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УДРУЖЕЊЕ КАРДИОЛОГА СРБИЈЕ

НОВОГОДИШЊА СВЕЧАНОСТ
Традиција се наставља, а Убљанин Проф.
Др Милан Недељковић успешан као и увек
Удружење кардиолога Србије је, последњег
петка у прошлој години, организовало традиционалну свечану вечеру у београдском хотелу М.
Међу стотинак гостију из земље и иностранства
нашли су се, као гости професора Недељковића и
Драган Јелић, председник Скупштине општине Уб,

Поздравна реч - Проф. Др Зоран Перишић,
Проф. Др Бранко Белеслин и
Проф. Др Милан Недељковић
као и уредник ’’Гласа Тамнаве’’.
- Свечана вечера на крају године, којој је
предходила седница Управног одбора Удружења, је
наша дуга традиција, а ја сам овог пута, имао част
да позовем и своје драге Убљане,- рекао је
Професор Недељковић, Први почасни грађанин
Уба. Иначе, он је званично предложен за дописног
члана Српске академије наука и уметности, а одлука
о пријему би требало да буде донета до новембра
ове године. Биће то прва највиша академска титула
једног Убљанина у новије време.
Сања и Драган Јелић, академик Проф.Др Небојша
Лалић и Берислав Векић државни секретар
у Министарству здравља

ОВИХ ДАНА- ОКО НАС

НОВА КЊИГА

А

ко оснујеш породицу, сазидаш
кућу, добијеш бар двоје деце
(још боље, унуке) и ако, уз то
објавиш и неку књигу, кажу, успео си
да постигнеш довољно у животу... Да
ли је тако? То питање се упорно
намеће, ваљда, свакоме после шездесете. Али, да ли
баш свако може да испуни све те ’’услове’’?
Е, сад! Изашла је из штампе моја нова књига ’’Уб и
Убљани’’ (трећа по реду, јер има још и ’’Тамнава у
срцу’’ и ’’Снови, дело, вечност... Прича о Фаљи’’).
Податак да су то самостална издања (уз драгоцену
помоћ пријатеља), надам се, не умањује вредност, а
доказује посвећеност и веру у себе.
Солидно опремљена (тврд повез и кунсдрук папир са
270 страна), публикација ’’Уб и Убљани’’ више
припада новинарској белетристици, фељтонистици,
него књижевним остварењима, изазвала је различите коментаре у локалној јавности. Некима се није
свидео избор личности, неки су питали где може да
се набави књига ’’Знаменити Убљани’’ (вероватно са
призвуком ироније)... Један Убљанин, чији лик се
нашао у оквиру 140 ’’одабраних’’, а до чијег мишљења
ми је стало, искрено је рекао да, по њему, ’’ништа ту
није добро’’ и да не разуме зашто је све то штампано
(?)... Теши ме што је то било усамљено мишљење које
ми је директно саопштено. Вероватно има и других са
низом замерки и примедби... Свету се не може
угодити! Одавно је познато.
Књига је заживела свој живот. То показује и динамика
продаје, једна до две дневно. Солидно, с обзиром на
повисоку цену и општу оскудицу, као и на чињеницу
да промоција тек предстоји.
Почеле су припреме за следећи издавачки пројекат:
’’Убске графите’’, публикацију посвећену ликовима
из блиске прошлости који су се, пре или касније, али
свакако крајем прошлог и почетком ово века, преселили на ’’Небески Уб’’. Прва фаза је, разуме се,
затварање конструкције финансирања за трошкове
штампања. Идеју за ’’Уб и Убљане’’, као и за ’’Небески
Уб’’, требало би да поменем, дао ми је Гаша Ашковић,
један од аутентичних и непоновљивих ликова који
се, нажалост, нису нашли у мојој новој књизи. Рекао
ми је, једног сунчаног дана, у убском парку, да би
требало да будем, уз остало, и хроничар ове ’’мале
вароши’’. Ето, послушао сам... Он сноси кривицу...

ЦЕЛОВЕЧЕРЊИ ПРОГРАМ У ’’ОКНУ’’

УБ И УБЉАНИ - ПРОМОЦИЈА
Улазнице са нумерисаним местима
За суботу, 31.јануар, заказана је промоција
књиге ’’Уб и Убљани’’ у ресторану мотела ’’Окно’’ на
убској Фазанерији. На ову својеврсну свечаност
биће позване, пре свега, личности које су, као
ликови, уз својеврсну анкету, ушле у књигу, али и
они који су уплатили пренумерацију, односно, они
који су се претплатили пре изласка из штампе.
С обзиром да се ради о целовечерњем
програму, са видео-бимом, музичким делом (жива
музика) и вечером уз неограничену конзумацију
пића, свима који нису уплатили претплату пре
штампања књиге, биће понуђено да накнадно
сносе трошкове у износу од 900,оо динара по
особи. Позивнице-улазнице ће бити нумерисане, а
сви који су се нашли на страницама ове публикације биће контактирани телефоном.

АКТУЕЛНО
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НОВОГОДИШЊИ КОКТЕЛ У ПРОСТОРИЈАМА
КОПА “РАДЉЕВО“

РАДОВИ У УЛИЦИ ВУКА КАРАЏИЋА ТЕКУ
УБРЗАНОМ ДИНАМИКОМ

ПОЧИЊЕ
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

У ТОКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЦЕВОВОДА И ИНСТАЛАЦИЈА

Озваничен почетак припремних радњи за
реализацију значајног пројекта

- Сви радови до коначног пресвлачења
коловоза биће завршени у уговореном року
од 90 дана. Асфалтирање могуће тек почетком
маја, због асфалтне базе и неопходних
повољнијих временских услова.

Влада Републике Србије усвојила је, крајем новембра
прошле године, предлог јавног интереса за територију копа
“Радљево“. Овај акт омогућава покретање откупа земљишта, а
новогодишњи коктел у просторијама Дирекције Центра за
стручне послове Површинског копа “Радљево“ у оснивању
озваничио је почетак припремних радњи на експропријацији
земљишта током ове године.
- Овај посао неповратно креће ка својој реализацији, што
је од великог значаја за све нас у општини Уб. Данашњим
окупљањем свечано обележавамо почетак рада ове Дирекције
у пуном капацитету. Ова година ће, дефинитивно, проћи у
знаку копа “Радљево“, баш као што је рекао и премијер Вучић
приликом недавне посете Западном пољу. Ми смо изузетно
поносни на ту чињеницу- рекао је предесдник општине Уб
Дарко Глишић у свом обраћању окупљеним званицама у
просторијама копа “Радљево“ на Убу.

На реду експропријација,
али и кадровско ојачање будућег копа
Владимир Ивош, директор ОРМ “Радљево“, истакао је :
- Реално је очекивати да у наредним недељама
започнемо са конкретном реализацијом пројекта. Општи
интерес је, до сада, утврђен за цело село Каленић и делове
Радљева у северном и јужном делу, у близини језера. Такође,
потписали смо и уговоре за копање три истражна екплоатациона бунара, док се још три бунара ревитализују и њихова
вода ће, у неком наредном периоду, моћи да се користи.
Заменик дирекора ОРМ “Радљево“ Драган Јелић истакао
је значај запошљавања нових кадрова у оквиру овог пројекта:
- Нама је потребна “свежа“ радна снага, а пре свега
приправници који би, пре доласка новог багера, требало да
заврше стручне испите и обуке за обављање одговорних
послова који нас очекују у копу “Радљево“. Инсистираћемо на
примању што већег броја младих рударских инжињера,
машинаца и електроинжињера, како би се кадровски ојачали и
припремили се покретање новог копа- закључио је Јелић.
Радови на коповима у “Радљеву“ ће почети ове и трајати,
најкраће, до 2040.године, а прве испоруке лигнита очекују се
2018.године.
Милован М.

Радови на измештању цевовода
у улици Вука Караџића
И поред нестабилних временских прилика током
децембра и јануара, предузеће “Леон“ максимално
користи сваки дан како би у уговореном року завршило
неопходне припремне радове пред коначну реконструкцију улице Вука Караџића. У току су подземни радови,
који подразумевају замену комплетних инсталација.
Посао је обиман, рокови су кратки, па зато мора да се
ради и када време не иде на руку.
- За сада успевамо да испоштујемо обевезе
према инвеститору и договорену динамику извођења
радова. Међутим, тренутно се суочавамо са прилично
великим проблемима када су у питању постојећа
комунална инфраструктура, телефонске и електро
инсталације, које се налазе у трупу пута и које се трудимо
да изместимо и реконструишемо. Како постојеће, тако и
нове каблове неопходно је инсталирати пројектованом
линијом од стране власника тих инсталација. Ови радови
нису предвиђени Пројектом реконструкције улице, већ
су накнадно додати. Услед временских непогода, убска
Дирекција нам је већ после десет дана обуставила
радове на, али смо ми одлучили да не губимо време већ
да изводимо радове по другом уговору, а који
подразумева измештање и реконструкцију цевовода и
инсталација. Надам се да нас ови радови неће много
успорити и да ћемо на крају сви бити задовољни једном
лепом и, пре свега, функционалном улицом - каже за
“Глас Тамнаве“ Драган Леонтијевић, власник предузећа
“Леон“, који по цео дан проводи на градилишту у центру
ужем Уба.

