Мало ли је за један
радни век у професији у којој је подвиг доживети
пензију?
Стрес (некад је то и само усхићеност због честитки
читалаца или због ефеката постигнутих текстом критике или похвале) је оно што прати новинарски
позив уколико се ради савесно, часно, одговорно... Ту,
свакако не спадају "новинари увлакачи" (а радио сам и
са таквима и за такве), не спадају ни они који су се у
новинарству нашли из голог интереса - да уновче своју
диплому, знање - па и таленат. Улазак у ову професију
преко родбинских и других веза - не рачунам. Сећање
на "Тамнавске новине" (а неки и дан-данас направе
лапсус, па, уместо "Глас Тамнаве", кажу "Тамнавске")
живо ме подсећа на "неке новинаре"... Али, ово није
тренутак за та сећања, а још мање за евентуална
замерања. Уосталом, за ове четири деценије, поготову
за ових 99 бројева "Гласа Тамнаве" стекао сам, осим
пријатеља и - непријатеље. Додуше, скривене,
камелеонски маскиране, заогрнуте у своју мимикрију...
Они су, а то ће, свакако, још потрајати, деловали из
сенке, подмукло, изопачено... Понекад једини разлог
за то је била гола завист уз неминовно питање:"Како
ОН то може, а други не могу?!" Безочно су насртали и
на најосетљивија места - на оно што са професијом
није и никада не би требало да има везе.
Е, сад! (Неизбежно "Е, сад!") У животу, збиља, постоји
она библијска вага са два таса па, свемогући господар
свега-СЛУЧАЈ (који са случајношћу нема никакве везе)
"удеси" све тако да на други тас увек "дође" нешто што
одржи равнотежу. То, само, треба препознати - као у
оном старом вицу о разговору Бога и Србина у којем
Србин пита: "Зашто нам, Боже, све ово чиниш, зашто
нам не даш и нешто лепо?" Бог му одговори:"А тројка у
задњем секунду, а прваци света, а тенис...?"
И, у том стилу, упркос свему, и мени се, више пута,
догађала "тројка у последњем секунду". Ових дана
пријатељи ми унапред честитају 100. број. Искрене
пријатељске речи са подршком - не само моралном,
упорност сарадника-аутора чији број се не осипа већ
увећава упркос чињеници да још увек нема услова за
хонорисање прилога сада ми значе као она "тројка". Уз
наду да ово није "задњи секунд" верујем у ту "тројку",
верујем да ће и на онај други тас са лепим и
позитивним догађајима-стресовима доћи довољно
тога што би ту вагу живота довело у равнотежу.
У следећем, стотом, броју "Гласа Тамнаве" покушаћу
да, на овом ограниченом простору, направим
ретроспективу најважнијих и најупечатљивијих тема о
којима сам писао. "Разгореће" се, вероватно, страсти
неких који се препознају. Ипак, увек је више оних који
нису "острашћени". Е, за њих вреди писати! И живети.

АКТУЕЛНО
5.септембар 2013.г.
ОПШТИНА УБ НАСТАВЉА УСПЕШНУ САРАДЊУ СА РБ "КОЛУБАРА"
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ОБНОВЉЕН УГОВОР О ВОДОСНАБДЕВАЊУ
- Вредност уговора за 50 одсто већа у односу на прошлу годину. - Радови на водоводу у Бргулама
биће завршени до краја октобра. - Почиње изградња водоводне мреже у Совљаку, до школе.
Р уд а р с к и б а с е н „ К олу б а р а ” , к а о
друштвено и социјално одговорна компанија
интензивно сарађује са представницима
локалних самоуправа са чијих територија
експлоатише угаљ. С тим у вези, обновљен је
уговор о водоснабдевању насељених места
општине Уб, који се односи на отклањање
последица несташица пијаће воде услед
радова на овом угљенокопу. Уговор вредан
47.270.000 динара и протокол за његову
реализацију потписали су Милорад Грчић,
дирекотр РБ "Колубара" и Дарко Глишић,
председник општине Уб.
- Имајући у виду да је прошлогодишњи
уговор износио 30 милиона динара, добили
смо повећање средстава за више од 50 одсто.
Озбиљно смо приступили решавању овог
проблема, наше комунално предузеће је
припремило сву неопходну документацију, а
ру ко водс т во Р Б " К олу б а р а " н а м ј е
максимално изашло у сусрет. У наредном
периоду очекују нас интензивни радови на
ископавању бунара и проширењу водоводне
мреже по целој општини. Врло брзо, за неких
десетак дана, започећемо радове на
довођењу водоводне мреже до школе у
Совљаку, где ће вилики број густо насељених
грађана, који се налазе на овом потезу,
добити прилику да користе градску воду.
Задовољство поводом потписивања
уговора нису крили Зоран Ситарица,
директор КЈП "Ђунис" и Живомир
Филиповић, одборник из Бргула, који су
присуствовал и с астанку у кабинет у
председника општине Уб. Према најавама, до
краја октобра коначно ће бити завршена
изградња водовода у Бргулама, која је
започета још 2004.године.
Милован М.

Ситарица, Грчић, Глишић и Филиповић
у кабинету председника општине Уб

"ГЛАС ТАМНАВЕ" НА ЧЕКАЊУ...

ДА ЛИ СЕ ХРАБРОСТ ИСПЛАТИ ?
Био је "Глас Тамнаве" уочи избора 2012.године на прагу
потписивања уговора са РБ "Колубара", који се односи на пружање
услуга информисања грађана Тамнаве о дешавањима на овом
рударском копу. Био је и - остао. Највише захваљујући бившем
председнику општине Уб који је, након изласка из штампе нашег 65.броја,
чију је насловницу красила слика садашњег председника (тада
кандидата), потегао везе и стопирао уговор. Била је то својеврсна казна
за нас - што смо се уопше усудили да дамо шансу другој страни и следимо
основна начела новинарства. Власт се у међувремену променила, али
наша позиција у РБ "Колубара" није. Тренутно се налазимо на "стендбају", а сустигли су нас и престигли сви остали медији нашег краја. И тако,
док они уживају у финансијској подршци "Колубаре" идући низ длаку
свакој власти, ми испаштамо због наших храбрих и професионалних
потеза питајући се по којим критеријумима се одређују медији који
информишу о дешавањима у РБ "Колубара". Изашло је од тада у нашем
листу "брдо" текстова који прате рад највећег рударског копа у земљи.
Излазиће и даље, то нам је посао. Да ли ћемо и убудуће бити храбри? Па,
хоћемо. Читаоци то знају да цене, искусили смо на личном примеру.
Нисмо ми узалуд медиј који се највише прати на овим просторима! М.М.

ОД 22.АВГУСТА УБ БОГАТИЈИ ЗА ЈОШ ЈЕДНУ БЕНЗИНСКУ СТАНИЦУ

ЕНЕРГИЈА БУДУЋНОСТИ НА "МБМ ПЕТРОЛУ"
- Наш главни циљ је да купцима испоручимо најквалитетније гориво које се може наћи у нашој
земљи- истиче Милоје Близањац, власник новоотворене Бензинске станице "МБМ Петрол" у Убу.
Модерно здање Бензинске станице "МБМ Петрол",
која се налази на путу ка Обреновцу, на самом изласку из
Уба, свечано је отворено 22.августа. Многобројни гости,
углавном пословни сарадници и привредници из региона,
имали су, том приликом, шта да виде- савремен објекат који
функционалношћу одговара свим захтевима купаца. Трећа
бензинска станица на Убу свакако ће својим изгледом
улепшати овај део града. Како кажу њени власници, убски
привредници браћа Близањац, у естетско уређење пупме
уложено је много средстава и труда, а сада на ред долази
доказивање квалитета енергената. Близањци већ дуго
послују на тржишту нафтних деривата, али у велепродаји.
Стечено искуство и способност да препознају квалитет
добро ће им доћи и у малопродаји.

- Наш главни циљ је да купцима испоручимо
најквалитетније гориво које се може наћи на нашем тржишту,
али и ван граница наше земље. Свесни смо чињенице да
потрошачи врло лако препознају шта је добро, да их је веома
тешко привући а да се врло лако губе. Трудићемо се да
привучемо што већи број власника аутомобила да бар
једном дођу и пробају наше гориво, јер смо уверени да ћемо
их квалитетом натерати да се поново врате - истиче
Милоје Близањац, власник новоотворене Бензинске
станице "МБМ Петрол" на Убу.
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ФИЛИП СИМАНИЋ (9) ИЗ БРЕЗОВИЦЕ ПОБЕДИО НА ФЕСТИВАЛУ У СОКОБАЊИ

ПОКАЗАО ВЕЛИКИ ТАЛЕНАТ
Иако је хармоника од њега тежа неколико килограма, млађани Симанић полако улази у тајне овог
иструмента под "диригентском палицом" Коцељевца Миће Брајића
Деветогодишњи Филип Симанић из Брезовице се
хармоником бави тек седам месеци али је, овог лета, успео да
освоји три престижне награде на такмичењима широм Србије.
Најупечатљивији утисак оставио је на Међународном фестивалу
у Сокобањи, 16.августа, где је у конкуренцији петлића однео прво
место. Он се на овом такмичењу представио извођењем песама
"Санак ме мори", "Баново коло" и "Чика Обреново коло", а о
каквом се таленту ради сведоче многобројни аплаузи које је
добио те вечери и посебне похвале од великана народне музике
Мише Мијатовића, Драгана Стојковића Босанца и Љубе Кешеља.
Иако је од њега хармоника тежа неколико килограма, млађани
Симанић полако улази у тајне овог иструмента под
"диригентском палицом" Коцељевца Миће Брајића. Освојио је
овај тандем и прву награду на музичком фестивалу "Изворске
капи" у Аранђеловцу (22.јуна), као и друго место на Тринаестом
фестивалу "Прва хармоника Србије" у Јагодини (20.јула).
Отац Дарко је, како каже, посебно поносан на ове успехе јер је
хармоника остала његова неостварена жеља.
- Мића Брајић је мој велики пријатељ. У договору са њим, пре
нешто мање од седам месеци, кренули смо са часовима. Филип је
веома брзо прихватио хармонику. Посебно му је било драго када
смо га одвели на једну свадбу, где су почели да га "ките" са
парама. На реду је упис у музичку школу на Убу и даље
усавршавање, каже за "Глас Тамнаве" старији Симанић.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЛОКАЛЕ САМОУПРАВЕ

УБЉАНИ НА "САЈМУ ШЉИВА"
Сезона екскурзија у организацији локалне самоуправе
настављена је једнодневном посетом "Сајму шљива" у
Осечини, 30.августа. Педесетак Убљана посетило је, тога дана,
штанд општине Уб и уживало у вечерњем концерту популарне
групе "Милиграм".

п Симанић: T R G O V I N A - M E W A ^ N I C A
љи у конкуренцији "петлића"

Trgovina "Kralj",
mesto dobre
komunikacije !

VELIKI IZBOR TELEFONA

НАША ПОСЛА
Грађани Уба свакодневно и на разноразне начине загађују
своју реку (ако се Убача тако може назвати, после недавних суша).
Уколико се прошетате њеном обалом, можете наићи на различите
врсте отпада. Од биоразградљивог, до оног што не трули ни за
триста година. Овога пута, Убљани су отишли корак даље, па су у
ценру града (код нове општинске зграде) бацили контејнер. Има ту
неке симболике- поставити контејнере поред речних обала, па да
људи бацају смеће у контејнере, а не у реку. Али, да се,опет, све не
нађе у кориту које је тек уређено!

АКТУЕЛНО

5.септембар 2013.г.
ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

АМБРОЗИЈА
СВУДА ОКО НАС
Има је, вала, где год се окренеш.
Где год вири какво парче земље,
ето је. Ма, почела је да расте, чини
се, и кроз пукотине асфалта.
Шта да кажем, и како да заобиђем ову тему када под
јаким сузењем очију и непрестаним дувањем носа
покушавам да убодем дугмиће на тастатури како би написао
нешто иоле паметно и надасве корисно за читаоце "Гласа
Тамнаве". Некада се стварно запитам шта то у човековом
организму произведе толику количину слузи, да не
употребим неку грубљу реч. Па, ево данас сам само издувао
"цирка" десет кила и потрошио цело "џамбо" паковање
марамица. Лекари ми кажу да помоћи нема, онако узгред
преписујући ми којекакве "Пресинге", капи и масти за нос и
очи, вероватно желећи да ме утеше и колико-толико
допринесу мом психичком оздрављењу. Има то некаквог
смисла, вера и нада чине чуда и у најбезнадежнијим
случајевима. Али, у овом мом, слаба вајда.
А све је кренуло овако.
Након повратка са дуго
очекиваног и заслуженог
годишњег одмора, већ првог
дана "Мајка природа" ми је
саопштила тужну вест да сам
"званично примљен" у круг
несрећника који ће до краја
живота, крајем августа и
почетком септембра, водити
мукотрпне борбе са једним од
најраширенијих алергенаамброзијом. Причали ми
људи своје муке, ја им нисам
веровао. Мислио сам у себи,
то су мамине мазе. Кавка, бре,
амброзија? Па то је, бре,
лековита храна грчких богова
ко ј а и м ј е омо г у ћ а ва л а
бесмртност. Толико сам, бар, запамтио из средње школе.
Немојте ми ту кукати, ко да само ви имате некакве проблеме.
И, како то обично бива, "дође маца на вратанца".
Амброзија "запевала" и пред мојим вратима. А има је, вала,
где год се окренеш. Где год вири какво парче земље, ето је.
Ма, почела је да расте, чини ми се, и кроз пукотине асфалта.
О њивама, обалама и каналима да и не говорим. Поред реке
(Убаче) изгледа да ништа друго ни не расте. Има је толико да
радници на одржавању обала нису могли да је покосе
читаве две недеље, а не сумњам да ће за исти тај период
поново израсти.
И тако, размишљам о разним друштвено-политичким и
другим важниим темама, то ми је посао. Бавим се помало
реконструкцијом Владе, ЕПС-овим "бисерима" са
дуговањима за струју, катастрофалним стањем нашег
ф уд б а л а , Ч е р о м о р е ц о м , Л уд о г о р е ц о м , Тол е т о м
Караџићем... Али, од амброзије не могу побећи. Свака мисао
почиње и завршава се питањем: Зашто баш ја? Па зар сам
толики баксуз да спадам у десет посто одабраних (према
званичним статистикама толико људи има проблеме са
поленом амброзије). А ви, уколико спадате у оних деведесет
одсто, знајте да "немате појма" колико сте срећни.