Ради се и по киши
- С обзиром да смо ушли у зимски период, који
није предвиђен за обављање ове врсте радова,
задовољни смо до сада обављеним послом. Као што
знате, захваљујући председнику општине, који је
обезбедио средства Министарства финансија за овај
пројекат, а која су предвиђена у програму финансирања
за претходну календарску годину, радове смо морали да
започнемо крајем године како би средства била
искоришћена. Надзор и инвеститори, који су нас
посетили пре неки дан, су изненађени колико смо
одмакли- истиче Леонтијевић и додаје да ће рок од 90
дана бити испоштован, али да се асфалтирање може
очекивати тек када временски услови то буду дозволили
и када буду могли да обезбеде асфалтну базу- највероватније почетком маја месеца.

ОДБОРНИЦИ СО-е УБ УСВОЈИЛИ БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ

ИСПОШТОВАНЕ СВЕ МЕРЕ ШТЕДЊЕ
Планирани буџет општине Уб за наредну годину износи 869 милиона динара,
што је за око 120 милиона мање него лане.
Крајем децембра одржана је Пета седница Скупштине
општине Уб, последња у 2014. години. На дневном реду су се
нашле 32 тачке. Најзначајнија одлука коју су одборници
усвојили је буџет за 2015. годину, планиран у износу од 869
милиона динара, што је за око 120 милиона мање од
овогодишњег ребалансираног буџета. Поред тога што је
програмски и реалан, то је једини могући буџет у овом
тренутку.
“Локална самоуправа је испоштовала све што је држава
преузела као мере фискалне дисциплине и штедње“, рекао
је председник општине Уб Дарко Глишић образлажући
одлуку о најважнијем документу.
- Гледали смо да га спакујемо онако како је то једино
могуће у овом тренутку, поштујући сваку законску одредбу
која је стављена пред нас и, пре свега, политику Владе. Да ли
је најпоштеније – није, можда смо још негде могли неки динар
да уштедимо, а негде, можда, неку ставку да повећамо, али
зато постоје прилике током године које ћемо користити да га
ускладимо. Свако од корисника је дао свој допринос у
смањењу, иако је то увек тешко. Овогодишњи буџет смо до
сада реализовали са 75 одсто, а с обзиром на уговоре које
смо потписали, пре свега захваљујући нашој Дирекцији за
будући коп „Радљево“, очекујемо да то може да буде и 80
посто до краја године. Овогодишњи буџет је тако направљен
да у наредном периоду морамо обезбеђивати што више
новца кроз министарства и јавна предузећа, јер, реалано,
наши проходи не могу покрити све оно што је расходна
страна. Већ првих дана 2015. године креће експропријација
за нови коп „Радљево“, који је наша развојна шанса и
пројекат број један. Због тога ћемо тражити најширу
политичку подршку, свакога ко има добру идеју и добар
кадар, без обзира на та за кога навија. Све што смо до сада
урадили је плод стабилности коју смо имали. Стабилност
носи позиција, али носи и опозиција – нагласио је Глишић.

УКИНУТ РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
И ПРОГРАМ “ПОМОЋ У КУЋИ“
С обзиром на смањење буџета, и општинска јавна
предузећа на располагању ће имати мање пара у 2015.
години, а мере штедње „скресале“ су и социјална давања
за прво и друго дете, као и за пружање услуга из програма
„Помоћ у кући“. Говорећи о разлозима за укидање
општинске једнократне новчане помоћи за прво и друго
дете, Глишић је подсетио да држава већ додељује
родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете.
- Ако држава даје, ми нећемо, јер по два основа више
не можемо да плаћамо.Ако неко мисли да показујемо
небригу, рећи ћу вам да ми сву ту децу до 18. године, на
одређени начин, из буџета финансирамо. Имамо врло
повлашћену цену Вртића, где је боравак за друго дете 20
посто јефтинији, а за треће бесплатан. Деци плаћамо и
превоз до школе од првог разреда основне до завршетка
средње школе, а финансирамо и много већи број
студената, јер смо проширили основу за добијање
студентске стипендије. Само смо ускратили једнократну
новчану помоћ за прво и друго дете, јер немамо пара за
двострука примања“.
Општина у наредној години неће финансирати
патронажне сестре и геронтодомаћице које су биле
ангажоване у оквиру програма Центра за социјални рад
„Помоћ у кући“ старима и немоћнима.
- Тражио сам извештај Центра за социјални рад и
видео да има 150 особа које користе услуге геронтодомаћица, а од тога њих 90 има и децу и браћу, неки и
родитеље, дакле имају крвне сроднике који могу да им
помогну. Кад сам погледао ко је све на списку, било ме је
срамота. Ми не можемо некима да финансирамо кућне
помоћнице, да им долазе, чисте и спремају, а имају своје
најближе сроднике - здраве. На то је одлазило шест, седам
милиона динара годишње. За наше суграђане који имају
потребу за таквом услугом, а њих је 50 до 60, направићемо
преглед у прва три месеца и, ако треба, вратићемо
геронтодомаћице, али не свих 17, колико их је до сада
било, већ две или три - навео је Глишић.

Предлог одлуке о буџету подржало је 29 од 40
одборника колико броји Скупштина општине Уб

ТЕРЕТ КРИЗЕ МОРА БИТИ
РАВНОМЕРНО РАСПОРЕЂЕН
Примедбу на одлуку о буџету изнео је одборник
опозиционе ДС Предраг Илић, који сматра да су планирана
средства требала бити нижа за више од сто милиона динара,
јер је „750 милиона динара реалан буџет за наредну годину“.
Разлог смањења буџета за наредну годину је, пре свега,
укидање таксе за грађевинско земљиште, основ по којем је
општина Уб од РЕИК „Колубаре“ добијала око 250 милиона
динара, али се додатни приходи очекују од отварања копа
„Радљево“, рекао је приликом расправе о буџету председник
Скупштине општине Уб Драган Јелић.
- Већ смо у овој години потписали споразум са „Колубаром“ и Дирекцојом за коп „Радљево“ о преносу средстава за
2014. годину. На сваки начин покушавамо да оживимо коп
Радљево“, али су отпори велики и у Београду и у Лазаревцу.
Добро је што имамо подршку у врху власти, и у министарству и
у Влади. Отварањем копа, решавају се многи проблеми везани
за пуњење буџета, од разних такси које су попут ренте за
откопану минералну сировину, као и накнаде за промену
намене пољопривредног земљишта у грађевинско и индустријско, али морамо наменски да их искористимо, у рурал, и
то је шанса да се повећа улагање у пољопривреду. До јула
месеца следеће године следује дугорочно потписивање
споразума са „Колубаром“ или ЕПС-ом о међусобним
обавезама по питању копа „Радљево“. Оно што ћемо ми
иницирати је да коп „Радљево“, буде независно предузеће у
будућој организацији ЕПС-а како би општина Уб могла да
повлачи средства за инвестиције, да запошљава своје
кадрове. Битни су нам статус и дугорочни споразум и наше
учешће у општинској власти је условљено тиме- изјавио је
председник Скупштине општине Уб Драган Јелић.
Председник одборничке групе СПС-ПУПС Благоје Цонић
рекао је да безусловно подржавају бужет, али очекују
одговорност извршиоца у погледу равномерног трошења
средстава „да терет кризе буде равномерно распоређен на све
кориснике“, док Слободан Миливојевић (СПС) сматра да сви
треба да дају допринос како би се превазишла кризна и тешка
2015. година. Такође, казао је да локална самоуправа треба да
нађе начине и могућности да више помогне аграру, те да је
опредељених десет милиона динара за субвенције недовољно
за обнову поплавама уништене пољопривредне производње и
осиромашено село.
Д.Н.

НАШИ АУТОРИ
САН ИЛИ ЈАВА?
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Убска зимска идила

(НЕ)ОБАВЕЗНО
ЋАСКАЊЕ У ПАРКУ
Био је то, можда, само сан у магновењу.
Али, у њему- све је истинито. Баш тако
би рекао наш бесмртни филозоф...
Волим да фотографишем, што професионално, што за своју душу.
Пао је први снег, а ја насред градског трга. Покушавам да ухватим неки
нови детаљ који до сада нисам сликао. Утабаном снежном стазом
приближама ми се старац беле браде и бркова. Не бих рекао да је Деда
Мраз, обучен је елегантније, класично, рекао бих као интелектуалац.
- Господине, да ли сте ви из “Гласа Тамнаве“?
На тренутак помислих како ме дуго времена нико није ословио
речју “господине“, ваљда се та реч изгубила у овим суморним
временима, где је све више олоша, а све мање господе.
- Јесам, господине- одговорих кратко не желећи да останем дужан
у уљудности на самом почетку конверзације.
- Редовно читам ваше новине- прича ми седи старац. Могу вам
рећи да има смисла оно што радите. У мору примитивизма ви успевате
да у нашој малој средини, ипак, истакнете праве вредности и заобићете
све оно што је погубно, а што свакодневно читамо у свакојакој штампи.
Поврх свега, не знам да ли сте свесни, али ви у “Гласу Тамнаве“ пишете
историју нашег краја. Сви ви, од главног уредника, преко Радована
Пулетића, Благоја Цонића, Милана Босиљчића, Бранка Матића, Драгане
Недељковић, Дуње Капларевић, Слободана Грковића, Милорада
Радојчића и осталих, остављате траг у којем ће потомство имати слику о
вама, о људима и догађајима који су обележили данашње време. То је
велика ствар !
- Слажем се, господине- одговарам загледан у зграду општинске
управе на Убу. Сви ми то знамо, само нисам сигуран да ли то знају и они
тамо. “Намножило“ се на Убу много медија, електронских. За штампу
издвајају шта преостане. Ево, сад управо праве буџет за информисање у
новој години, још не знамо на чему смо. Издаци су нам велики, али
борићемо се... Уб и Тамнава су уз нас, само у нашој општини имамо 55
продајних места. Ова средина има дугу традицију издавања новина, још
од “Гласа Тамнаве“ из 1923. године, преко ’’Тамнавских новина’’ и
’’Убског Предузетника’’, до данашњег ’’Гласа Тамнаве’’.
Осврћући се на трг око нас, старац као да је хтео да ме прекине. Из
џепа извади једну фотографију на којој се налази стари Уб.
- Видиш, синко, на овом месту је некада био сточни пијац. На
његовом месту је настао градски парк, то памтиш. Сада стојимо на
граском тргу. Времена се мењају, ова средина се мења. Неко ће рећи на
боље, неко, можда, на горе. Свеједно, ви у новинама можете да утичете
на неке догађаје. Ви можете да промовишете позитивне ствари, а да
критикујете негативности. Добра критика увек добро дође, свима.
Похвала, такође.
- Добро, а шта бисте ви, на мом месту, критиковали у наредном
броју “Гласа Тамнаве“?
- По мом мишљењу посебну пажњу треба обратити на све већи
лоповлук који се дешава у нашој средини, читао сам о томе и у вашим
новинама. Људи о томе треба да знају, да се чувају. Затим, не свиђа ми се
како одгајате нашу децу. Омладина нам одраста у негативном окружењу.
Дрога је наш велики проблем, а не видим неку успешну борбу против
тога. Не свиђа ми се ни нови модерни центар града, јер нема дрвећа. И
оно мало стабала у улици Вука Караџића сте посекли. Не свиђају ми се
улице у центру, ушли сте у зиму а нисте закрпили многе рупе. Не свиђа
ми се ни саобраћајни хаос, све неке једносмерне улице... Лепо је о томе
недавно писао Слоба Грковић. О паркирању да и не говорим, то је прича
за себе. Није ми јасно зашто по том питању ништа не предузимате. То вам
је као кад бисте у рођеној кући бацали ствари на све стране, па се касније
провлачили поред њих како би прешли из собе у собу. И да не набрајам
даље, много тога знате и сами- одговори ми овај Убљанин погнувши се
ка земљи.
Спустио сам главу и ја. Ћутали смо тако неколико минута, баш као
што и Убљани ћуте већ деценимама на очигледне проблеме који их
тиште. Онда смо подигли главе, руковали се и кренули свако својим
путем.
Ипак, окренуо сам се.
- Ко сте ви? Заборавили сте да ми кажете ваше име?
- Није важно ко сам, важно је да знам да можемо боље, много
боље- рече овај тихи господин са брковима и брадом који је, поред слике
старог Уба, држао и нотес у који је стално нешто записивао. Пошао је
неколико корака ка улазу у зграду Гимназије, мало застао, и претворио
се у бисту. Онако збуњен притрчах до бисте, а на њој је писало
БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ (!).

Зимска идила на градском тргу

Споменици оденути снегом

Пази, клизаво!

Паркинге заузео
снежни покривач
Главна улица под
снегом

КРОЗ ПОСАВОТАМНАВУ
БАДЊЕ ВЕЧЕ У ВЛАДИМИРЦИМА

У НОВОЈ ЦРКВИ
И ове године велики број верника је узео
учешће у паљењу бадњака, уз кувано
вино и врућу ракију

Традиција у црквеној порти
У Владимирцима, у новосаграђеној Цркви
Светих апостола Петра и Павла, на Бадње вече,
служена је Свечана литургија. Уз изузетно велику
присутност наших суграђана као и велики број деце,
дељени су слаткиши а по изношењу бадњака
обављено је и његово свечанo паљење.
У порти цркве делило се кувано вино и ракија,
док је на крају изведен велики ватромет који је трајао
пуних 15 минута.Тако је и свечано обележен почетак
Божићних празника, а све уз традиционални поздрав
Христос се роди!
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НАЈБОЉИ СПОРТСКИ
РАДНИК АМАТЕР
У избору најбољих спортиста Подриња
2014.године, који спроводи лист “Глас
Подриња“, председник СО Владимирци
добио вредно признање
Од свог родног
Трбушца до Владимираца и фабрике
“Ђорђо С” Драган
Симеуновић је остварио учинак за поштовање. Актуелни
председник СО Владимирци уредио је са
тимом сарадника
општинску лигу, потом
и осталих двадесетак
тимова Савеза, а у фаб р и ц и , у о гле д а њ у
обућара међународног учинка, имао више него запажен
наступ своје екипе. Сада у ФС МО уводи ред који, ако је
судећи по стању у општини, има лепе изгледе. И у
наредној години Симеуновић, најављује бројне потезе за
бољитак спорта који је у матичним Владимирцима под
конац. Ово је само део активности које је неуморни
заљубљеник, изнад свега у фудбал, приредио и завредео
признање уз податак да тим који води Јединство 1945
жели у Српску лигу, а Прово у Зону.

АКТИВНОСТИ МЛАДИХ

ВЛАДИМИРЧАНИ
“ОСЛОБАЂАЈУ“ БИОСКОП
Група младих окупирала је биоскоп који не ради 20
година и током децембра у њему одржала прве
пројекције.
“Поново ради биоскоп“ – вест је која се одмах
прочула варошицом општине у којој већ две деценије
нема биоскопа. Зграду неадашњег Дома културе,
изграђену 1948. године, поксећивало је само једном
годишње Удружење палих бораца да положи венце
испред спомен-плоче. Група младих, скинула је катанац с
врата.
„Ми смо овде неколико дана чистили, јер је простор
више служио као остава. Биле су ту гајбе, метле, четке и
џогери…“, каже Никола Брековић, из Групе за повратак
биоскопа у варош. Омладинци су, у с арадњи с
библиотеком која управља овим просто-ром, поправили
платно, набавили озвучење и пројектор, а у плану је
комплетна обнова.
„Следећим буџетом је предвиђено четири милиона.
Мада нас то не теши, јер је то обећавано годинама. Али ту
су млади, па постоји нада“, каже Милан Ћосић,
организатор културних дешавања.
Иако има оних који никада нису гледали филм на
платну, неки су баш овде први пут крочили у биоскопску
салу.
„Ово је током мог детињства било место где сам
долазио да гледам филмове, представе, циркус, цртане
филмове...тако да и те како памтим ову салу“, каже Иван
Велисављевић, из Групе за повратак биоскопа у варош
„Жане“.
Ослобађање биокопа има и хуманитарни карактер
јер ће приход од улазница бити уплаћен на рачун
Удружењу родитеља, старатеља и пријатеља деце
оболеле од рака „Чика Боца“.
„Пошто наше удружење скупља новац за камп за
децу оболелу од рака, који ће се одржати 2015. године,
свака помоћ нам је добродошла“, каже Милица
Шимоновић, из Групе „Младице“.
Подршку овој идеји дали су продуценти и екипа
филма „Мали Будо“, који су бесплатно уступили филм за
приказивање. То је само почетак, кажу ентузијасти, а у
плану су пројекције некомерцијалних филмова за
мештане ове варошице током целе зиме.