ВРЕМЕНСКА ПРОЗНОЗА
УБ, од 5. до 9.сепрембра 2013.г.
5.9.

6.9.

7.9.

8.9.

9.9.
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ГЛИШИЋ
ОБИШАО ПРВАКЕ
Локална самоуправа на челу са председником
Дарком Глишићем потрудила се, и ове године, да првог
школског дана скромним даровима обрадује најмлађе
полазнике основних школа у убској општини. Била је то
прилика за још једно лепо дружење са ђацима у
Бањанима, Радљеву, Памбуковици и Убу. Укупан број
уписаних првака у убској општини бележи благи раст у
односу на прошлу годину. ОШ "Милан Муњас" из Уба има
идентичан број првака као и
прошле године (165), али је овога
пута уписан већи број у матичну
школу, па тако сада имамо пет
одељења првака на Убу (прошле
године било је четири разреда). На
сеоском подручју ове године је
уписан прибложно исти број ђака,
као и прошле: ОШ "Рајко Михаиловић" Бањани (52 првака), ОШ
Дарко Глишић
"Душан Даниловић" Радљево (28
првака) и ОШ "Свети Сава"
и учитељица
Памбуковица (16 првака).
Славица

Прваци из Радљева
са учитељицом
Снежаном Јовановић

Први дан школе у Бањанима

Маријановић
у Памбуковици

КРОЗ ВЛАДИМИРЦЕ
ЗАВРШЕН 36. САЗИВ ЈАЛОВИЧКЕ
ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ

САВРЕМЕНА УМЕТНОСТ
Десетодневни боравак уметника у Јаловику,
обележен је разменом искустава, идеја, дружењем и
минимализмом као правцем којим се последњих
неколико година креће стваралаштво у Јаловичкој
ликовној колонији. Током тридесет шестог сазива,
учешће је узело осам уметника: Ивана Ивковић, Саша
Ткаченко, Милорад Стајчић, Љиљана Шуњеварић
Арбајтер, Беноа Лазаро, Драгиша Маринковић, Весна
Црнобрња и селектор ЈЛК, Бранислав Николић.
Завршно вече сусрета, крунисано је отварањем
изложбе радова насталих током овог сазива.
Завршница је употпуњена и наступом шабачких
глумаца, Боривоја Божанића и Синише Максимовића,
где је учешће узео и афористичар Раде Ђерговић,
приредивши присутнима вече чивијашког хумора и
сатире.

Селектор Николић: "Минималистички радови"
-Ове године, умањен је број учесника због,
свима знаног, стања у култури, односно, коригованог
прилива финансијских средстава. Ипак, успели смо да
изнедримо квалитет и урадимо неколико захтевних и
добрих радова. Поред помену тих услова,
интернационални имиџ колоније очувао је гост из
Француске, Беноа Л а заро. Радови су врло
минималистички, а изложба има савремен карактер.
Дела изгледају комплексно, али су по својој појавности
минималистичка. Испоштована је идеја савремене
уметности, да се на што једноставнији начин каже
много – истиче селектор Николић.
Зона "Дрина", 3.коло:

ЈЕДИНСТВО 1945 (Владимирци) РИБНИЦА (Мионица) 3:1 (2:1)
Владимирци- Гледалаца: 200. Судија: Мирослав Матић
(Тршић) 8. Стрелци: Чанчар у 35. и 39, Ђокић у 57. минуту из
једанаестерца за Јединство, Радовановић у 42.минуту за
Рибницу. Жути картони: Ђокић (Јединство), Текић
(Рибница). Црвени картон: Ђокић (Јединство) у 58.минуту,
Старчевић (Рибница) у 78.минуту.
ЈЕДИНСТВО 1945: Будаковић 7,5, Петровић 7,5,
Стефановић 7, Радовић 7,5, Ђокић 7, Исаиловић 7,5, Бркић
8, Јанковић 7,5, Дамњановић 7,5 (Куршиновић -), Лукић 7,5,
Чанчар 8,5 (Стошић -).
Играч утакмице: Чанчар (Јединство 1945).
Апсулутна доминација домаћина током свих 90
минута. Рибница није имала прави одговор на висок ритам
игре Јединства. Утакмицу је обележио Чанчар са два гола,
али и два црвена картона са обе стране. Наредни ривал
Јединства је ваљевска Будућност, а утакмица се игра на
Пећини. Након тога Владимирчани дочекују имењака са Уба.
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ОСМА РЕДОВНА
Владица Марковић
СЕДНИЦА ВЕЋА

ОПШИРАН
ДНЕВНИ
РЕД
Расте број захтева
грађана за
финансијску помоћ
Председник општине Владимирци Владица
Марковић заказао је Осму редовну седницу
Општинског већа за понедељак 2. септембар. На
овој седници је разматран дневни ред са веома
битним питањима за рад локалне самоуправе, као
и многобројни захтеви грађана.
.
-Одлуке са ове седнице биће објављене на
нашем сајту, кажу у Органу управе Владимираца и
додају да је све израженија појава подношења
захтева грађана за решавање социјалних и
економских личних приватних проблема. Локална
самоуправа овим захтевима излази у сусрет
колико је то у њеној могућности.

ИЗ УДРУЖЕЊА
КАРДИОЛОГА СРБИЈЕ

ДР ЈОВАН
БАЛИНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Конгрес заказан за
17.октобар на Златибору

др Јован
Балиновац

Недавно су, на сајту Удружења кардиолога
Србије, објављени резултати гласања за органе
Скупштине, које је обављено на седници одржаној
8.августа. За председника Скупштине изабран је
Тамнавац др Јован Балиновац, а за његовог
заменика др Војислав Гига. Поред тога, изабрано
је и пет потпредседника за разне области
деловања овог Удружења, чији актуелни
председник је, такође, Тамнавац професор доктор
Милан Недељковић, Први почасни грађанин
општине Уб.
-Заказали смо и 19. Конгрес Удружења
кардиолога Србије у хотелу "Палисад" на
Златибору чији почетак ће бити 17, а трајаће до 20.
октобра - истакао је у ексклузивној изјави за "Глас
Тамнаве" професор доктор Милан Недељковић,
коме је недавно указана још једна почаст избором
за члана Академије Српског лекарског друштва што је, практично, а сликовито речено, предворје
Српске академије наука. Недељковић је, иначе,
постављен за помоћника директора Клиничког
центра Србије за интернистичке службе.
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ПРВИ ТАМНАВСКИ
ЈУГО НА СТРУЈУ

Драган Белајац
поред свог "Електромобила"

Троши 15 динара на струју од два
киловата, што му омогућава прелазак
око 60 километара уз максималну
брзину до 90 км/час.
Гориво све скупље. Кредитне картице све задуженије.
Без аута тешко у корак са убрзаним ритмом 21. века.
Савремени мотори са унутрашњим сагоревањем уз помоћ
електронике гориво мање троше али више коштају. Просечан
Тамнавац има увек исти сан – да нађе нов начин за смањење
трошкова вожње. Електромобил је у неку руку старији брат
данашњих класичних аутомобила. Од самог почетка
(половина 19. века) па до данас муче га исте бољке: у
набавци је скупљи, погоднији је за вожњу у градским
срединама јер прелази знатно мање раздаљине до следећег
пуњења батерија, уз већу брзину крајњи домет му је мањи.
Из мана проистичу врлине: трошак утрошене енергије је
мањи, не загађује ваздух, развијеном брзином у потпуности
задовољава потребе вожње у граду. Сасвим довољно
разлога да му конструктори на дуге стазе обезбеде
заслужено место под Сунцем.
Тврди се да је први регистровани електромобил у
посттитовој Србији био Москвич евидентиран 1994. године у
Новом Саду. Своје идеје на еликтрификацији аутомобила
Југа развијали су инжењери „Заставе“ у Крагујевцу ,
петљали су независни тимови конструктора и мање
приватне фирме ( 2010. регистрована једна електро „Застава
10“), а од недавно и наш Уб може да се похвали својим
шумадијским електро првенцем захваљујући
конструкторском раду Драгана Белајца Џагија.
Џаги је у нашем крају познат као власник, директор,
уредник, камерман и монтажер РТВ „Сити Уб“. Бројни су они
који знају да је 2000.-те године његов радио „Сити“ започео
емитовање на опреми из личне радиности, али је намера да
разведе једног Југа од бензинског мотора и привенча га на
редни једносмерни електромотор виљушкара очигледно
била непозната широј јавности. Мењач је остао исти, да
убаци у прву брзину и не помишља јер би са таквом снагом
могао да попне Југа уз дрво, троши 15 динара на струју од два
киловата - толико „протрчи“ кроз бројило за пуњење
батерија у трајању од 5 часова што му омогућава прелазак
око 60 километара уз максималну брзину од 90 км/час. Могло
би и дуже и брже са литијумским тракционим батеријама али
оне коштају као добар половни аутомобил више класе. При
кретању низбрдо мотор ради као кочница, а успут допуњује
батерије.
Без жеље да свој конструкторски рад искористи за
саморекламирање Џаги је о свом подухвату оставио траг на
You tube прилозима „Електромобил 1. и 2.“ и „Тест вожња
11.3.2013.“ који ће обрадовати љубитеље сваковрсног
„буџења“ четвороточкаша. Вреди видети сваку фазу
трансформације „Шумадинца“ – од опроштаја од
карбуратора, ампасовања
електромотора, сређивања
лимарије и вансеријског фарбања каросерије
у више
слојева до повезивања батерија и електроуређаја. И све то
прати се преко „тач скрина“ таблета – ништа аналогно,
дигиталан 99% - кључ у контакт брави је и даље обавезан из
Законом прописаних разлога.

Снимак за успомену

065/6511-553
014/411-041
ЗА ТАМНАВСКЕ БОРЦЕ
ОПШТИНА УБ ОРГАНИЗОВАЛА

БЕСПЛАТАН ИЗЛЕТ
У БАЈИНУ БАШТУ
Захваљујући општини Уб, тамнавски борци из свих
ратова и њихове породице имали су прилику да
бесплатно обиђу Бајину Башту, Перућац и манатир Рачу.
На овом једнодневном излету било је педесетак чланова
удружења бораца из убске опптине, међу којима су
најбројнији били учесници оружаних сукоба од 19901998. године.
- Захваљујем се локалној самоуправи која је
частила борце овим путовањем. Мислим да су то борци
општине Уб заслужили. Познато је да су Тамнавци, кроз
све ратове, дали велики допринос. Ми имамо десет
жртава из Тамнаве у последњим ратовима и то се никада
не сме заборавити. Млади борци, учесници у оружаним
сукобима деведесетих година, имају ретку прилику да се
окупе, осим 24. марта, када се обележава Дан сећања на
погинуле у НАТО бомбардовању. Ово је један од начина
да се друже и буду заједно, пре свега млади борци, али и
старији, преживели из Другог севтског рата – рекао је
Богољуб Павловић, секретар СУБНОР-а.

ПОЛИЦИЈА
5.септембар 2013.г.
САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА НА УБУ У КОРАКУ СА САВРЕМЕНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА
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РАДАР КОЈИ НЕ ПРАШТА
У зависности од “прекорачења”, платићете казну од 3.000 динара до 150.000 динара, а можете “добити”
и казну затвора до 60 дана. Такође, за насилничку вожњу судија за прекршаје вам може изрећи
заштитну меру забране управљања возилом (до 12 месеци) и “доделити” казнене поене (до 17).
Велики број саобраћајних незгода
на подручју општине Уб последњих
година, као и све већи број повређених
и погинулих, условили су оштрију
контролу саобраћаја на регионалним и
локалним путевима у тамнавском
крају. Од априла месеца, убска
саобраћајна полиција почела је да
примењује нов и врло ефикасан радар
за мерење брзине возила, који се у
о вом т р е н у т к у с ма т р а п р а в и м
технолошким чудом.
Овај ласерски радар може да
сними аутомобил на великој
удаљености, а са више стотина метара
од возила које долази у сусрет и возача
и његове покрете у возилу. Наравно,

снимком се све региструје, и брзина
кретања аутомобила и време
контроле. Са моћном меморијом од
неколико хиљада снимака, који се не
могу брис ати, олакшаће пос ао
полицији и судијама за прекршаје, а
„разоружати” све недисциплиноване
возаче који прекораче брзину и којима
снимак не оставља више никакав
простор за негирање прекршаја.
У исто време, снимак елиминише
могућност да се учиниоцима
прекршаја „прогледа кроз прсте” и
опрости казна за учињени прекршај,
к а же за " Гл а с Та м н а ве " у бс к и
саобраћајац Јован Тодоровић, кога
смо затекли на бањанском путу.