Нови трафо
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ХЕРОЈИ ДАНАШЊИЦЕ - ЛЕКАРИ
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

О “ПАРКУ
ПРИЈАТЕЉСТВА“
Навршило се тачно месец дана од самита
Кине и земаља Централне и Источе Европе у
Београду. Ми, грађани мале вароши, дочекали
смо да нам општину познату по великом фудбалу
у извештајима са значајног скупа помену као
битно место будућих српско-кинеских економских односа. Индустријска зона у Стубленици је
и раније окарактерисана као важан државни
пројекат. У септембарском броју „Гласа“ најављени су дани привредног и инфраструктурног
напретка шире заједнице и исказана спремност
кинеских партнера из града Хуаинан да локалној
самоуправи поклоне „Парк пријатељства“ на
локацији старе сточне пијаце у Убу. Радо бих на
тему парка прозборио коју, искрено и добронамерно.
На првом месту постоји потреба да
будући парк, без обзира на инвеститора, буде
убски, прилагођен и усклађен окружењу, ненаметнут. У супротном, парк би у разуђеном и слабо
изграђеном урбаном „ткиву“ овог дела вароши
уместо новог градског центра постао „страно“
тело. Урбана легенда каже да је доста крава
продато баш на старој сточној пијаци пришивених репова. Проблем је настајао касније, кад
реп отпадне, а насамереном купцу порасту
магареће уши.
Друго, ако оставимо по страни терминологију и теорију урбанизма (да ли је парк само
површина већа од једног хектара) потребна је
блиска сарадња локалних стручних служби и
пројектаната у погледу техничких услова,
изграђене и недостајеће инфраструктуре како би
избегли грешке које смо не тако давно чинили
непромишљеним избором локација за важне
јавне објекте.
Треће, кад је уређење старе сточне пијаце
у Убу већ извесно, хајде да осим тренутно
слободних парцела погледом, идејама и решењима обухватимо цео простор: од спортске хале,
дуж ограде основне школе и зелене пијаце, преко
залеђа дворишта Првомајске улице до незавршених Мркиних зграда и Убаче. Бар је сад лако да,
уз силу технике, 3Д анимације, сателите, авионе,
дронове и геометре сагледамо Вашариште из
свих углова и избегнемо замку парцијалног
решавања и наметања визија, макар то било о
туђем трошку. Тешко да могу да замислим лепо
уређену јавну површину испуњену симболиком
међудржавних односа Србије и Кине дугу 55
година без решеног: коначног изгледа паркинга
крај улице Ивана Миловановића, помоћних улаза
у дворишта основне и техничке школе, простор
испред зелене пијаце, задњу страну дворишта
Жике Сарме, неизграђену улицу Павла Петковића.
На последњој седници у 2014. години
одборници Скупштине општине изгласали су
одговарајуће одлуке и створили законске
предуслове за почетак реализације пројекта
„Парк пријатељства“. У светлу будућих много
значајнијих економских и привредних збивања
овај пројекат доживљавам као испит озбиљности
институција локалне самоуправе, док вредност
земљишта у јавној својини, које стављамо на
располагање, однос са потенцијалним пословним партнерима, суд домаће и кинеске јавности
намећу обавезу одговорног и креативног односа
у раеализацији пројектантског и градитељског
подухвата.

ПЕТ ОПЕРАЦИЈА,
А ШЕСТ ГОДИНА
Мирјана и Лазар из Бањана су веома
захвални лекарима и сестрама у Тиршовој.
Кажу да је човек ковач своје среће и да свој животни пут бирамо
сами. Али, шта да кажу они којима је срећа, већ првих дана живота,
окренула леђа? Лазар Балиновац из Бањана, који има само шест
година, имао је пет тешких операција. Није имао срећу да се роди
здрав, а још док је био у мамином стомаку, његов отац је - отишао.
Ипак, имао је срећу, да је све време његове борбе за живот, уз
њега била мајка Мирјана Ђорђевић (32), њен брат Мирко (28) и њени
родитељи Приле и Рада.
– Да није било њих, вероватно не бих изгурала ни психички, ни
физички, ни финансијски. Брат је знао ноћу, док сам седела поред
Лазе и плакала, да дође у Тиршову, да ме утеши речима да не бринем,
да ће све бити добро – сећа се Мирјана.
По самом рођењу, када је установљено да се са малим Лазом
нешто дешава и када је из Ваљевског породилишта послат на
Институт за неонатологију, санитетско возило којим су превожени до
Београда, имало је удес код Орловаче. То је био први степеник на
клацкалици живота и смрти.
Са Института за
Неонатологију хитно је
пребачен у Дечју универзитетску клинику у
Тиршовој где је установљена атрезија једњака. Седми дан живота
урађена је прва хируршка интервенција –
спајање једњака с а
желуцем. Међутим, дата
дијагноза није била коначна. Установљено је
да Лазар има и тешку
урођену срчану аномалију (Тruncus arteriosus
communis II) и да је
потребно урадити још
једну тешку операцију за
Мали Лаза у крилима
коју се не зна да ли ће се
Доц.др Војислава Парезановића
завршити позитивним
исходом.
Мирјана се још увек оправљала у Ваљевској болници, после
царског реза, а у недостатку оца, који би потписао пристанак за
предложену операцију, документ потписује деда. Борба једномесечног Лазе је почела ....
Како каже мама Мирјана, све је било у Божијим рукама, али и у
рукама особља Клинике у Тиршовој. Дани, ноћи, јутра и вечери
проведени у болници, ишчекујући готово немогуће. Прво прецизну
дијагнозу, а онда и шансу за лечење. Иако није наилазила увек на
разумевање убских и ваљевских институција, које јој нису одобриле
плаћено лежање поред Лазе, када је навршио годину дана, као и
право на туђу помоћ и негу тешко срчано оболелог детета, РФЗО је
одобрио, уз препоруке лекара у Тиршовој, новац којим је Лазар
послат у Лајпциг на Универзитетску клинику (2012. године) на даље
дијагностиковање и лечење. Тамо су урађене још две операције.
Данас је Лазар весео дечак, који је већ предшколац и радује се
поласку у школу на јесен, са својим вршњацима. Његовом успеху да
преживи најтеже, највише су помогли Доц. др Војислав Парезановић
– педијатар кардиолог, главна сестра кардиологије Јасмина
Максимовић, Проф. др Ида Јовановић, Проф. др Марија Лукач,
пулмолог Проф. др Бранимир Несторовић, кардиохирурзи Доц. др
Слободан Илић и Др. мед. Ђорђе Херцог, велики број сестара (Мира,
Цеца, Ема, Наташа, Слађа, Сања ...) и техничара у УДК Тиршова.
Д.Капларевић

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ГРАДИ ТРИ КУЋЕ И ТЕРЕН

ПОМОЋ ПОПЛАВЉЕНИМА
Трошкови изградње, заједно са
одбојкашким тереном који се
добија из иностранства, износиће
између 90 и 100.000 евра
У насељу Сандића имање граде се
три куће за социјално угрожене породице
настрадале у мајским поплавама, чија је
изградња омогућена донацијом Одбојкашког савеза Србије, док је локална
самоуправа обезбедила земљиште и све
неопходне дозволе. Поред стамбених
објеката, површине од по 70 метара
квадратних, Савез ће на Убу изградити и
један одбојкашки терен. Тим поводом,
одржана је конференција за новинаре у
Клубу Дома културе на којој се обратио
Александар Боричић, председник Одбојкашког савеза Србије.
- Изузетно сам срећан што одбојка,
као спорт, може да помогне онима који су
имали несрећул или да изгубе оно што су
ималил или да живе у доста тешким
условима. Поплава се десила баш када је
требало да играмо утакмицу Светске лиге
у „Пиониру“, који је био препун људи са
угроженог подручја, па смо морали да
играмо у Нишу. Тада смо почели да
размишљамо како да помогнемо. На
пријатељским утакмицама са Ираном и
Русијом, анимирали смо њихове играче
да дају прилог пострадалима, тако да је
Одбојкашки савез сакупио око два
милиона динара и уплатио на рачун
Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја, После тога, покренуо
сам и једну акцију ван Србије, тамо где
има више новца. Обратили смо се
светској и европској одбојкашкој федера-

Драган Џајић, Александар Боричић
и Дарко Глишић
цији, за које смо припремили кратак
филм из угрожених подручја и од њих
смо добили подршку за четири куће.
Одбојкашки савез Србије ће из својих
средстава финансиратати изградњу још
два стамбена објекта, а уз то, биће и
координатор свих донатора из иностранства, објаснио је први човек ОСС,
напоменувши да је Уб први град у
Србији који на поклон добија стамбене
објекте за поплављене и - одбојкашки
терен.
Нове куће намењене су за социјално угрожене породице које имају више
од два детета, а процењени рок за
њихову изградњу је 60 дана од почетка
грађевинских радова. Трошкови изградње, заједно са одбојкашким тереном
који се добија из иностранства, износиће између 90 и 100.000 евра.
- Захваљујем се Александру Боричићу, председнику најуспешнијег
спортског савеза у Србији, који треба да
служи као пример другима, једином
савезу који не узима, већ и даје и који
није познат по аферама, него по успешном раду и медаљама. Три стамбена

Представницима медија обратио
с е и Д р а г а н Џ а ј и ћ , ф уд б а л с к а
легенда и почасни грађанин Уба.
Изразивши захвалност ОСС на великој помоћи његовом родном граду и
на овој акцији, рекао је да га као
спортисту радује што је одбојка
веома популарна на Убу, а изградњом терена, подићи ће се ниво овог
спорта, који се већ сада налази на
одбојкашкој мапи Србије.
објекта и један спортски терен су велика помоћ Одбојкашког савеза и велико
хвала са наше стране, рекао је председник општине Уб Дарко Глишић.
У реализацији овог пројекта, правно-регулативну помоћ пружила је Канцеларија за обнову поплављених подручја Владе Републике Србије. На
конференцији је говорио Ђорђе Вуковић, саветник Канцеларије који је том
приликом похвалио ОСС што ће изградњом три куће на Убу помоћи породицама које су претрпеле велика оштећења, али су и самим својим социјалним статусом додатно угрожене. Д.Н.

АНГАЖОВАЊЕМ ОПШТИНЕ УБ И КИРС-а

СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
За пет породица које се налазе у статусу избеглица изграђене су монтажне куће, док су сеоске куће
са окућницом у трајно власништво добиле три породице расељене са Косова и Метохије

Александар Јовановић Џајић са новим власницима кућа
Након дугогодишњег боравка у
колективним центрима и подстанарским
становима, осам избегличких и интерно
расељених породица са подручја убске
општине коначно имају сопствени кров
над главом. За пет породица које се
налазе у статусу избеглица из Хрватске
и БиХ, изграђене су монтажне куће, док
су сеоске куће са окућницом у трајно
власништво добиле три породице
расељене са Косова и Метохије. Новац
за њихово стамбено збрињавање, у
укупном износу од 14.430.000 динара,
заједнички су обезбедили Општине Уб и
Комесаријат за избеглице и миграције

Републике Србије (КИРС). Уговоре о
додели кућа уручио им је заменик председника Општине Уб Александар Јовановић Џајић.
-Ангажовањем Општине Уб и Комесаријата за избеглице, из предприступних фондова Европске уније обезбеђено је 12 милиона динара. С а тим
средствима купљено је пет монтажних
кућа, површине по 54 метра квадратна,
које су подељене избегличким породицама на основу ранг листе. Уз то, у оквиру
програма пружања помоћи интерно
расељеним лицима, откупљене су три
куће са окућницама у селима Бањани,

Лисо Поље и Совљак. За откуп сеоских
домаћинстава, свака од три породице
добила је новчану помоћ у износу од по
810.000 динара, тако да је укупна вредност овог програма 2.430.000 динара,
рекао је Јовановић Џајић пожелевши
власницима да у својим новим домовима „проводе лепе дане и да се осећају
као грађани општине“. Према његовим
речима, Општина Уб ће и у наредном
периоду наставити активности на
пружању помоћи избеглим и интерно
расељеним лицима и, заједно са КИРСом, покушати да обезбеди још новца за
решавање њихових стамбених потреба.
Поред кључева за монтажне куће,
пет избегличких породица добило је и
по 30.000 динара помоћи од локалне
самоуправе за набавку најнеопходнијег
намештаја.
Од 1 5 0 и зб е гл и х и п р о г н а н и х
породица настањених у Тамнави, 60 је
добило кров над главом у претходне
четири године, сазнајемо од Небојше
Апостоловића, повереника Комесеријата за избеглице и миграције општине Уб. Кроз програм откупа сеоских
домаћинстава, стамбено је збринуто 30
породица, а још толико добило је
грађевинске пакете у вредности од по
440.000 динара за завршетак стамбених
објеката.
Д.Недељковић

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД „ТАМНАВА“

КОЛО СЕ ВИЈЕ...
Спортска хала на Убу била је мала да
прими сву заинтересовану публику
Културно-уметничко друштво „Тамнава“ одржало је
12. јануара свој традиционални, целовечерњи концерт
под називом „Оро се вије“. Као и претходних, и ове године
за њихов годишњи наступ владало је изузетно велико
интересовање публике, па су у Спортској хали не само сва
места за седење била испуњена до последњег места, већ
и добар део паркета. Током готово двочасовног програма,
на сцени се појавило око 200 чланова свих фолклорних
секција, чији су уметнички руководиоци Александар
Комплетну галерију слика са годишњег концерта
Станојевић (први ансамбл), Данијела Павловић (млађи
дечји ансамбл) и Немања Јовановић (старији дечји и
КУД “Тамнава“ погледајте на нашој Фејсбук страни
ансамбл ветерана). Први ансамбл одиграо је шест кореографија, од чега три премијерно: Шопске игре, Игре из
Босилеградског крајишта и Ваљевске Колубаре, своје ФАО НАСТАВЉА ДА ПОМАЖЕ ТАМНАВСКИМ
умеће дечји ансамбл показао је кроз четири игре, а ветерани кроз једну. Сплетом народних мелодија, посебно су ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
се представили изванредни Народни и Омладински оркестар, под руководством Софије Живић и Милоша Живића.
Громогласним аплаузима и овацијама публика је испратила сваки наступ и, судећи по њиховим реакцијама, био
је ово још један више него успешан годишњи концерт КУД
„Тамнава“, на коме су сви чланови друштва показали
Поплављеним пољопривредним газдинствима из убске
висок ниво извођења традиционалних игара и песама.
општине стигла је прва испорука помоћи у новој години. У
Убски кудовци већ се спремају за наредни концерт, оквиру програма подршке Европске уније за опоравак српске
који ће се одржати на Дан жена, 8. марта.
Д.Н. пољопривреде, Организација за пољопривреду и храну Уједињених нација (ФАО) донирала је око 15 тона сточне хране, која
ИЗ ПАТРОНАЖНЕ СЛУЖБЕ ДОМА ЗДРАВЉА УБ је распоређена на 46 домаћинстава. Ради се о концентрату за
свиње, а сваки пољопривредник преузео је по 320 килограма.

ИСПОРУЧЕНА
СТОЧНА ХРАНА

РОДЕ ДОНЕЛЕ
ЧЕТРНАЕСТ БЕБА

Многи су у Новогодишњој ноћи пожелели најближима: добро здравље, успех у послу, пуно пара, нове
љубави... Неко је пожелео да прошири породицу, а неко
је највеселију ноћ провео радујући се принови.
Последњег дана у 2014. години, родио се један дечак
из Каленића. Иако првог дана јануара, у новој 2015.
години, није било беба из Уба. Другог јануара убска
општина постала је богатија за две бебе. Родили су се
један дечак и једна девојчица. До 14. јануара 2015. године, Патронажна служба Дома здравља Уб, обишла је 14
новорођених беба.
У 2013. години укупно је пријављено 214 новорођених беба, а у 2014. години, нешто више – 225 беба.

ПРВИ СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ УБСКЕ
ВИОЛИНИСТКИЊЕ

КОНЦЕРТ, ПА
ЗИМСКА ШКОЛА
После првог солистичког концерта одржаног
крајем 2014. године, распуст проведен радно,
у Бањи Ковиљачи.
Млада убска виолинисткиња Александра Латиновић,
зимски распуст провела је радно, у Међународној зимској
школи виолине професора Владимира Марковића. Десет
дана, колико је провела у Бањи Ковиљачи, није се само
одмарала, већ се спремала за нове победе.
Прошлу годину памтиће као врло успешну и радну.
Освојила је бројне награде и постала члан Београдске дечје
филхармоније. Завршетак године обележила је радно –
првим самосталним солистичким концертом, који је одржала 26. децембра, у препуној сали ШОМО „Петар Стојановић“.
Пред многобројном публиком (каже да је није очекивала
у толиком броју), Александра је извела композиције Крајцера, Баха, Вјенијавског, Де Фаље, Сука и Менделсона. Своју
осећајност показала је изведбом пијана у „Легенди“ Вјенијавског, а своје умеће и зрелост, у Менделсоновом концерту
у е-молу, I став. Иако је тек пети разред музичке школе,
достигла је ниво студента музичке академије, на којој се
Менделсонов концерт свира.
Д.К.