Убски саобраћајци Симић и Тодоровић
најчешће су лоцирани на уласцима
у градско насеље

"Чудо технологије":
Радар са видео записом

КАЗНЕНЕ МЕРЕ
ЗА ПРЕКОРАЧЕЊЕ
БРЗИНЕ
Прекорачење брзине у насељеном месту:

- Број снимљених возача у
прекршају лако се упоређује са
бројем написаних записника и
казнама и практично је немогуће да
се било коме казна опрашта. Тиме је
контрола саобраћаја ефикаснија, а
безбедност у овој области повећана.
Чврсто верујемо да ће се повећати и
дисциплина учесника у саобраћајукаже Тодоровић и истиче да током
једне смене овај радар у просеку
"ухвати" око десет прекорачења
брзине.
Зато, опрез! Пратите
ограничења и глава вас неће болети.

Милован Миловановић

"НАЈБРЖИ"
УБЉАНИН
Најбржу вожњу убски саобраћајци
забележили су средином априла,
н а р е г и о н а л н о м п у т у Уб Обреновац (код "Циглане"). Возач
се, у том тренутку, кретао брзином
од 126 километара на час, што је
два и по пута више од дозвољеног
кретања, имајући у виду да је то
н а с е љ е н о п о д р у ч ј е гд е с е
примењује ограничење од 50
километара на час. По новом
Закону њему прети казна од 15
дана затвора или, алтернативно,
новчана казна у износу од 120.000
д и н а р а , за б р а н а вож њ е од
најмање осам месеци и
одузимање 14 бодова (са 18
прикупљених бодова дозвола се
поништава).

- За прекорачења од 10 до 20 км/час
се плаћа мандатна новчана казна од
5.000 динара која са собом не повлачи
бодове и забрану. За прекорачење до
10 км је казна 3.000 динара,
- Прекорачење брзине од 21 до 50
км/час одузима се 4 бода, 6.000-20.000
динара и најмање 30 дана забране
управљања,
- Прекорачење брзине од 51 до 70
км/час одузима се 7 бодова, 15.00030.000 динара и најмање 4 месеца
забране управљања,
- Прекорачење брзине за више од 70
км/час– минимум 15 дана затвора,
алтернативно новчана казна од око
120.000 динара, 14 бодова и најмање 8
месеци забране.

Казне за прекорачење брзине
ван насељеног места:
- Прекорачење до 20 км/час се
кажњава мандатном казном од 3.000
динара,
- Прекорачење од 20 до 40 км/час се
казњава казном од 5.000 динара,
- За прекорачење од 41 до 60 км/час
одузима се 3 бода, 6.000 20.000динара, и најмање 30 дана
забране управљања,
- За прекорачење од 61 до 80 км/час
одузима се 6 бодова, 15.000 - 30.000
динара, и најмање 3 месеца забране,
- За прекорачење веће од 80 км/час
одузима се 14 бодова, минимум 15
дана затвора, или алтернативно
новчана казна од око 120.000 динара, и
забрана најмање 8 месеци.
Дозвола се поништава са
накупљених 18 бодова, а укинута је
могућност условне забране
управљања. Забрана се води у
систему и ништа се физички не уписује
у дозволу.

10

5.септембар 2013.г.
пише: Душан Петровић

СПОРТ
У ОДНОСУ НА ПРОШЛУ ГОДИНУ

ДУПЛО
УБ ЛЕЖИ
НА ЕНЕРГИЈИ МАЊЕ ПОЖАРА
Већи део Србије, а посебно регион
око Ваљева и Шапца, спадају у
веома повољно подручије за
експлоатацију земљине топлотне енергије геотермалне енергије. Насупрот томе, у
поређењу са другима, ми једва да користимо
овај изузетни дар природе.
Италијани су на лошијем геотермалном подручју пре
више од сто година кренули у сложен процес производње
струје експлоатишући топлоту земље. Mи ово богатство
читав век касније не користимо ни за просто загревање!? Да
ли ми уопште знамо о чему се ту ради, колико то кошта, шта
добијамо, а шта штедимо, ко нам може реализовати
коришћење овог богатства ...? Причу настављамо о грејању
и хлађењу наших домова и пословних простора, а
производњу струје остављамо за неку другу прилику. Ако
желите да будете у климатизованом простору, да при томе
све буде на дугме, а да уз све то и штедите, наставите да
читате ово јер је све то могуће код нас, у Тамнавском крају !
Прва заблуда код ове приче, због које су многи
одустали да размишљају, је да Вам треба „извор топле
воде“. Топли извори су реткост, прави су дар и да би топао
извор искористили не треба вам нека компликована
машинерија већ само водоинсталатер да топлу воду од
извора проведе тамо где вам треба. Пошто за већину ово није
реалност јер немају извор топле воде, ми настављамо причу
о нашем дворишту које вас може грејати и кад је прекривено
снегом и хладити кад је напољу све сунцем "спржено".
Треба знати да је температура земље, већ на
неколико метара дубине непроменљива без обзира да ли је
напољу -25˚C или +40˚C. На 10 метара дубине, температура је
око +10˚C, и са порастом дубине расте и температура.
Европски просек је раст температуре за 1˚C на сваких 35
метара дубине, док је просек у нашем крају (око Уба,
Коцељеве и Владимираца) знатно бољи. Код нас
температура са дубином расте много брже, односно код нас
у просеку на сваких 20 метара температура порасте за 1˚C.
Можда вам 1˚C изгледа мало, али овде причамо о огромној
маси земљине унутрашњости где у сваком степену постоји
огроман потенцијал. У чињеници да нам је енергија много
ближа и доступнија од европског просека, базира се наша
прилика јер наш крај буквално лежи на огромној енергији и то
важи и за ваше двориште.

Јединствена на нашем подручју:
Зграда "ЕкоБегеш" ће за загревање и хлађење
користити енергију из земље
Наведене чињенице биле су довољне за
инвеститоре "ЕкоБегеш" зграде на Убу да крену даље, како
би у нашим условима практично реализовали грејање и
хлађење користећи енергију из земље омогућавајући
конфор климатизације са малим трошковима приликом
експлоатације. "ЕкоБегеш" зграда се увелико завршава, а ми
ћемо део тог искуства читати у наредним бројевима "Гласа
Тамнаве". У следећем броју описаћемо практичне начине
узимања енергије из земље. Сагледајте их спрам Вашег
дворишта уз осврт на потребна улагања и будуће трошкове
коришћења.
(наставиће се...)

Oве сезоне није било великих шумских пожара,
који подразумевају ватром захваћену површину
већу од десет хектара, али је у селу Гуњевцу
изгорело седам хектара. Са друге стране, број
пожара у домаћинствима се не смањује

Захваљујући предузетим превентивним мерама и
стеченом искуству у прошлој сезони, овога лета на
територији убске општине било је дупло мање пожара на
отвореном него лани, сазнајемо од Бранислава Сарића,
начелника Штаба за ванредне ситуације. Током прошле
године, која је рекордна по броју пожара, ватрогасна
јединица интервенисала је педесетак пута, док је ватрена
стихија највећи данак узела у Вукони, где је изгорело 35
хектара шума, стрништа и обала и причињена огромна
материјална штета. На срећу, наглашава Сарић, ове
сезоне није било великих шумских пожара, који
подразумевају ватром захваћену површину већу од десет
хектара, али је у селу Гуњевцу изгорело седам хектара. Са
друге стране, број пожара у домаћинствима се не
смањује.
- Највише је настрадао
Мирослав Јанковић из
Бргула, коме је ватра
опустошила домаћинство.
Уништени су сењак, штала за
овце, шупа и гаража за
механизацију, а сумња се да
ј е п о ж а р п о д м е т н у т.
А л е к с а н д р у То м и ћ у и з
Паљува је на путу од куће до
њиве изгорео комбајн, који
није био осигуран.
Пољопривредницима увек
Убски ватрогасци
савет ујемо да осигурају
с к у п о ц е н е ма ш и н е зб о г
недавно су добили
штете, која је у овом случају
ново ватрогасно возило
процењена на око 16.000
евра. Имамо и неколико пријава са територије Милораца,
Јошеве и Такова, где су људи палили стрњике, па се ватра
пренела на усеве, али су то мале штете, од 50.000 динара,
које се само евидентирају, не предузима се никаква даља
процедура - објашњава Сарић. Према његовим речима,
упола мањи број пожара ове године резултат је, пре свега,
благовременог деловања. У складу са оперативним
планом спровођења превентивних мера заштите од
пожара, Штаб за ванредне ситуације општине Уб је током
марта организовао обуку повереника цивилне заштите и
председника Месних заједница из области противградне
и противпожарне заштите, као и одбране од поплава.
Поред тога, путем неколиио хиљада флајера који су
подељени сеоским домаћинствима, становништву је
упућен апел да повећају опрез и поштују забрану паљења
ватре на отвореном и друге прописе о противпожарној
заштити.
Д.Недељковић

ВАРТОГАСЦИ
ОПРЕМЉЕНИЈИ
Увек спремни убски ватрогасци, овогодишњу сезону
дочекали су опремљенији у односу на прошлу. Њиховим
брзим интервенцијама, сви пожари су локализовани и
стављени под контролу, тако да су спречене веће штете
и опасности од ширења ватре.
- Ватрогасна јединица Уб тренутно има десет
ватрогасаца, а у плану развоја јединице и развоја
система цивилне заштите у општини Уб предвиђена је
њена попуна бар за педесет одсто, и тада би била
комплетна. Такође, у плану је и даље опремање јединице,
овога пута развалним апаратом, како би наши ватрогасци
били спремни да интервенишу и у саобраћајним
незгодама – каже Бранислав Сарић, начелник Штаба за
ванредне ситуације.

ОПШТИНА УБ
ВИШЕСТОЛЕТНИ ЛУЖИЧКИ ХРАСТ У СОВЉАКУ

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ
БЕЗ ЗАШТИТЕ ДРЖАВЕ
Најстарије стабло грма у Тамнави, за које се процењује
да има више од три века, почело да трули и одумире
На породичном имању Томислава Тоше Јанковића у Совљаку
вековима опстаје храст лужњак, импресивни примерак своје врсте.
Обим стабла је 5,4 метра, а својом густом и широком крошњом прави
дебели хлад од 40 метара. „То су мерили Шиља брица и његов зет.
Толико има од лада до лада”, тврди Томислав. Не зна се колико је храст
горостас тачно стар, али он процењује да има више од три столећа, те
да је највремешнији у убској општини.
- Знам да су ми причали да сам ја шесто колено како живимо, а он је
овде. Мој отац је живео 80 година, али не могу тако да рачунам, него ја
узимам просек сељачки. А то је 50 година по породици. Значи, шест
колена по 50 година је 300 година - рачуна овако глава куће Јанковића.
Вишестолетни лужички храст у Совљаку памти и зна много. Томислав,
међутим, каже да се о овом стаблу никада нису испредале разне приче
и легенде, које би се преносиле са колена на колено. Препричава само
један догађај коме је, као дете, био сведок.
- Ја сам рођен 1940. године, а 1943. или 1944. долазили су овде
Немци и партизани, сви. Иза храста се сакрију три човека, а отуд, где је
сада капија, онај бије из митраљеза. Ни један куршум није могао да
довити. То сам упамтио – присећа се крепки седамдесеттрогодишњак.
Због своје старости и лепоте, словенски храст у Совљаку
деценијама је предмет пажње и стручне јавности и обичног света, али
није под заштитом државе. „Додили су из Београда са три лимузине, па
са Уба, био је и шумар и шта ја знам ко све још. Нема средстава да се
заштити. Ко нема средстава, не знам, да ли општина, да ли република”,
у дилеми је Јанковић. У последњих пар година, иницијативу и бригу да
се овај грм сачува и добије статус споменика природе преузели су
Општина Уб и Друштво младих истраживача „Чучуге”, који су
покренули поступке да се уврсти у регистар заштићених природних
добара. На одговор од надлежних још се чека. Као најстарији у
општини, храст се налази на Еколошкој мапи Тамнаве - јединственом
каталогу еколошки важних места у убском атару и то је све што је и
колико је могла локална самоуправа да учини.
До недавно, Јанковића дуб добро је „носио” своје године и
успешно пркосио народу и времену. Али, пре две године у његово
широко стабло уселили су се црви. Унутрашњост је почела да трули, а
гране да се суше. Полако пропада и одумире.
- Кад сам видео да ће ускоро да страда, отишао сам код шумара и он
ми каже где да идем по лек. Ја отишао - нема, отишао и други пут оно
нема, па сам одустао. Годинама сам га неговао и чувао, ја сам питао
шумаре кад су додили да ли смем да сечем стуб што се осушио. Он
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ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
артикал

јед.мере

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

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

цене

50, 60
300, 400
50, 60
20
50, 60
50, 60, 70
100,150,200
40,50,60,70
40, 50
20, 25, 30
10, 20
30, 40, 50
40, 50, 60
30, 40, 50
5, 7, 10
200
40, 50, 60
70
100
8, 12, 15
80, 100
50, 70
80, 100
50, 60
30, 40
40
15
50

УТИСЦИ ПРОДАВАЦА
- Продаја иде јако лоше. Цене се нису
битно мењале у односу на прошли петак.
Ми, као произвођачи, смо у све тежем
положају, само покривамо трошкове а
зараде гоово и да нема- каже продавац
Зоран Максимовић из Брезовице.
Приредила: Љ.Симановић, 30.августа 2013.г.

РОД КУКУРУЗА И ОВЕ ГОДИНЕ ИСПОД ПРОСЕКА

СУША СМАЊИЛА ПРИНОСЕ

Томислав Јанковић
испред старине храста
мени каже „можеш”, а ја њему „ти мене
навраћаш”. Јер, кад год осечем један стуб,
други је готов за годину дана. Осушено је
доста грана. Ништа не дирам, а нема ни снаге
нико да га руши, нека се сам осуши. Ако жени
треба да ложи ватру, нека дође па носи гране.
Ако држава хоће да га заштити и узме под
своје, ништа не тражим, дајем јој га драге
воље – казује Томислав.
Недалеко од старине храста, Томислав је
са својим оцем 1957. године засадио још три
најсветија стабла старих Словена. Грм је
дуговечно дрво, које може да дочека старост
од 500 до 800 година. Три млада Јанковића
лужњака добро иду напред, и у ширину и у
висину, и пред њима су векови.

Ратаре у Тамнави су и ове године пратиле неповољне временске
прилике, нарочито када је реч о производњи кукуруза и соје. Кише није
било онда када је најпотребнија, у периоду наливања зрна. Кукуруз је
подгорео и нагло сазрео. Иако се са прецизношћу не може прогнозирати
принос, очекује се род испод просека, од 30 до 35 посто од уобичајеног.
- На терену је катастрофа.
Под кукурузом имам девет
хектара и примењивао сам све
неопходне агротехничке мере.
Бацио с ам 400 килограма
ђубрива, радио сам три
прскања, вршио сам прехрану
преко листа... Ипак, суша је
урадила своје- јада се Слободан
Антонић из Вуконе.
Папир и оловка дају
рачуницу. А она је, по речима
овог пољопривредника,
Слободан Антонић
следећа:
- У производњу кукуруза сам уложио око 70.000 по хектару, не
рачунајући мој рад. Ако остварим принос три тоне по хектару, колико се
очекује, нема ме нигде. Питам се само, колика цена кукуруза треба да
буде да би ја био на "позитивној нули".
Вредност кукуруза има тенденцију пада, али је то више последица
трендова светског тржишта, кажу стручњаци. Ове године очекује се да
кукуруз буде јефтинији за 10 до 15 одсто, а цена ће износити 17 до 20
динара, што је за око седам динара више него прошле године.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ПОХВАЛА ИЛИ КРИТИКА
ЗА ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ?
Веселиновић Милена, кројач:
- Ja сам одушевљена радом општинске
управе. Власт је одлична. Ради се и то се види,
све функционише како треба. Немам примедби.
Мислим да раде максимално свој посао.
Сматрам да нас тренутно воде прави људи и да
ће ова општина учинити све што се може за нас
младе. У односу на претходни период боље је, у
сваком погледу се види побољшање.

АСФАЛТИРАН КРСТИЋА ПУТ У НОВАЦИМА ДОНАЦИЈА ЗА АМБУЛАНТУ У РАДЉЕВУ

ПОМОЋ ПРИВРЕДИ
Богату летњу сезону грађевинских радова у
Новацима употпунило је недавно асфалтирање локалног
пута према фамилији Крстић. Општина се, у овом случају,
потрудила да изађе у сусрет ваљевској фирми "Развитак"
која је недавно отворила погон за прозводњу
електроматеријала, а чији је власник рођени Новачанин
Горан Крстић.
Како сазнајемо, фирма тренутно запошљава десет
радника, а до краја године биће отворено још толико
нових радних места. Отуда не чуди интересовање
локалне самоуправе за побољшање инфраструктурних
услова овог краја и посета председника општине Уб,
Дарка Глишића, последњег дана извођења радова на
путу дугом 450 метара. Овај пројекат вредан је 3.000.000
динара, а реализовала га је Дирекција за уређење и
изградњу општине Уб.

Душан Видић, радник обезбеђења:
- Рад локалне самоуправе оцењујем као
веома конкретан и добар, а надам се да ће у
неком наредном периоду бити још бољи.
Требало би да се мало више залажу за
запошљавање младих људи у Убу, мислим да је
то једна од најбитнијих ставки, како за мене,
тако и за друге људе који живе овде. Требало би
више порадити на општој култури у спорту, да
се што више улаже у спорт, како би се деца
склонила са улице. Мислим, конкретно, на све
области у спорту, почев од фудбала, преко
рукомета, одбојке и других спортова.

КЛИМА УРЕЂАЈ
ПОКЛОН ПАЦИЈЕНТИМА

Зебић Снежана,
домаћица из Гвозденовића:
- Рад у Здравству ми се уопште не допада.
Синоћ сам била на хитној служби, нису хтели да
ме приме јер није моја докторка радила. Шаљу
ме од шалтера до шалтера. Дежурна докторка
шета. Нема пуно пацијената и каже да не може да
ме прими јер нисам хитан случај. Шта ћу, вратим
се кући, превоза немам, па поново јутрос код
лекара. Требало би запошљавати младе, а не
само причати о хватању лопова, што они раде.

- О раду локалне самоуправе мислим све
најбоље. Мени се само не свиђа што је
упропашћен парк. Уопште не може да се седи,
јер нема дрвећа које је правило хладовину. Све
друго је у реду, ја сам задовољна.

Дарко Глишић (лево)
приликом посете Радљеву
Општина Уб је брзо реаговала на притужбе људи
из Радљева и симболичним поклоном у виду климауређаја побољшала услове у којима бораве пацијенти који
чекају на помоћ у локалној амбуланти. Приликом посете
Радљеву, председник општине Уб, Дарко Глишић, истакао
је чињеницу да је посао локалне самоуправе да, поред
реализовања великих инфраструктурних и других
пројеката, решава и најобичније проблеме грађана.

Јеленић Томислав,
пољопривредник из Стубленице:
- Делимично ми се свиђа рад локалне
самоуправе. Парк је лепо урађен, улице су
делимично уредили. Не допада ми се што су
доста обећали, а мало су урадили, може много
више да се учини. Народ је упао у тотални
колапс беде и муке, немају малтене шта да једу.
Ја радим на пијаци са људима. Купује се на
вересију од 60 динара, па навише. Седамдест
посто људи тражи вересију, а оних тридесет
може да плати. Такво је стање у нашој општини.
Што се путева тиче, прилаз граду је катастрофа.
Многе ствари не зависе само од локалне
самоуправе већ и од нас - грађана Уба. Ипак, има
доста пропуста и од стране општине.

Драгољуб Јовановић , пензионер:
- Ја сам из Панчева, живим у Трлићу а
повремено сам на Убу. Много је боље него
прошлих година, доста су урадили и то се види
по уређењу града и улица. Запошљавање је
проблем, а све је више незапослених што је
погубно за младе. Нема нових радних места. Ја
имам две унуке, од моје пензије морам њима да
помажем. Ми старији, док су примања редовна,
живимо некако.

Миленковић Маја,
радник у пекари "Гајић":
- Највећи проблем је што парк више није
место за уживање. Нема дрвећа, а самим тим ни
хладовине. Нема ни фонтане која је била
уцртана у плану и требала је да буде урађена у
парку. То је велики пропуст надлежних. Све
друго би могло да се прихвати.

Костић Живадин,
предузетник из Трлића:
- Запошљавање на Убу је катастрофа. Све се
завршава искључиво преко везе. Ако је нека
државна установа у питању, морате имати
дебелу везу, или по фамилијарној или по
политичкој линији, што је веома битно
нагласити. Сви ми знамо да је тако. Похвала
баш и немам, примедби има доста.

Обе стране задовољне: Дарко Глишић и Крстићи

Милорад Симић,
земљорљдник из Трлића:

СЕДМА ОТВОРЕНА ЗАБАВНА ШКОЛА ФУДБАЛА

ВИШЕ ОД ИГРЕ
И овогодишња, седма по реду, Отворена забавна
школа фудбала окупила је преко 200 дечака и девојчица
са подручја убске и лајковачке општине, узраста од 7 до 11
година који не тренирају ни у једном спортском клубу.
Школа је трајала у периоду од 26. до 30. августа, с тим што
је програм прва три дана спровођен на терену Спортскорекреативног центра „Школарац”, а два на стадиону ФК
„Железничар” у Лајковцу. Кроз масовно учешће деце,
игру, дружење и забаву, основни циљ ове занимљиве
школе је популаризација фудбала и спорта уопште код
младих као и развијање толеранције и сарадње. Под
вођством лидера школе, Владимира Тадића из Уба и
Јована Савчића из Лајковца, са полазницима је радило 12
тренера и исто толико асистената. Свих седам година,
манифестација се одржава под окриљем данске и
норвешке Владе и УЕФА, уз подршку дугогодишњих
заједничких домаћина - општина Уб и Лајковац, док је
организатор манифестације Установа за културу и спорт.
- Полазници Основне забавне школе фудбала показују
кандидатуру за клуб заљубљеника у спорт. Доминантни
су клинци млађег школског узраста и, осим што уче прве

ПОХВАЛА ИЛИ КРИТИКА
ЗА ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ?
Јовановић Љиљана,
радник у пекари "Гајић":

Живковић Горан, спортски радник:
- Мени се јако допада рад локалне
самоуправе на Убу. Добар пример су пројекти
регулисања реке Уб, реке Тамнаве, уређен је
градски парк, као и многе друге ствари. Можда
би побољшао запошљавање, мало више радних
места за младе. Све у свему, ја сам задовољан,
мада увек може боље као и иначе у животу.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

спортске кораке и некакве фудбалске вештине, чини ми се
да овде уче још једну много важнију, а то је социјална
способност да се друже и комуницирају. Није то само
фудбалска прича, него и нешто што се тиче оног људског и
много важнијег, што ће у животу сваком од ових клинаца
сигурно бити потребно кад наиђу на много веће проблеме
од оних како примити и додати лопту - наглашава Радован
Пулетић, директор Установе за културу и спорт.
Чувени везиста са Уба, Радосав Раћа Петровић
својевремено је био учесник Школе фудбала, а једне
године је и отворио ову манифестацију, са поносом истиче
Владимир Тадић, уз наду ће Школа изнедрити још таквих
врхунских играча.
Општина Уб, која је са Лајковцем већ седми пут
домаћин Школе фудбала, ове године издвојила је 130.000
динара за превоз и исхрану полазника, као и трошкове
тренера.
Д.Н.

- Рад локалне самоуправе оцењујем веома
лоше. Скупоћа је велика, не може да се
преживи, а посла нема за поштеног радника. Ја
бих променио све, од закона, функционера,
запошљавања... Радник треба да буде боље
плаћен. Да корист имају и фирма и запослени у
њој. Пуно раније је било и пуно боље, било је
више предузећа, више се радило, провлачили
смо се. Ко је школованији остао је да ради, а нас
отпустили па тешко преживљавамо. Ја нисам
задовољан.

Николић Босиљка , домаћица:
- Ја немам неких примедби, осим што морам
све да платим у Дому здравља, што ми
препишу, од инјекција до лекова. Сваки лек који
ми треба купујем својим новцем, до кога јако
тешко долазим. Ни особље кад одем код лекара
није тако љубазно... Али, шта ћемо, ми старији
морамо да трпимо све.

Под вођством лидера школе, са полазницима је радило 12 тренера и исто толико асистената
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АМБРОЗИЈА - "НЕПРИЈАТЕЉ" ДИСАЈНИХ ОРГАНА

ЗДРАВЉЕ

СВЕ ВИШЕ ОБОЛЕЛИХ
Највеће концентрације полена амброзије очекују нас ових дана, односно од средине августа до
средине септембра. На полен ове биљке алергичан је сваки десети грађанин, а најважније је
спречити контакт са алергеном, поручује докторка Љиљана Стевановић, специјалиста опште
праксе у убском Дому здравља
Амброзија је биљка која
производи велике количине полена, а
који садржи високе концентрације
различитих алергена. Први сиптоми на
алергијске реакције на полен ове биљке
су врло честа кијавица, цурење носа и
п е ц к а њ е о ч и ј у, а о н и к о ј и с у
најосетљивији и који се не лече могу да
имају и отежано дисање, гушење,
кашаљ, несаницу, па чак и астму.
Велики број грађана са оваквим
симптомима, ових дана, јавља се за
помоћ дежурним лекарима у убском
Дому здравља.
- Када се појаве симптоми,
најбитније је спречити контакт са

Амброзија на обалама реке Уб

алергеном, каже докторка Љиљана
Стевановић, специјалиста опште
праксе у убском Дому здравља. Људима који имају проблем са
амброзијом, препуручује се узимање
антихистаминика. Уколико бораве на
пољу или у башти, препоручује се
туширање, скидање и прање одеће
одмах по доласку кући, како би се
уклонио заостали полен.
На полен ове биљке алергичан је
сваки десети грађанин, кажу
статистике. Ипак, докторка Стевановић
наглашава да се та бројка повећава из
године у годину, а да се то посебно
истиче код деце. На овај проблем
посебан у тиц ај има стресогена
атмосфера у којој људи живе, што
доводи до абнормалности алергијског
одговора. Када имунитет ослаби,
амброзија почиње да влада.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

КАКО СЕ
УНИШТАВА ?
Амброзија првенствено
настањује неуређено и запуштено
зем љ и ш т е . Ј е д н а б и љ к а може
произвести и више од милијарду зрна
полена који се уз помоћ ветра могу
распршити на површину од више
квадратних километара. Зрно полена
задржава клијавост и до 40 година.
Најбоље се уништава чупањем из
корена, али и неговање ниског
растиња утиче на њено затирање. У
случају већих површина примењује се
и редовно кошење до пет центиметара
изнад земље, а само понекад и
третман тоталним хербицидима. Ако
се не коси ниско, израста поново у
року од 20 дана.

У време највеће концентрације
полена треба избегавати:
* излазак из куће од пет сати ујутро до
десет сати преподне, када је највећа
концентрација;
* држати затворене прозоре од стана
или аутомобила ако смо на путовању,
како полен не би улазио;
* слободно време проводити на
местима где нема амброзије;
* туширати се и прати косу свако вече
(тако се спира полен са тела и косе), али
и често прати руке,често се
пресвлачити (на тај начин се са одеће
одстрањује полен);
* избегавати пушење, спрејеве против
инсеката и сличне иритансе јер
појачавају симптоме алергије;
* не сушити одећу или ципеле изван
куће;
* не излазити из куће за време
ветровитих дана;
* код рада у башти ставити маску на
уста и нос, а по завршеном послу у врту
истуширати се и пресвући се;
* Ако је могуће, користити годишњи
одмор када у месту живљења има
највише полена. Ићи на море или на
планину да би се избегао контакт са
њим.