Помоћ поплављенима наставиће се
и у наредном периоду
Ово је шести пакет помоћи који су, од прошлогодишњих
мајских поплава, тамнавски пољопривредници добили од
Организације за пољопривреду и храну Уједињених нација.
ФАО је један од најозбиљнијих донатора у убској општини, који
ће и у наредном периоду наставити са испоруком помоћи
оштећеним пољопривредним газдинствима, каже Жељко
Илић, помоћник директора Фонда за рурални развој. По
његовим речима, тамнавски ратари ускоро могу да очекују
помоћ у семенској роби (кукуруз, јечам, луцерка,...), а постоји
могућност да се, због већих исказаних потреба угрожених
пољопривредних газдинстава, организује и други круг
испоруке концентрата за свиње.

ОКО НАС
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ЦРВЕНИ КРСТ УБ
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РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА ВАЉЕВО

НАГРАЂЕНИ
ДАВАОЦИ КРВИ
У организацији општинског Црвеног крста и Завода за
трансфузију крви Србије, у просторијама средњих школа
на Убу крајем децембра одржан је девети Сабор добровољних давалаца крви и акција добровољног давања
крви, у којој је прикупљено 59 доза драгоцене течности.
Редовни, годишњи Сабор био је прилика да се награде добровољни даваоци из убске општине који су крв дали
први пут, пети и десети. Такође, признања су примили и они
који су крв дали 20 пута, 35, 50, 75, 100 пута и више. Укупно је
додељено 240 плакета и медаља најхуманијим Тамнавцима, а апсолутни рекордери су Владан Ђелмаш, који је крв
дао 120 пута и Рајко Близањац, који је драгоцену течност
добровољно даривао сто пута. Међу награђенима, био је и
велики број ученика Техничке школе и Гимназије „Бранислав Петронијевић“, који се редовно одазивају акцијама
Црвеног крста и својим учешћем помажу да Уб задржи
статус најхуманије општине у Колубарском округу, када је у
питању добровољно давање крви.

НАГРАДА ЗА
“СТОЧАР Л.С.Б.“
На свечаној седници Скупштине Регионалне привредне коморе Ваљево, која је одржана крајем децембра у
Шапцу, уручене су награде за најбоље пословне и
предузетничке резултате у 2014.години. У конкуренцији
средњих привредних друштава колубарско-мачванског
округа, бронзано признање припало је убском предузећу
“Сточар Л.С.Б.“, које се бави товом јунади, поседује
сопствену савремену кланицу и бави се дистрибуцијом
меса и месних прерађевина велетрговинама, маркетима,
ћевабџиницама и крајним потрошачима.
Добитници
прознања

Ово привредно друштво, које је настало из породичног пољопривредног бизниса породице Леонтијевић
пре 20 година, бави се и извозом јунећег меса “беби биф“
квалитета, као и производњом сточне хране за сопствене
потребе. Од 2011. године у његовом саставу је и Друштво за
складиштење житарица и производњу брашна “Тамнавац
Л.С.Б”, са силосима на Убу и у Бањанима.
У истој конкуренцији сребрно признање припало је
“Еуропрому“ из Ваљева, док је златна плакета уручена
предузећу “Б.М.Р. Груп“ из Шапца.
Милован М.

proizvodnja i prodaja peleta

BUKOV PELET
- bukovina 80%
- čamovina 20%

Прикупљено 59 доза драгоцене течности

СРПСКА ПОСЛА - СТУБЛЕНИЦА

СЕПТИЧКА ЈАМА
ТЕЧЕ УЛИЦОМ
Незадовољни мештани Стубленице пожалили су
се нашој редакцији на један проблем, који их мучи већ
месецима. Изашли смо на терен и затекли несвакидашњи
призор- септичку јаму како тече улицом. У питању је крај
познат под називом Јеленића поток, а који је пре више од
годину дана добио нов асфалтни пут.
- Из оближњег дворишта, из септичке јаме, која
прелива, каналом на пут истичу фекалије које, када је
топло, доносе несносан мирис. Када је мраз, на овом делу
пута ствара се поледица и асфалт, иако је нов, почиње да
се деформише. Обраћао сам се комуналној инспекцији,
која је излазила на терен, али до данашњег дана није
донела никакво решење. Инспекторка, која је долазила,
позвала ме је једном приликом и рекла ми да, пошто никога
није затекла у домаћинству, не може да напише пријаву. Ми
не знамо како да се изборимо са овим проблемом и зато
апелујем на надлежне институције да нам помогну- истиче
мештанин Милош Јанковић.
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Koceljeva

063/86-83-884
proizvodnja i prodaja

TERMO ROLNI
za fiskalne kase i štampače
Povoljno !

DIGITALIZUJ SE
NA VREME

Стубленица: Фекалије на путу

VELIKI IZBOR SET- TOP BOKSOVA ZA
DIGITALIZACIJU - DVB T2

VIVAX

STRONG

ПРИ КРАЈУ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

БЛАЖИ КРИТЕРИЈУМИ
У школској 2014/15, право на стипендију могу да остваре студенти
основних и мастер студија на факултетима чији је оснивач Република
Србија, како они који су на буџету, тако и самофинансирајући, као и
студенти приватних факултета.
У петак, 23. јануара, истиче рок за
пријаву на Конкурс за доделу новчане
накнаде студентима дела трошкова
студирања за школску 2014/15. годину,
који је расписан 8. јануара. Председница
општинске Комисије за доделу студентских стипендија Славица Глишић каже
да очекују више пријава него прошле
године, јер су поједини критеријуми за
добијање стипендија измењени и блажи
у односу на лане.
- Прошле године примили смо 250
пријава, док је право на доделу стипендија стекло њих 198. Сада очекујемо око
300 захтева, с обзиром на нове услове
конкурса. У школској 2014/15, право на
стипендију могу остварити студенти
основних и мастер студија на факултетима чији је оснивач Република Србија,
како они који су на буџету, тако и самофинансирајући, као и студенти приватних факултета.Студенти прве године
могу да добију стипендију уколико им је
просечна оцена у средњој школи била у
распону од 4,5 до 5,0. Такође је потребно
да испуњавају и следеће услове: да су

први пут уписали зимски семестар
одговарајуће године студија, да током
студија нису губили годину, да нису у
радном односу и да су најкасније две
године по завршетку средње школе
уписали факултет. За разлику од претходних година, када се тражило да
студент и оба његова родитеља или
старатеља имају пребивалиште на
територији општине Уб, сада је тај услов
измењен. Право на стипендију остварују студенти који заједно са бар једним
родитељем или старатељем најмање
годину дана пребивају на територији
наше општине. Један од услова који је,
такође, новина је време за које се
накнада додељује. Наиме, она се додељује за једну академску годину, али се
може користити најдуже у дужини
трајања основних и мастер студија на
одабраном факултету. То, практично,
значи да, ако је ст удент користио
стипендију на једном факултету, а
касније је прешао на други, трајно губи
право на општинску стипендију –
објашава је Славица Глишић.

Славица Глишић
Висина стипендије је на прошлогодишњем нивоу и износи 6.000 динара
месечно, а прве исплате студенти који
буду испунили услове могу да очекују
почетком марта, када ће комплетна процедура бити завршена и када ће им,
ретроактивно, бити исплаћене заостале
рате.
Д.Н.