FAIRY limun, 1l
RUBEL pra{ak, 3kg
OLIVER pra{ak, 3kg
PERSIL Compact, 2kg
ARO omek{iva~i - vi{e vrsta,1l

179355355499130-

Др Љиљана Стевановић

ЛЕЧЕЊЕ, КАКО ОЛАКШАТИ
СИМПТОМЕ?

ЧАЈ ОД ЖАЛФИЈЕ
ДОБАР ЗА ИСПИРАЊЕ
Сви који пате од алергија на
амброзију пробали су вероватно све
лекове које нуде наше апотеке (од
Claritina, Pressinga, Phenergana,
Beconase pump), али лечење мора да
буде под надзором ординирајућег
лекара. У олакшавању симптома и
спречавању тежих манифестација
најбоља је комбинација
превентивних мера и лекова
(антихистаминика).
При алергијској астми потребно
је лечење хормонимакортикостероидима, који се дају у
облику таблета или инхалационих
пумпи, што је сигурно квалитетнија
терапија, пошто се користе мале
концентрације хормона, које делују
локално, циљно (на нивоу бронхија).
У терапијске сврхе могу се користити
разни препарати добијени на бази
полена.
Алергијом на амброзију баве се и
многи травари па неки препоручују
нпр. чај од жалфије (кадуље) : 1
кашика жалфије прелије се с 2-3 дл
вруће воде и остави поклопљена
преко ноћи. Служи за испирање
слузница носа и уста, а њом се може
испрати и слузница очију, лице и цело
тело. Такав поступак спречава
"бујање" слузнице.

НОВАЦ БЕЗ КАМАТЕ
КОРИШЋЕЊЕ 6 МЕСЕЦИ
Информације
радним данима од 08-15 ч

064/138-57-27

НАШИ АУТОРИ

5.септембар 2013.г.
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КЊИГА - ДОКУМЕНТ ЗА ИСТОРИЈУ

ОСНИВАЊЕ И РАД
ШКОЛЕ У СОВЉАКУ
После низа несугласица (у прошлости) око учешћа у
сношењу трошкова финансирања школовања њихове деце у
убској и врељанској школи, мештани Совљака су покренули
иницијативу за оснивање школе у свом месту. Непосредни
иницијатор њеног оснивања и изградње прве школске зграде
био је Марко Марковић, тадашњи председник совљачке
општине. Плац за њену изградњу поклонио је Јова Новковић,
који се 1921. године вратио из САД-а и од зарађеног новца
купио то имање. Већ тада имао је петоро деце, а пошто је желео
да их има што више, то је касније добио још седморо. Да би она,
као и друга деца из Совљака, могла да се школују сматрао је
неопходним да имају школу у свом селу. Отуда није жалио ни
земље ни труда да се та намера реализује.
Изградња школске зграде у Совљаку почела је 20. јуна
1925. а завршена је већ 3. јануара 1926. године. Том приликом
саграђена је приземна грађевина дуга 29 а широка 8 метара, од
тврдог материјала. У њој се биле две учионице, канцеларија и
ходник са два једнособна учитељска стана. На њеном
подизању превасходно су били ангажовани мештани својим
прилозима у новцу, радној снази и грађевинском материјалу.
По обављеном техничком пријему објекта министар просвете
је одлуком ОН 6480, од 31. августа 1926.године, одобрио
отварање ове школе са једним одељењем. И Окружни школски
одбор Округа ваљевског, 12. децембра 1926. године, сагласио
се са оснивањем те школе. Тако је она почела са радом током
1927.године под именом ДРЖАВНА НАРОДНА ШКОЛА, Срез
тамнавски, у Совљаку.
Школске 1989/90. извршена је делимична адаптација
школске зграде у Совљаку, а темељно је реконструисана 1996.
године. Тим поводом уприличен је и пригодан културно –
забавни програм у извођењу убског КУД „Абрашевић“. Током
школске 2006/07.године средствима општинског буџета
извршена је адаптација ходничког дела зграде при чему је
формиран санитарни чвор са три кабине и претпростором за
прање руку. У јесен 2010. године средствима општинског
буџета изграђен је и асвалтиран терен за мале спортове. Тако
да и сада ова школа има пристојне услове за рад.
Постепено је растао број ђака у овој школи па је, на
пример, 1945.године у њу било уписано чак 183 ђака али је
започето школовање те године завршило њих 150. Касније је
долазило до постепеног опадања броја ученика тако да се
школске 2009/10.године њихов број свео на 36 ђака који имају
наставу у комбинованом и самосталним одељењима. Иначе,
ова школа својим постојањем и радом значајно је допринела
описмењавању мештана, али и подизању нивоа опште
културе. Међу свршеним ученицима ове школе, која сада ради
као физички издвојено одељење Основне школе „Милан
Муњас“ из Уба, има доста вредних пољопривредних
произвођача, добрих занатлија, изврсних стручњака
различитих профила и у разним областима живота, па и
доктора наука и универзитетских професора.

ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ
СОВЉАЧКЕ ШКОЛЕ
Као учитељи у Совљаку су радили: Синиша
Дрињаковић, Даница Недељковић, Зорка и Милан Ристић,
Христина Петровић, Љубица Јанус, Вукосав Милићевић,
Љиљана Станојевић, Љиљана Живановић, Милева и Новак
Тадић, Нада Јовичић, Витомир Ђурђевић, Ранисав
Поповић, Цана Петровић, Нада и Стеван Кастратовић,
Драгица Мијатовић, Зорица Сарић, Биљана Петровић,
Драгица Јосиповић, Ирена Јевтић, Божидар Танасић,
Драгана Дучић, Снежана Јовановић, Раде Димитријевић,
Драгана Младић, Биљана Ђурђевић и Ирена Јевтић. Међу
њима су и добро познати учитељски и брачни парови Зорка
и Милан Ристић, Нада и Стеван Кастратовић. Свако од њих
је оставио дубоког трага у образовању и васпитању
припадника генерација најмлађих становника овог великог
тамнавског села, па заслужује да остане упамћен.

ЛИКОВИ НАШЕ
СВАКОДНЕВНИЦЕ
Припрема првог издања књиге-документа
"Ликови наше свакодневнице" почела је у августу,
а у септембру ће се ући у обимније прикупљање
грађе. Разлози за закашњење су пролазне
здравствене природе па ау тор Милан
Миловановић планира да књига до краја године
изађе из штампе. Ових дана ће бити обављен други
круг телефонских консултација са личностима које
ће бити обухваћене првим издањем.

ОПРОСТИ НАМ,
ПРОФЕСОРЕ !
У једном од прошлих бројева „Гласа Тамнаве“
објављен је други део разговора са професором
М и л и во ј ем Ра д о ј и ч и ћ ем к а о д у го год и ш њ и м
редитељем и глумцем Убског „Абрашевића“. Текст је
завршен констатацијом да су поменутог професора и
поред свега што је учинио за Уб заобишла сва
признања која је несумњиво заслужио, а по мом
мишљењу дељена су и „капом и шаком“ од сваке
власти.
Добро се сећам времена када је заслужним
грађанима додељивана Октобарска награда, па све до
сада када се додељују нека друга признања. Није ми
јасно због чега је укинута Октобарска награда када се и
неке нове власти поносе једним датумом из поменутог
месеца... или се, можда, више не поносе?
Професора Миливоја сам лично упознао 1976.
године када сам дебитовао у представи Убског
„Абрашевића“. Дуги низ година био сам сведок
његовог великог ангажовања у аматерском позоришту
и као редитеља и као глумца. Од тада по до данашњих
дана, у почетку интензивније, сада повремено, имам ту
срећу да се видим са тим човеком и да попијем кафу у
његовом дому у Ваљеву. Ја то сматрам за привилегију,
али не смем да будем нескроман па да кажем да се ми
дружимо.
Стицајем околоности врло добро знам колико је
професор учинио на плану културе за наше место, а
што се тиче његовог педагошког рада, као професора
учитељске школе и гимназије, и као првог директора
гимназије, не бих говорио. То боље од мене знају они
који су били његове колеге и његови ученици.
Првенствено његовом заслугом забележена је кроз
монографије, историја Учитељске школе, Гимназије и
Школе за КВ раднике. Да се он није прихватио рада на
монографији „Абрашевића“, она никада не би угледала
светлост дана. Сваки посао кога се прихватио радио је
до краја предано и стручно до перфекције. Као личност
имао је свој ниво и био неподмитљив у сваком погледу.
Многи ће се изненадити, али све те његове врлине
су му и „помогле“ да на неки начин буде „отеран“ са
Уба. Својевремено кад је формиран Образовни центар
у Убу, за директора тог центра постављен је човек који
је имао нижи степен образовања од професора
Радојичића, а професору су понудили место заменика.
То је вероватно „прелило чашу“ и професор је
вероватно са укусом горчине напустио Уб који је волео,
а и данас га воли. Оно што нисмо ми знали да ценимо,
знали су Ваљевци. Професору је одмах понуђено
место саветника за српскохрватски језик и двособан
стан. На том месту је дочекао и пензију. Сада проводи
мирне пензионерске дане са супругом Анђом и
повремено дође на Уб да посети своје синове и њихове
породице, да посети старе пријатеље.
Можда ћета се запитати зашто се ја осећам
кривим. Па ево због чега. И ја сам се некада бавио
политиком, додуше „аматерски“. Кретао сам се у кругу
људи чија се реч уважавала и који су били од утицаја,
али се нико није сетио, па ни ја да једну такву личност
као што је професор, предложимо за неко друштвено
признање. Доста је времена протекло, дошли су неки
нови људи који вероватно мало знају о професору, а ми
који знамо његове заслуге нисмо више у позицији да
било шта учинимо како би се учињена грешка
исправила.
Овај текст, сигурно ме неће амнестирати од
одговорности, али осетио сам потребу да га напишем и
„спасем душу“.
Зоран Симић
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IN MEMORIAM

ЛАЗАР ЛАЗИЋ
"ПЕТЛИЋ"
(1934-2013)
У легенду је отишао и чувени Лаза
"Петлић". Смрт д угогодишњег економа
Јединства окупила је неколико генерација
бивших фудбалера црвено- белих, а на
Комеморацији на стадиону о чика Лази говорио
је угледни адвокат и некадашњи центарфор
Убљана Драган- Блеки Савић:
- Ова тринаеста година 21. века непогрешиво потврђује симболику
броја 13. У само 3-4 месеца, отишли су наши бивши фудбалери: Гале, Шифра,
Чања, Муса. Сада им се придружио и Певац.
Као велики заљубљеник у фудбал, Певац напушта рад у тада чувеној
Убској кафани код Мила Јоловића и почиње свој дугогодишњи рад у Јединству.
Као економ почео је у свлачионици која се налазила у подруму куће код школе.
Алуминијумски лавори, сапун купован на кило, једна гарнитура дресова и
тренерки- то је слика Петлићевих првих дана у Јединству. После тога, стичу се
бољи услови за рад. Јединство добија свлачионице преко пута пијаце. Многи од
нас су ту почели да добијају опрему од Певца за тренинге и утакмице. Мада су то
биле нове свлачионице, услови нису били сјајни. Грејање и сушење опреме је
било на једној "бубњари", док смо купатило заједнички користили са
рукометашима. Свима нам је у сећању остао чувен Певчев позив да завршимо
туширање: "Пожурите, имају рукометаши! ". Новом играчу непогрешиво је
одређивао број копачки. На утакмицама, чекали смо да судија свира крај првог
полувремена из два разлога: да се одморимо и да поједемо лимун на кришке са
шећером који нико није знао да спреми као он. Половином седамдесетих година
прошлог века, на срећу и задовољство свих прелазимо на нови стадион подно
Шепковца. Напуштени су Блатуша и старе свлачионице. Таман када смо почели
да се навикавамо на нови стадион и услове рада, готово да нисмо поверовали
када смо чули да Петлић напушта Јединство. Прелази у Основну школу где је,
као домар, радио до пензије.
Чудесан и богат радни век у фудбалу имао је Певац. Био је економ
најбољем фудбалеру Србије и Југославије свих времена, многим
репрезентативцима, док посебан печат његовом раду даје чињеница да је био
економ и опрему давао и очевима и синовима. Певац је био изузетно поштен и
честит човек. Такав углед стекао је у најтежем времену, времену немаштине и
борбе за голи опстанак. Због тога је уживао углед и симпатије читаве убске
чаршије, без изузетка.
ПЕВАЦ, опраштамо се од тебе са болом и уверењем да ћеш бити у
бољем и фудбалскијем друштву него овде. Види шта ћеш и како ћеш са бата
Раћом и Гојком. Њима увек треба дежурни кривац. Са Завишом ћеш лако. И
поручи им да знају- од тебе бољег није било!
ХВАЛА ТИ ЗА СВЕ ШТО СИ ДАО ФУДБАЛУ И ЈЕДИНСТВУ!

На основу члана 19. Одлуке о
сахрањивању и гробљима
(''Општински службени гласник''
број 7/1995 и ''Службени гласник
општине Уб'' број 27/2013) и члана
13. тачка 2. Одлуке о месним
заједницама (''Службени гласник
општине Уб'' број 10/2013) Савет
месне заједнице Таково,
10.08.2013. године, доноси

Одлука
о утврђивању новчане
накнаде за коришћење
гробног места на гробљу у
насељеном месту Таково
1. Утврђује се накнаде за
коришћење гробног места на
гробљу у насељеном мест у
Т а к о в о у д и н а р с к о ј
противредности по средњем
курсу Народне банке на дан
уплате:
1) 20 евра за једно гробно место за
корисника чији је покојник у часу
смрти имао пребивалиште у
насељеном месту Таково;
2) 50 евра за једно гробно место за
корисника чији покојник у часу
смрти није имао пребивалиште у
насељеном месту Таково.
2. Посебна одредба
- На старом гробљу у Такову
издаваће се решења о сахрањивању али са корисницима неће
сачињавати уговор о коришћењу
гробног места и неће се наплаћивати новчана надокнада, јер стари
део гробља није парцелисан и
накнадно није могуће извршити
парцелисање, па се нису стекли
услови за даваоц а, Месну
заједницу Таково, да склапа
уговоре са корисницима.
3. Ову одлуку објавити на огласној
табли Месне заједнице Таково и на
сајту општине Уб
Општина Уб
Месна заједнице Таково
председник Савета
месне заједнице
Драган Бранковић, с.р.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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Дана 25.08.2013.г. преминуо је
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Дана 13.септембра 2013.г. навршава
се година од смрти наше вољене

ЛАЗАР ЛАЗИЋ
наш ЛАЗА,
наш ПЕТЛИЋ
Тог јутра нестали су наши
осмеси,утихнуле шале,
зауставили се наши послови,
али - остао је твој осмех, твоје
шале,остала је твоја правичност,
човечност, поштење.
Петлови ће увек кукурикати!
Хвала ти што си био наш и што
си нас научио да будемо као ти.

ВЕРЕ МИРКОВИЋ
Сећањем на велику љубав коју
си нам дала испуњен је
сваки наш дан.

Твоја породица

Са љубављу и поштовањем
супруг Спасоје Паца,
син Бранко и ћерка Весна
са породицама

Дана 28.августа 2013.г. навршила се година од када није са нама наш драги

Дана 8.09. 2013.г. навршава се четири
године од смрти нашег драгог

ЖИВОЈИН Ј.
РАНКОВИЋ
ЖОЈА
1949 - 2012.
из Тврдојевца
Поносни што смо те имали,
тужни што смо те изгубили.
Супруга Даница, син
Александар, ћерке Марина
Емина и Слађана, сестрић
Саша, унук Иван, зет Аца,
сестре Радмила и Даница.
Последњи поздрав драгом супругу
и оцу

КОСТИ
МИЛОСАВЉЕВИЋУ
1934 - 2013.
Успомену на тебе вечно ће
чувати твоји најмилији
Супруга Драгица, кћи Гордана
и Снежана са породицом

НЕГОВАНА
ПЛАКАЛОВИЋА
из Уба
С поштовањем и љубављу
Супруга Софија, ћерке
Драгица и Оливера
са породицама

Дана 2.09.2013.г. навршава се година
од смрти наше драге

Дана 7.09.2013.г. навршава се 12
тужних година од како није са нама
наш драги и вољени

СМИЉКЕ ПЕТРОВИЋ

МИОДРАГ ЛУЧИЋ

(1935 - 2012)
Са тугом се сећамо твог
драгог лика и љубави коју
може да пружи само мајка.
Син Томислав и ћерке
Душанка и Радмила
са породицама

(1935 - 2001.)
Са љубављу, поштовањем и
вечном тугом заувек ћемо те
чувати у нашим срцима
и мислима
Твоји:
Јелка са Ацом
и Сањом
и њиховим породицама
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2.коло

Резултати 1.кола (24/25.08.2013):
Трлић - Тулари
2:3
ОФК Осечина - ЗСК
3:0
ОФК Дивци - Колубара (Ј)
6:1
Пепељевац - Јошева
5:1
Младост(Д) - Рубрибреза
3:6
ОФК Јабучје - Спартак 1924 2:1
Младост (В) - Бањани
1:1
Задругар - Качер
2:1
Резултати 2.кола (31.08/01.09.2013):
Тулари - Качер
1:2
Бањани - Задругар
1:2
Спартак 1924 - Младост (В) 5:1
Рубрибреза - ОФК Јабучје 3:0
Јошева - Младост (Д)
3:1
Колубара (Ј) - Пепељевац
1:0
ЗСК - ОФК Дивци
1:0
Трлић - ОФК Осечина
1:0

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

БАЊАНИ - ЗАДРУГАР 1:2
(0:0)

2.коло

ЈОШЕВА - МЛАДОСТ
(Драчић) 3:1 (0:0)

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 100.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Димитријевић у 49. минуту, а
Павловић у 80. и 83. минуту за
Задругар. Жути картони:
Димитријевић, Софранић,
Младеновић Т. Бојан, Костадиновић
(Б), Аврамовић, Ивковић (З)
БАЊАНИ: Даниловић 7, Костадиновић
6, Младеновић Д. Бојан 6,
Димитријевић 7, Ивановић 7,
Вукадиновић 6, Кнежевић 6,
Ранитовић 7, Младеновић Т. Бојан 7
(Јовановић _), Дробњак 7, Софронић 6
(Ћосић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дарко Павловић (З)
Бањанци су се одлично
носили са фаворитом, имали и
неколико шанси да реше меч пре
финиша,а гол је пао након центаршута
Вукадиновића и одличне реакције
Димитријевића. Утисак је да су
Лајковчани имали и судијску помоћ, а
Павловић је у финишу донео преокрет
спремнијој, али на овом мечу не и
квалитетнијој екипи.

Стадион у Јошеви. Гледалаца: 100.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Драгачевац у 72. и Г.Вукић у
83. и 87. за Јошеву, а Савић у 57.
минуту за Младост. Жути картони:
С.Вукић, Лазић (Ј)
ЈОШЕВА: Павловић 7,5, Кузмановић 7,
Иванић 7,5 (Тешић 7), Илић 7,
Максимовић 7, Марковић 7, Симић 7
(Дамњановић 7,5), Драгачевац 8,
Милановић 7, С.Вукић 7 (Лазић 7),
Г.Вукић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Златан Драгачевац
(Ј)
Претио је домаћима и други
пораз, али су у режији старог мајстора
Златана Драгачевца Јошевљани
стигли до прве победе у вишем рангу.
Голом из "слободњака" најавио је
преокрет, потом лепо асистирао
Горану Вукићу, а треба истаћи и
велики допринос Немање
Дамњановића који је својим уласком у
наставку покренуо напад домаће
екипе.

2.коло

1.коло

ТРЛИЋ - ОСЕЧИНА 1:0 (0:0)

ТРЛИЋ - ТУЛАРИ 2:3 (2:1)

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 150.
Судија: Д ејан Ранис ављевић
(Ваљево). Стрелац: Н.Иконић у 37.
минуту. Жути картони: М.Новаковић,
Павловић (Т), Симић, Миливојевић,
Миловановић (О). Црвени картон:
Симић (Осечина) у 24. минуту.
ТРЛИЋ: Ракић 7,5, Крњаић 7,5
(Ивановић _), С.Новаковић 7, Јолачић
7,5, П.Иконић 8, Кандић 7,5, Луковић 7
(Павловић _), Поповић 7,5,
М.Новаковић 7,5 (Степановић _),
Н.Иконић 7,5, Цвијић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Предраг Иконић
(Трлић)
Екипа Трлића је успела да
"преболи" кикс на старту и савлада
једног од кандидата за врх табеле.
Домаћин је био бољи ривал и до
искључења Симића, добре прилике
имали су Јолачић и Предраг Иконић, а
меч је решио Ненад Иконић након
гужве у казненом простору гостију.
Једину праву прилку за Осечину
осујетио је Ракић, Поповић је у
наставку погодио пречку, а могао је и
П а вло в и ћ д а д о н ес е Трл и ћ у
убедљивију победу.

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 150.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: М.Новаковић у 17. и Јолачић
у 39. из пенала за Трлић, а Марјановић
у 27., Пантелић у 59. из пенала и
Николић у 76. минуту за Туларе. Жути
картони: Кларић, Васиљевић,
Зујаловић (Тулари)

ФК Трлић

Трлић-Тулари: "Из кеца у двојку"

ТРЛИЋ: Ракић 6,5, Крњаић 6,5,
С.Новаковић 6 (М.Новаковић _),
Јолачић 7, П.Иконић 6, Кандић 6,
Луковић 6, Поповић 6,5, М.Новаковић
7, Н.Иконић 6,5 (Степановић _),
Павловић 6
ТУЛАРИ: Лазић 6,5, Шимшић 7,
Зујаловић 7,5, Стевановић 6,5
(Павловић _), Кларић 6,5, Јаџић 6,5,
Васиљевић 7, М арјановић 7,5,
Николић 7,5, Пантелић 7,5 (Томић _),
Сарић 6,5 (Вићентић 7)
И Г РАЧ У ТА К М И Ц Е : М и л о с а в
Марјановић (Тулари)
Одличан старт екипе из
Тулара, победа на гостовању и то из
"кеца у двојку"! Оба тима су играли
отворено, а победоносни гол је плод
одличне нападачке акције коју је на
другој стативи школски завршио
Николић.

СПОРТ
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ME\UOP[TINSKA LIGA "KOLUBARA" - ISTOK
Резултати 1.кола (31.08/01.09.2013):
Степање - Совљак
1:7
Ратковац - Рудар 1945
0:1
Полет (Т) - Тврдојевац
4:1
Пролетер - Гуњевац
1:1
Омладинац - Каленић
3:2
Полет (ДЛ) - Стубленица
0:0
1.коло

РАТКОВАЦ - РУДАР (Радљево)
0:1 (0:0)
Терен у Ратковцу. Гледалаца: 100. Судија:
Марко Поповић (Уб). Стрелац: М.Ђаловић у 49.
м и н у т у. Ж у т и к а р т о н и : М . М а р к о в и ћ ,
Милутиновић, Н.Марковић (Рт)
Р УД А Р : Ј о в а н о в и ћ 7 , Д . Ђ а л о в и ћ 7 ,
Теодосијевић 7, Давидовић 7 (Ж.Поповић 7),
Симанић 7,5, И.Поповић 7 (Лазарић 7),
М.Ђаловић 7, Ивковић 7, Н.Поповић 7,5,
Аћимовић 8, Ранисављевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бошко Аћимовић (Рудар)
Иако без капитена Ивковића и Марка
Јеремића, Радљевци су сјајно стартовали у
вишем рангу. Промашен зицер у првом
полувремену није кажњен, након добре акције
Аћимовића и Ивковића, Милан Ђаловић је
донео злата вредне бодове Рудару. И након
гола су гости нападали и пропустили неколико
прилика за убедљивији тријумф.

Међуопштинска лига "Исток", 1.коло

ОМЛАДИНАЦ (Калиновац) КАЛЕНИЋ 3:2 (1:1)
Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 100. Судија:
Зоран Зорић (Ваљево). Стрелци: Николић у 32.
и 73. и аутогол Н.Марковић у 60. за Омладинац,
а Живановић у 10. и Аћимовић у 78. за Каленић.
Жути картони: М.Тимотић (О), Мијатовић,
Живановић (К)
ОМЛАДИНАЦ: Бојић 6,5, М.Тимотић 6,5,
Вићентић 8, Д.Савић 8, Митрић 7 (И.Савић 7),
Антељ 7, Лазаревић 6,5, И.Тимотић 7
(Стојковић 7), Митровић 7, Николић 8,5,
Ивановић 7 (Стефановић 7)
КАЛЕНИЋ: Перић 7, Мијатовић 7, С.Марковић
6,5, М.Ранковић 7,5, Миличић 7 (Лазић _),
Берановић 7, Живановић 7,5, Аћимовић 7,5,
Глишић 6,5, Пауновић 7, Н.Марковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Раде Николић (Омладинац)
Леп меч у Калиновцу, квалитетан састав
домаћих намерио се на покретљиву екипу
гостију и заслужено победио. Омладинац је
створио више шанси за гол, а меч је обележио
Раде "Жућа" Николић. "Десетка" домаћих је
био креатор свих опасних акција, поново
постигао леп гол из "слободњака", а има
највеће заслуге и за ауто-гол Николе
Марковића.

1.коло

ПОЛЕТ (Таково) ТВРДОЈЕВАЦ 4:1 (1:1)
Стадион у Такову. Гледалаца: 100.
Судија: Жељко Ђурић (Уб). Стрелци:
С.Илић у 16., Живановић у 49. и 63. и
В.Стефановић у 80. за Полет, а Нимић у
30. минуту за Тврдојевац. Жути картони:
В.Стефановић, И.Петровић, Г.Павловић
(П), Миливојевић, Јовановић, Милић,
Новаковић (Т). Црвени картон: Јовичић
(Тврдојевац) у 75. минуту.
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, С.Илић 7,
Г.Павловић 7, И.Петровић 7, М.Илић 6,5,
М.Стефановић 6,5, М.Павловић 6,5,
Јанковић 7, Живановић 8 (М.Петровић _),
В.Стефановић 7,5 (Ненадовић _),
Н.Јеремић 7,5 (Јовић _)
Т В РД О Ј Е ВА Ц : Р а д о в а н о в и ћ 6 ,
Јовановић 6,5, Јовичић 6, Поповић 6,
Нимић 7, Милић 6 (Ракић 6), Миливојевић
6 (Радојичић 6), Мирковић 6 (Милетић 6),
Симић 6, Новаковић 6, Симеуновић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Живановић (П)
Таковчани су одлично стартовали
и најавили да ће се борити за сам врх.
Неухватљив је био нападач Марко
Живановић, одличне асистенте имао је у
Влади Стефановићу и Ненаду Јеремићу,
а све што су гости успели да ураде било
је изједначење након корнера и добре
реакције новајлије Нимића.
1.коло

ПОЛЕТ (Доњи Лајковац)СТУБЛЕНИЦА 0:0
Терен у Доњем Лајковцу. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Ранковић (Уб). Жути
картони: Радованчевић (П), Лазић (С).
СТУБЛЕНИЦА: Н.Јовановић 7, Лукић 7,
Л азић 7 (Радовановић _), Нем.
Спасојевић 7, Веселиновић 7,
Продановић 6,5 (Перишић _), Стојановић
7, С.Ивковић 7,5, Ник. Спасојевић 7,5,
Станковић 7 (Г.Ивковић _), Д.Јовановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Ивковић
(Стубленица)
Стубленица је добро
стартовала, у мечу с а неколико
полушанси на обе стране мреже су
остале нетакнуте, па је нерешен резултат
и најреалнији исход. Одличну премијеру
у дресу Стубленице имао је Стефан
Ивковић, син познатог голгетера
Звездана, а главобољу Игору
Стаменковићу донела је повреда
везисте Станковића кога чека дуже
одсуство са терена.