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

АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА” УПУТИО ДОНАЦИЈУ У НОВЦУ И ОПРЕМИ

ПОМОЋ ЗА ДОМ ЗДРАВЉА
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ
За набавку ултразвучног апарата, Аеродром донирао 400.000 динара, а инспекцијским службама
поклонио рачунарску опрему
Београдски аеродром „Никола
Тесла” донирао је Дому здравља на Убу
новчана средства у висини од 400.000
динара за набавку ултразвучног апарата, а овдашњим инспекцијским
службама рачунарску опрему. Донацију
је уручио в.д. генералног директора
Аеродрома Саша Влаисављевић који је,
том приликом, подсетио да је ово једна
у низу конкретне помоћи општини Уб
након прошлогодишњих мајских поплава, те да ће и у овој години наставити са
том праксом.
- У 2015. години направићемо
пословни преокрет по питању репрезентације и донација у том смислу што
више нећемо бити спонзор врхунских

Биљана Николић
и Саша Влаисављевић

спортских клубова, већ ћемо улагати у
нашу децу и здравство. У овој години
имаћемо преко 30 посто већу добит него
у 2014, која је, опет, далеко боља него
2013, што значи да ћемо имати више
средстава баш за ове намене – навео је
он. Влаисављевић је, такође, рекао да
ће убрзо поново посетити убску општину, како би у сарадњи са представницима локалне самоуправе и образовних
установа сагледао потребе тамнавских
школа, након чега ће им Аеродром
„Никола Тесла” упутити помоћ према
приоритетима.
На донацији се захвалио председник општине Уб Дарко Глишић,
истакавши њен велики значај не само за
Дом здравља и инспекцијске службе,
већ и за грађане.
- Захваљујући Аеродрому „Никола
Тесла”, Дом здравља ће набавити један
савремени ултразвучни апарат и део
медицинске опреме, чиме ће ниво
услуга подићи на виши ниво, а самим
тим наши грађани ће имати квалитетнију здравствену заштиту. Такође,
општинским инспекцијским службама,
чије су просторије уништене у поплавама и од маја раде у веома тешким
условима, много ће значити помоћ у
компјутерима и другој рачунарској
опреми, јер ће све своје послове моћи
да обављају на бржи, ефикаснији и
лакши начин. Надам се да ће наша
сарадња трајати и у наредном периоду
и да ћемо заједно успети да направимо
и добре резултате и добре ствари за све

грађане који очекују помоћ у овим ни
мало лаким временима, која су иза нас, а
и пред нама – истакао је Глишић.
Директорка убског Дома здравља, др
Биљана Николић је у име установе на
чијем је челу уручича Захвалницу в.д.
генералног директор Аеродрома „Никола
Тесла” Саши Влаисављевићу и изразила
наду за наставак сарадње у наредном
периоду.
Ово није прва донација Аеродрома
„Никола Тесла” убској општини. Током и
након мајских поплава, поред две хуманитарне пошиљке за угрожено становништво и рачунарске опреме за јавна
предузећа и установе којима је вода
уништила пословне просторије, Аеродром је уплатио и милион динара на
наменски рачун општине Уб за помоћ
поплављенима.
Д.Н.

АКТУЕЛНО
РЕГЕНЕРАЦИЈА АКУМУЛАТОРА
У ХАЛАМА НЕКАДАШЊЕГ “КЕРУБА“

НЕ БАЦАЈТЕ
АКУМУЛАТОРЕ,
ОЖИВИТЕ ИХ
У хале некадашњег “Керуба“ недавно се
уселила фирма “Bitein group“, власника Зорана
Марковића Кизе. Овај Убљанин, некада успешни
рукометаш, данас је предузетник-инвеститор
који паралелно послује и живи у Шпанији и
Србији. У избору локације, фирме која се бави
регенерацијом акумулатора, посредовала је
општина Уб, а за кратко време придобили су и
велики број муштерија. Хладно време и дебели
минус одразили су се на акумулаторе многобројних возача у Тамнави, а као најповољнија
опција намеће се њихова регенерација уз помоћ
најсавременије технологије која успешно сервисира старе и дотрајале акумулаторе.
- Акумулатори пропадају тако што се у
њима дешава природан и неизбежан процес
кристализације сумпора из сумпорне киселине,
који се постепено таложи на електродама и
самим тим спречава батерију да ефикасно
акумулира и предаје струју. Ти кристали, заправо, гуше батерију и заузимају користан простор,
односно капацитет батерије, чиме она постаје
неупотребљива. Уз помоћ најновије технологије
и опреме из области одржавања акумулатора,
ми тај процес можемо да преокренемо и ваш
акумулатор доведемо у првобитно стање. На тај
начин ми продужавамо век вашег акумулатора,
штедимо ваш новац и дајемо писмену гаранцију
од шест месеци- каже за “Глас Тамнаве“ Драган
Сарић, шеф погона за регенерацију акумулатора.

22.јануар 2015.г.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ШТА МИСЛИТЕ О КИНЕСКИМ
ИНВЕСТИЦИЈАМА У ОПШТИНИ УБ?
Бранислав Срећковић, професор у пензији:
- Ја сам за било коју компанију која доноси добит
држави а поготово нашем граду. Видите колико младих
људи не ради. Сваки динар који се код нас потроши од
користи је за град. Довођењем људи са стране, не
морају то бити Кинези, имамо само корист. Ти људи се
код нас хране, возе аута и користе наше гориво, обрће
се одређени износ средстава. Било ко да дође, добро
је дошао. Само да не буде продавање магле као до
сада, већ да се стварају услови да буде прихода. Није
за очекивати да нам одмах буде боље. Мора да прође
одређено време да се опоравимо. Најлакше је критиковати...

Душко Радосављевић, Таково:
- За убску општину је то пун погодак. Ми тренутно
немамо индустријску зону, наша деца немају посао. Од
ова два приватника не може Уб да живи, само Јовановићи и Леонтијевићи запошљавају повремено по
неколицину радника. То је за нашу општину недовољно, ми друге капацитете немамо. Од чега ће млади
људи да живе? Ако обећавају ти инвеститори боље
услове за рад и живот, зашто их не прихватити?
Кинеске компаније то обећавају и нема ту ништа лоше.
У сваком случају вреди покушати.

Иван Поповић, Степање:
- Све што доноси новац општини, треба прихватити. Само да немамо губитке као до сада. Лично сам
мишљења да неке радове могу изводити и наши
извођачи, а не само страни. Пут којим свако јутро идем
на посао, раде радници “Путева“ Ужице и много добро
је урађен. То није само моје мишљење, већ и многих
других. Зато, не мора по сваку цену да радове изводе
страни инвеститори, али ако су повољнији са ценом и
ако то доноси добро овој општини зашто да не. Из
свега тога даће Бог да изађе нешто добро.

Љубодраг Алексић, возач у пензији:
- Није то тако лоше. Добра је то инвестиција за овај
град. Само да не упаднемо у неке дугове као што је то
било до сада. Ја сам у сваком случају за сваког ко нуди
боље сутра за ове грађане. Сарадња са Кинезима до
сада није се показала као промашај, може то да помогне Убу да стане на ноге и запосли одређен број људи.

Сандра Драксимовић, предузетник из Уба:
- Нека људи раде ако имају добар програм и могу
да помогну на било који начин овој општини. Ако раде
они ће и да плаћају порез овој држави, а и то је нешто.
Ове радње што су отворили, запослили су неколико
младих, само што су им плате мале и углавном раде на
црно, без пријаве. Онај ко им је то дозволио, вероватно
треба да има увид у све то и да види да ли општина има
неку рачуницу од сарадње са њима. Ипак, о томе они
на врху треба да одлучују.

Славољуб Лазић, таксиста из Уба:
Најпре тестирање, па, ако је потребно,
регенерација акумулатора
По његовим речима, цене регенерације
крећу се у зависности од капацитета акумулатора, отприлике, око трећине вредности
новог средње класе (до 55Ah- 1.900 дин, до
60Ah- 2.300 дин, до 75Ah- 2.700 динара, итд).
- Сервис и регенерација акумулатора траје
неколико дана, а за то време нашим потрошачима на коришћење дајемо нашу батеријуистиче Сарић и додаје:
- Ускоро ћемо у понуди имати и нове
акумулаторе једног произвођача, по изузетно
повољним ценама и што је најважније- са
правом гаранцијом. Као сервис ми ћемо обављати све потребне радње током гарантног рока,
што значи да потрошачи неће морати да се
малтретирају са сервисерима који умеју да
држе акумулаторе и по неколико недеља а да ви
за то време немате алтернативу.
Милован М.
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- Било ко да улаже своја средства у ову општину
боље је него да то не чини нико. Није битно да ли су то
Кинези, Немци или Французи, само да се нешто
дешава, да ствари крену на боље. Свака инвестиција
доноси запошљавање и све остало. О сарадњи са
Кинезима имам само речи хвале. Таксирам, па сам у
прилици да их често возим и могу рећи да су јако
коректни по питању плаћања, што се не може рећи за
све друге клијенте.