Са отварања нове сезоне: Омладинац (Калиновац) - Каленић
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РАСПОРЕД УТАКМИЦА
ДО КРАЈА ЈЕСЕНИ
2. коло (08.09.2013, 16.30 ч)
Рудар 1945 – Полет (Т)
Совљак – Стубленица
Тврдојевац – Пролетер
Каленић – Полет Д.Л.
Гуњевац – Омладинац
Степање – Ратковац
3.коло (15.09.2013, 16.30 ч)
Полет (Т) – Степање
Омладинац – Тврдојевац
Стубленица – Каленић
Ратковац – Совљак
Пролетер – Рудар 1945
Полет Д.Л. – Гуњевац
4. коло (22.09.2013, 16.00 ч)
Рудар 1945 – Омладинац
Совљак – Каленић
Тврдојевац – Полет Д.Л.
Гуњевац – Стубленица
Ратковац – Полет (Т)
Степање – Пролетер
5. коло (29.09.2013, 16.00 ч)
Полет (Т)– Совљак
Каленић – Гуњевац
Омладинац – Степање
Стубленица – Тврдојевац
Пролетер – Ратковац
Полет Д.Л. – Рудар 1945
6. коло (06.10.2013, 15.30 ч)
Рудар 1945 – Стубленица
Полет (Т) – Пролетер
Совљак – Гуњевац
Тврдојевац - Каленић
Ратковац – Омладинац
Степање – Полет Д.Л.
7. коло (13.10.2013, 15.30 ч)
Каленић – Рудар 1945
Омладинац – Полет (Т)
Стубленица – Степање
Гуњевац – Тврдојевац
Пролетер - Совљак
Полет Д.Л. – Ратковац
8. коло (20.10.2013, 14.30 ч)
Рудар 1945 – Гуњевац
Полет (Т) – Полет Д.Л.
Совљак – Тврдојевац
Ратковац – Стубленица
Пролетер – Омладинац
Степање – Каленић
9. коло (27.10.2013, 14.00 ч)
Тврдојевац – Рудар 1945
Каленић – Ратковац
Омладинац – Совљак
Стубленица – Полет (Т)
Гуњевац – Степање
Полет Д.Л. – Пролетер
10. коло (03.11.2013, 14.00 ч)
Полет (Т) – Каленић
Совљак – Рудар 1945
Омладинац – Полет Д.Л.
Ратковац – Гуњевац
Пролетер – Стубленица
Степање – Тврдојевац
11. коло (10.11.2013, 13.30 ч)
Рудар 1945 – Степање
Тврдојевац – Ратковац
Каленић – Пролетер
Стубленица – Омладинац
Гуњевац – Полет (Т)
Полет Д.Л. - Совљак
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ФУДБАЛ

5.септембар 2013.г.

Зона "Дрина", 2.коло

Зона "Дрина", 3.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) ЗЛАТАР 0:0
Стадион Јединства. Гледалаца:
300. Судија: Александар
Јаковљевић (Шабац).Жути
картони: Марјановић, Брадоњић,
Сајић (Ј), Цупарић, Д.Грбовић,
Зулић, Вјетровић (З). Црвени
картон: Селмановић (Златар) у 90.
минуту.
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7, Матић 6,5,
Стојановић 6,5, Марјановић 7,5,
Сајић 7, Војводић 6,5, Јовановић 6
(Панић _ ), Бранковић 6 (Јошић
7),Ситарица 6,5, Брадоњић 7,
Љубичић 6 (Виденовић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар
Младеновић (Златар)

МЛАДОСТ (Доњи Добрић)ЈЕДИНСТВО (Уб) 0:1 (0:0)
С т а д и о н у Д о њ е м Д о б р и ћ у.
Гледалаца: 200. Судија: Драган
Витезовић (Пожега). Стрелац:
Јовичић у 65. минуту.
Жути картони: Сајић, Брадоњић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7, Матић 6,5,
Стојановић 6,5, Сајић 7, Гавриловић
7, Војводић 6,5, Јовановић 6,5
(Бранковић _), Милановић 6,5
(Виденовић 7), Ситарица 6,5,
Брадоњић 6,5, Јовичић 7 (Јошић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Лекић
(Младост)

Зона "Дрина", 3.коло

БРЕЗОВИЦА - БУДУЋНОСТ (Ваљево) 2:2 (2:0)

ZONA"DRINA"
Резултати 2.кола (24/25.08.2013):
Слога 1940 - ФАП
Полимље - Јединство 1945
Рибница - Брезовица
Будућност(В)- Младост (ДД)
Јединство (Уб) - Златар
Борац (Ш) - Раднички (В)
Слога (П) - Севојно
Слога (С) - Раднички Стоб.

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

Резултати 3.кола (31.08/01.09.2013):
Раднички Стоб. - Слога 1940
Севојно - Слога (С)
Раднички (В) - Слога (П)
Златар - Борац (Ш)
Младост(ДД)-Јединство(Уб)
Брезовица - Будућност (В)
Јединство 1945 - Рибница
ФАП (Прибој) - Полимље

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

Уб- Стадион у Брезовици. Гледалаца: 800. Судија: Милан Курлагић
(Ужице). Стрелци: Гостиљац у 12. и Анђић у 27. за Брезовицу, а
Кнежевић у 75. и Пауновић у 84. минуту за Будућност. Жути картони:
Маринковић (Б), Живановић, Куљанин, Д.Илић, Пауновић (Б)
БРЕЗОВИЦА: Мрчић 7, Мијатовић 7, Савић 7, Шћепановић 7, Дрљача 7,
Марковић 7, Чавић 7 (од 77. Маринковић _), Смаилагић 7, Богуновић 7
(од 70. Илић 7), Анђић 7,5 (од 70. Васић _), Гостиљац 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Иван Пауновић (Будућност)
Брезовица је била надомак великог тријумфа, али је Пауновић
прво погодио у "трепавицу" Кнежевића, а потом са 25 метара скинуо
паучину са Мрчићевог гола и донео Ваљевцима велики бод.
Домаћин је пружио фуриозну партију у првом делу, Гостиљац је
начео фаворизоване госте након лепог паса капитена Анђића. Потом је
Куљанин са метар пребацио пречку, а на другој страни Анђић и Чавић
режирају две велике шансе које нису мењале резултат. Ипак, шут
Анђића са 20 метара завршава у мрежи Драгићевића, лопта је закачила
једног дефанзивца гостију и променила смер. Гостиљац је имао нови
зицер, али је Драгићевић "скинуо" лоб ударац и оставио екипи
могућност да избегне пораз, што је Будућност на крају и учинила.

РАСПОРЕД ОПШТИНСКИХ ЛИГА УБА

СТАРТ НАРЕДНОГ ВИКЕНДА
Општинска лига Уб, група "Запад"
1.коло (8.9.2013):
Радник - Слога (Л)
Бргуле - “Стрелац 001”
Колубара - Вукона
Јединство (М) - Ц.Јабука

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

7. коло (20.10.2013):
Бргуле - Колубара
„Стрелац 001“ - Јединство
Слога (Л) - Врело
Вукона - Ц.Јабука

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

8. коло (27.10.2013):
5. коло (06.10.2013):
Радник - Бргуле
Радник - Јединство (М)
Врело - Вукона
Бргуле - Врело
„Стрелац 001“ - Ц.Јабука Колубара - „Стрелац 001“
Јединство (М) - Слога (Л)
Слога (Л) - Вукона

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

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

9. коло (03.11.2013):
„Стрелац 001“ - Радник
Ц.Јабука - Врело
Слога (Л) - Колубара
Вукона - Јединство (М)

Општинска лига Уб, група "Исток"
1. коло (08.09.2013):
Памбуковица - Звиздар
Ђ. - Мургаш 2012
Паљуви - Чучуге
Докмир - Слога (В)

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

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

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

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

8. коло (27.10.2013):
Шарбане - Слога
Ђ.Бодиновић - Чучуге
Паљуви - Памбуковица
Докмир - Звиздар

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

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

9. коло (03.11.2013):
Звиздар - Паљуви
Чучуге - Докмир
Мургаш 2012 - Шарбане
Слога (В) - Ђ.Бодиновић

Најава 4.кола (07/08.09.2013):
Слога 1940 - Полимље
Рибница - ФАП
Будућност - Јединство 1945
Јединство (Уб) - Брезовица
Борац (Ш) - Младост (ДД)
Слога (П) - Златар
Слога (С) - Раднички (В)
Раднички Стоб. - Севојно
Најава 5.кола (14/15.09.2013):
Севојно - Слога 1940
Раднички (В) - Раднички Стоб.
Златар - Слога (С)
Младост (ДД) - Слога (П)
Брезовица - Борац (Ш)
Јединство 1945 - Јединство (УБ)
ФАП - Будућност
Полимље - Рибница
Тим кола
Међуопштинске лиге
"Исток"
1. Јовановић (Стубленица)
2. С.Илић (Полет)
3. Вићентић (Омладинац)
4. Ивковић (Стубленица)
5. Симанић (Рудар)
6. Ђурић (Совљак)
7. Аћимовић (Рудар)
8. Симеуновић (Совљак)
9. Живановић (Полет)
10. Николић (Омладинац)
11. Обрадовић (Совљак)

ФУДБАЛ
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5.септембар 2013.г.
БРЕЗОВЧАНИ ПРОПУСТИЛИ ПРИЛИКУ
ЈЕДИНСТВО И ПОРЕД БЛЕДИХ ПАРТИЈА,
ДА САВЛАДАЈУ "СТАРУ ДАМУ" ИЗ ВАЉЕВА ДРЖИ КОРАК ЗА ВОДЕЋИМА

СУРОВА КАЗНА
ЗА ПРОМАШАЈЕ
- Брезовица имала добијен меч против
Будућности, Пауновић спасао Ваљевце. Следи локални дерби против убског Јединства.
После пораза у Мионици (0:2), Брезовчане је чекао први
окршај са једним од главних кандидата за Српску лигу
"Запад". Будућност из Ваљева, предвођена тренером
Владицом Петровићем- Струјом, појачана Живановићем,
Стефаном Илићем, Куљанином...дошла је у Брезовицу као
велики фаворит, а на крају радовала се боду као да их је тај
реми послао у виши ранг! 45 минута трајала је рапсодија
момака Драгише Остојића, Драгићевић је два пута морао по
лопту у мрежу, а требао је минимум још толико! Одбрана
"старе даме" распадала се под налетима Гостиљца,
Анђића, Чавића..., па иако звучи парадоксално, тим из
Парка Пећина задовољнији резултатом отишао је на паузу!

Једна од многобројних пропуштених
шанси Брезовчана
У наставку су се налети домаћих проредили, али ништа
није сугерисало да Ваљевци могу до преокрета. Напуштали
су игру Анђић, Богуновић и Чавић праћени овацијама,
чекало се да домаћи рутински овере заслужен тријумф, али
је фудбал још једном показао своју ђаволску страну. Један
"скраћени корнер" и скок искусног Кнежевића увео је
утакмицу у други ток, и даље Будућност није доминирала,
али је имала у својим редовима Пауновића у чију снагу
удараца се уверио и Ћургуз јесенас под Шепковцем. Сјајни
везиста је наместио лопту на 25 метара, "убио паука" на
голу Мрчића и тако покварио већ виђено славље у
Брезовици. Бод горког укуса без обзире на реноме ривала,
разумљиво да је Драгиша Остојић био видно утучен након
меча:
- Били смо бољи и пропустили прилику да дотучемо
ривала већ до паузе. Кажњени смо на суров начин, о боду
пре меча сам размишљао као о одличном резултату, сада
ми је осећај као да смо поражени. Међутим, немамо разлога
да очајавамо, ово је велико искуство за нашу младу екипу
која потврђује да није залутала у овај ранг. Настављамо
борбу за опстанак, чека нас меч у Убу против најозбиљнијег
кандидата за 1. место, верујем да ћемо се у правом светлу
представити бројним љубитељима фудбала у овом крајунајављује празник под Шепковцем тренер Брезовчана.
Б.Матић

Посета је и овога пута била "на нивоу"

ФОРМА ЈОШ
У МАГЛИ
- Реми са Златаром кући, па
"минималац" у Доњем Добрићу. - У
суботу локални дерби са Брезовицом.
Црвено-бели три меча нису вадили лопту из мреже,
али снажну дефанзиву нису наплатили максималним
учинком. Само су се Александар Ситарица и Ђорђе
Јовичић за 270 минута радовали најлепшем украсу
фудбалске игре, па је јасно да ће морати много више ако
желе да испуне не мале амбиције. Под Шепковац долази
Брезовица која је пуно показала на старту првенства, за
гледаоце у тамнавском крају прави празник, за Јединство
нови меч у којем су три бода једина опција.
Меч против Златара показао је да црвено-бели имају
проблем када играју на домаћем терену, можда и
психолошке природе, а Златар је, само два месеца након
што је попио "петарду" под Шепковцем, сачувао мрежу и
однео два велика бода за Нову Варош. Слабо и безидејно у
првом делу, доста боље у наставку, али четири велике
пропуштене шансе подсетили су навијаче на пролеће када
су Слога (Пожега) и Севојно односили одлучујуће бодове
са Уба.
После слабог издања, разумљиво је што је
председник Радован Пулетић одржао састанак са
стручним штабом и играчима. Оштрим, али одмереним
речима, ставио им је до знања да је овај ниво
неприхватљив, да борба за 1. место не дозвољава
губљење бодова на домаћем терену и да екипа мора да се
тргне пред гостовање у Доњем Добрићу:
- Ово је потенцијално најтежи тренутак за ових годину
дана колико сам у клубу, црвене лампице нису упаљене,
али свакако да је наша игра у суботу велика опомена пред
наставак сезоне. Не замерам екипи на жељи и борбености,
али велика већина играча мора много више да покаже.
Јасно је да је највећа одговорност на тренеру, а ја сам
уверен да ће Јовановић наћи начин да подигне тим. Ништа
није трагично, четири бода из два кола нико не може да
оцени неуспехом, али је ово био тренутак када сам морао
да реагујем- и колективном и појединачном критикомрекао је први човек Јединства, председник Радован
Пулетић.
Критика је делимично дала резултат, Јединство
поново није блистало у околини Лешнице, али је циљ
испуњен. Поново су Убљани бољи били у наставку, млади
Виденовић је и поред неколико промашаја показао да може
да буде право појачање, све остало неће се дуго памтити.
Б.М.

NOVO NA UBU, od 9.septembra

STOMATOLOŠKA
ORDINACIJA
doktor stomatologije

ZORAN ARIZANOVIĆ
Kralja Petra Prvog 18, Ub
(Tržni centar "Lazić", na spratu)
- popravka i vađenje zuba
062/490-931 - hirurške intervencije
- izbeljivanje zuba
- implanti
(ugrađivanje i usađivanje zuba)

- proteze
- porcelanski zubi

korekcija bora i usana hijaluronom
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НИКОЛА ЖИВАНОВИЋ
ПРВОТИМАЦ АЕК-а
- Талентовани везиста бори се за поверење Трајаноса Деласа,
новог тренера славног клуба из Атине. - АЕК у трећој лиги због
дугова, али се очекује експресни повратак.
Jош један младић са убских
простора крчи пут ка фудбалским
звездама, додуше далеко од свог
завичаја. Никола Живановић ће у
фебруару напунити 18 година, а
тренутно се налази на припремама са
првотимцима АЕК-а из Атине и питање
је дана када ће дебитовати за
сениорску екипу славног грчког клуба.
"Жуто-црни" су доживели сличну
судбину Глазгов Ренџерсу, због дуга од
60 милиона евра пребачени су у трећи
ранг, али далеко од тога да је клуб
увенуо. Стигли су нови инвеститори,
притекла је у помоћ и држава, а за
тренера је постављен прослављени
грчки репрезентативац Трајанос
Делас. Разумљиво, екипа је
подмлађена, а у новом почетку АЕК-а
нашло се места и за младог Србина
који је неколико година незамењив у
свим јуниорским категоријама
Атињана:
- Никад не заборављамо одакле
смо потекли, а дугујемо велику
захвалност Јединству из Уба и
координатору омладинске школе

Владимиру Тадићу који су ми
омогућили да тренирам са селекцијама
црвено- белих кад год сам у Србији. Пре
неколико година, био сам на ширем
списку за пионирску селекцију наше
земље, сада ми је циљ да се наметнем
тренеру Деласу, а наравно да ми је
наступ за своју земљу увек у подсвестидечачки машта млади Никола, син
Милоша Живановића, Бањанца који већ
пуних 15 година ради и живи у главном
граду Грчке.
Млађег Живановића одликују
одличан пас и преглед игре, подједнако
добро користи обе ноге, а уз три гола и
пет асистенција забележио је 26 наступа
за кадетску екипу у прошлој сезони. О
омиљеним играчима сувишно је и
говорити, с обзиром да игра на позицији
задњег везног. Раћа Петровић и Немања
Матић су фудбалски идоли овог момка
родом из Тамнаве, тек онда на ред
долазе Ћави и Бускетс, а са планине
Пилио, где се Атињани спремају, стижу
и н фо рма ц и ј е д а ј е ве ћ н а д ва
пријатељска меча Делас у стартну
поставу уврстио Живановића...
Б.М.

Никола Живановић

"РАНЧ" СТИГАО ДО ПОЛУФИНАЛА

ПОПОВИЋ СЈАЈАН
У ЛОЗАНИ

РУКОМЕТАШИ УБА ГОСТОВАЛИ НА ТУРНИРУ У ТЕШЊУ

ЈОВАНОВИЋ ЗАДОВОЉАН
- Тесан пораз од Челика, потом савладана Босна у борби
за треће место. - Наредни тест у Богатићу
Рукометаши Уба били су гости старих спортских
пријатеља из Тешња, у склопу прославе 55 година
постојања РК Босна одржан је 6. Меморијални
турнир "Фуад Прњаворац- Фудо" (24-25. август).
Поред њих, учествовали су још Бихаћ и Челик
Јуниор, а управо су ове две екипе играле у финалу.
Успешнији су били Зеничани, а убски рукометаши
су у борби за треће место савладали домаћина
резултатом 27:26. Иако турнир није легао "плавима"
у идеално време, тренер Драган Јовановић је био
задовољан партијама у Федерацији БиХ:
- Тек смо две недеље у тренингу, у базичном
делу су утакмице јако опасне због повреда играча, али нисмо могли да одбијемо
наше дугогодишње пријатеље. Први меч смо играли после дугог пута у
преподневним часова и, с обзиром на околности, пружили одличну партију
против каснијег победника турнира. Резултат меча за треће место заварава,
имали смо контролу и предност током целог меча и сигурно победили.
Недостајали су нам Милошевић, Шкорић и Стокић због пословних обавеза, нико
се није повредио, тако да сам задовољан нашим издањем у Босни- реферише
тренер Убљана.
Наши рукометаши су прошлог петка савладали Барич са 38:31, Јовановић
сматра да је број примљених голова превелик и да ће највише пажње посветити
игри у одбрани. Овог викенда, Убљани путују у Богатић, а првенство почиње
гостовањем у Обреновцу 21. септембра.
Б.М.

Иван Поповић
у акцији
Иван Поповић, један од најбољих
убских кошаркаша, наставио је своју
летњу баскет- бајку и на Мастерсу у
Лозани. Заједно са својим
саиграчима из екипе "Ранч", као
шампиони Србије представљали су
нашу земљу и то на сјајан начин!
Падали су редом Швеђани,
Французи, Немци, потом и Шпанци у
четвртфиналу, а одлични Словенци
су зауставили победоносни поход
наших момака. Због недостатка
простора, за сада само толико, али о
свему што је Иван Поповић остварио
овог лета на баскет турниримачитајте у наредном броју "Гласа
Тамнаве"...

СПОРТ
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ЖОК "УБ" СА НОВИМ ТРЕНЕРОМ И ВЕЋИМ
АМБИЦИЈАМА УЛАЗИ У НОВУ СЕЗОНУ

НАПАД НА ВРХ
- Марина Петровић, бивша одбојкашица Колубаре
и Железничара из Лајковца, нови тренер ЖОК Уба.
Последњих дана августа почеле су припреме и
одбојкашица Уба за ново првенство Колубарско- мачванске
лиге. Најбитнија вест је да је дошло до промене на клупи
Убљанки- уместо Данијеле Вулевић- Кијац која се повукла из
приватних разлога, кормило је преузела Марина Поповић,
Лазаревчанка која ће, поред тренерске функције, упоредо
појачати блок убске екипе. Реч је о средњем блокеру богатог
искуства, са суперлигашким рејтингом као играча Колубаре,
ОК Лазаревца, Партизана (Сремски Карловци), сплет
околности спречио ју је да заигра у Француској, а прошле
сеоне носила је дрес лајковачког Железничара:
- Јако сам узбуђена, с обзиром да ми је ово први пут да
водим сениорску екипу. Рано је за неке озбиљније оцене, а
први утисци су јако добри. Делује ми да девојке имају добру
хемију у екипи, појачале су нас још техничар Ивана
Јаковљевић и примач Јована Цветковић, а имамо амбиције
да нападнемо 1. место. Лига је проширена на 10 клубова, све
екипе су се озбиљно појачале, а сматрам да ће девојке из
Крупња и Малог Зворника бити најозбиљнији ривали- рекла
је у свом првом обраћању за "Глас Тамнаве" млади тренер
убских одбојкашица Марина Петровић (рођена 1979. године).

ЖОК "Уб"
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КОШАРКАШИ ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

ПОНОВО У САМОМ ВРХУ

- Стигли Љубас, Ракић и Драксимовић, близу Уба
и центар Вујић из Ваљева. - Стручном штабу
прикључен кондициони тренер Срећко
Мијатовић, старт првенства почетком октобра.
У понедељак 26. августа летњу паузу окончали су и
кошаркаши Уба, почеле су припреме за нову сезону Прве
српске лиге "Запад". У првој фази, тренеру Владимиру
Урошевићу помаже стручњак за физичку припрему и
опоравак играча Срећко Мијатовић, а на тренинзима је
присутно и неколико нових лица у односу на прошлу
сезону:
- На позицији "један" добили смо велико појачање у
лику леворуког плејмејкера Марка Љубаса који је у
сезоно 2010/11. био МВП Прве "Б" лиге. Вратио нам се и
млади Марко Драксимовић из Металца, а на спољним
позицијама пуно ће нам значити долазак искусног бека
Срећка Ракића. Под таблом су остале исте снаге, с тим да
су велике шансе да из Металца добијемо на позајмицу
центра Стефана Вујића. Отишли су Ивковић и Дрекић,
Кувекаловић се вратио у Раднички, а до Нове године
постоји и ванредни прелазни рок у ком могу да се доведу
два играча. Велико ми је задовољство да је од 17 играча
на почетку припрема, чак 10 потекло из наше школе, а
сигурно ће имати доста простора да се докажу.
Променом правила о старијим играчима, већина екипа се
доста појачала, али верујем да ћемо поново бити у самом
врху- поручује млади тренер Убљана Владимир
Урошевић.
Прву проверу, убски кошаркаши имаће против Умке у
Хали спортова за викенд, термин кошаркаша остаје
непромењен када су у питању првенствени мечевинедеља 19 часова, а првенство почиње у првој недељи
октобра.

фото убод - фото убод - фото убод

НЕМИЛЕ СЦЕНЕ НА ТУРНИРУ У БАСКЕТУ
"Крагна" за Јадранина

Председник ЖОК Уб Дарко Глишић најавио је да ће ускоро
девојке бити обрадоване новом опремом, у току је базични
део припрема, а првенство би требало да почне средином
октобра. Прошле сезоне, убске одбојкашице завршиле су на
4. позицији, а прве тестове имаће за десетак дана.
Б.М.

Kp

ОДРЖАН ТРЕЋИ МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У БАСКЕТУ "ВЛАТКО - ВЛАЈА ЦЕРОВИЋ"

"ШТРУМФОВИ" ПРЕКИНУЛИ ДОМИНАЦИЈУ "СИТИЈА"
- Обреновчани у саставу Даниловић- Јевтић- Јадранин забележили осам победа и један пораз, у финалу у
три меча савладали РТВ Сити. - Учествовало 10 екипа, Обреновчанин Симић најбољи тројкаш
У знак сећања на легендарног кошгетера Влатка
Церовића, КК Уб је организовао трећи по реду Меморијални
турнир у баскету. За разлику од претходна два лета, због
лошег времена турнир је са Школарца пресељен у халу, а
пријавило се 10 екипа. Занимљиво је да је већи број екипа
дошао са стране, били су ту обреновачки, лазаревачки,
шабачки, београдски... баскеташи, а тријумф је припао
обреновачким Штрумпфовима који су играли у саставу
Никола Даниловић, Милош Јевтић и Горан Јадранин.
Они су у финалу савладали екипу РТВ Сити са 2:1
победама и тако прекинули двогодишњу доминацију "црножутих" које су опет предводили најбољи убски кошаркаши
Иван Поповић и Александар Веселиновић. У екипи су још
били Солујић и Каралић, који заједно са Поповићем
представљају три четвртине сада већ чувене екипе Ранч која
ће представљати Србију на Мастерсу у Лозани. Ипак, овог
пута Обреновчани су били бољи, па им је уз победнички
пехар припала и новчана награда од 30.000 динара, а
одлучујући баскет завршен је "малим" резултатом 9:7.

Победници турнира: "Штрумфови"

Овога пута
у спортској хали

У полуфиналу је било пуно ватре, посебно у дуелу
Штрумпфова и шабачког Окна. У једном тренутку, након
дуела Јадранина и Шапчанина Мијатовића, дошло је до
опште туче у којој је учествовала и публика. Ипак, страсти
су се стишале, меч је регистрован актуелним резултатом
9:5, а у другом полуфиналу Фото Пани предвођен убским
крилним центром Младеном Радивојевићем није успео да
изненади двоструког победника турнира. За утеху, њихов
играч Филип Симић освојио је титулу најбољег тројкаша
турнира.
Мечеве је пратило око 200 људи, а правду су делили
првог дана Ваљевци Ковачевић и Станић, а другог дана
београдски тандем Булатовић- Марковић.
Б.М.