Зоран Божић, возач из Такова:
- Ја лично немам ништа против да Кинези улажу у
нашу општину. Сигурно ће то имати своју добру страну,
првенствено мислим на запошљавање младих. Једно
је сигурно, плате неће бити довољно велике, али за
преживљавање ће бити, а ми смо то одавно научили.
Што се индустријске зоне у Стубленици тиче, ја имам
позитивно мишљење о њој. Верујем у председника
општине Дарка Глишића и знам да он може да покрене
ствари са мртве тачке, али то не може у тренутку, мора
да прође одређено време да ствари дођу на своје
место. Сигуран сам да је пред нама светлија будућност.
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БОЖИЋНЕ СВЕЧАНОСТИ У УБСКОМ ХРАМУ

РАДУЈМО СЕ У ВЕРИ
Рождество Господа и Бога и Спаситеља Исуса Христа Божић, свечано је прослављен у убском Световазнесењском храму. Светом Божићном литургијом началствовао је крстоносни прота Митар Миловановић, Архијерејски
намесник тамнавски уз саслужење убског свештенства.
Спасоносним и оживљавајућим Причешћем причестио се
велики број верника који су достојно испостили цео
Божићни пост, припремивши се радоснога срца за дочек
најдражег госта Господа Исуса Христа.

ПАМБУКОВИЦА

22.јануар 2015.г.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ЖИВИМО ЗАЈЕДНО“

ТАМНАВА ДОБИЛА
МАНАСТИР

ИЗЛОЖБА
РУКОТВОРИНА

Благословом владике Милутина, црква у
Памбуковици званично је постала мушки
МАНАСТИР МЕРКШИНАЦ.

Удружење „Живимо заједно“ је уочи 1. јануара
организовало традиционалну, Новогодишњу продајну
изложбу рукотворина, на којој су деца са посебним
потребама из специјалне школе „Љубомир Аћимовић“ у
Мургашу приказали сву своју маштовитост, знање и
вештине у прављењу украса и предмета за кућну употребу.
У препуној Галерији „Свети Лука“, изложбу је отворила
Маријана Марјановић, помоћник председника Општине Уб,
која се захвалила ученицима и њиховим педагозима на
истрајности и креативности у осмишљавању и прављењу
„дивних и корисних ствари“. А њих је, заиста, било за
свачији укус и џеп – око 300 украсних и употребних предмета су, специјално за ову прилику, направили млади
уметници и знатлије, уз велику и несебичну помоћ дефектолога Мирјане Јовановић и Јасмине Гајић, као и волонтерке Љиљане Илиић. Готово све су успели да продају, а
прикупљен новац искористиће за оно што највише воле –
излете и путовања.
И као што су деца са посебним потребама овом
изложбом улепшали празничну атмосферу у своме граду,
тако су њима Нову годину улепшали млади убски
уметници, окупљени око пројекта „Уб арт“, који су их
обрадовали пакетићима. И једни и други су најавили да ће
ова лепа пракса и сарадња бити настављени, на обострано задовољство.

Доласком јеромонаха Серафима и Сергеја у Памбуковицу,
некадашњем манастиру, који је за време Турака био прва
штампарија у Србији, поново је враћен тај статус. Да је ова
одлука владике Милутина Богом благословена доказује и
чињеница да је одмах по доласку монаха, за кратко време, у
Памбуковици доста урађено. Бог је усмерио људе добре воље
да помогну, па је за пар месеци стари црквени дом комплетно
реновиран. Радови су настављени на сређивању Храма, а
уређује се и штала за манастирске козе и овце. Ускоро се
очекује и решавање проблема са струјом, као и увођење
телефонске линије.

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Бадње вече, тај освит најрадоснијег хришћанског
празника, прослављено је у порти убскога храма, у
присуству око две хиљаде верника. После вечерњег
богослужења, које је служио протојереј Милан Ристивојчевић, уз саслужење протојереја Душана Бабића, уследио је
чин освећења и паљења бадњака пропраћено ватрометом.
Божићну свечаност увеличали су ученици веронауке из
Техничке школе Уб, са професором српског језика
Миланом Киселчићем и вероучитељем Александром
Мандарићем, приредивши пригодан културно-уметнички
програм. Заједно са члановима убског црквеног хор
одиграли су вертеп, дочаравши притом диван стари обичај
који прати Бадње вече. У импровизованој колиби,
најмлађи су почашћени поклонима и слаткишима, а
одрасли чајем, куваним вином и ракијом.
А.Мандарић

ДЕЦА СУ НАМ ГОЈАЗНА
Манастир Меркшинац- Памбуковица
Монашки живот је посебно духовно богатство једног
краја, а сада у Тамнавском намесништву постоје три манастира: у Боговађи, Докмиру и Памбуковици.
Д.Петровић

БАДЊИ ДАН У ТАКОВУ

ВЕСЕЛА ТРАДИЦИЈА
Божићна печеница, сечење бадњака и још по нешто...
Уочи Божића, на Бадњи дан, у Такову већ 35 година
негују традицију јутарњег окупљања и печења печенице у
шуми. Весела дружина и седам прасића, који се пеку на тихој
ватри улепшали су дан и репортеру “Гласа Тамнаве“.
Све почиње у раним јутарњим сатима (око пет часова).
Сечење бадњака, ложење ватре, припремање ђаконија под
Печење печенице уз пријатно дружење у Такову
сачем, пиротехничка средства и ватромет, надметање у
пуцању из ловачке пушке, “мирење уз љуту“- само су део
Сечење бадњака
програма који Таковчани из горњег краја упражњавају сваке године. Читаву причу
је покренуо Ђорђе Марковић- Маторчић, давне 1979.године.
- Знате како се брзо живи! Целе године негде трчимо, радимо и немамо много
времена за дружење. Бадњи дан нам је као створен за опуштање и окупљање.
Верујемо у Бога, поштујемо традицију и са пуно радости обележавамо божићне
празнике- истиче Марковић.
Последњих година “горњанима“ се придружио је један становник доњег
краја - Александар Радовановић Беча.
- Овде сам већ пету годину за редом, а долазићу и надаље. Пријатно дружење
са пријатељима и комшијама за најрадоснији хришћански празник за мене је
незаменљиво. Сви смо могли да испечемо печеницу код куће или у пекари, али то
не би имало драж као сада, када уз ватру и пиће, ћаскамо и шалимо се на свој и
туђи рачун. Касније, поподне, сви заједно идемо на службу у Врело да палимо
бадњак- наглашава Радовановић.
Да све буде како треба задужене су млађе снаге - Живота и Војислав
Марковић. Печеница је, како кажу, “привлачнија од најлепше балерине“, а
дегустираће је, по традицији, у кругу породице на дан Христовог рођења- Божић.
Милован Миловановић
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Од 992 прегледане деце, 109 је гојазно,
а 68 има неки од деформитета кичме
и грудног коша.
Резултати редовних систематских прегледа
школске деце, узраста I, III, V I VII разреда, на територији
општине Уб, показују да је у последњих неколико
година, у порасту број гојазне деце. Прегледана су 992
дедета, од којих је 109 са прекомерном телесном
тежином. У овај број убрајају се и контролни прегледи
ученика II, IV, VI и VIII разреда.
Статистички подаци у овој школској години, као и
резултати из 2013/2014. године, где је број деце био и
већи (132), указују на то да се деца неправилно хране.
- Деца не би требало да се хране такозваном брзом
храном. Требало би да имају најмање пет оброка
дневно. Најбоље би било када би понели доручак од
куће који би садржавао неки од млечних производа
(јогурт, сир, намаз), шунку, квалитетнији сендвич и да
избегавају грицкалице – савети су главне сестре Дома
здравља Уб, Снежане Ненадовић.
Родитељи често немају увид, шта деца купују од
џепарца који им дају за доручак и ужину у школи. Много
деце, најчешће за ужину, па чак и за доручак, поједе
чипс и попије газирани сок, што је ризично за њихово
здравље. Квалитетан доручак не мора да буде и скуп.
Можете им спаковати пројарице, чоколадно млеко,
парче пите или хлебчиће од интегралног брашна са
неком салатом и парчетом шницле.
Узрок гојазности није само лоша исхрана, већ
некретање и недовољна физичка активност, а
знамо да деца, све више времена проводе испред
компјутера и телевизора.
Систематским прегледом утврђено је да, осим
гојазне деце, њих 117 има неки облик деформитета кичме и грудног коша. Последњим систематским прегледом, утврђено је 68 новооткривених случајева деформитета, који су упућени
лекарима специјалистима (физијатар, ортопед).
Како наводи главна сестра, добро је да се деца
баве неким спортом, а на Убу постоји велики број
спортских клубова у које се могу уписати и у току
школске године.
Ослабљен вид има 11 деце, а двоје слабије
чује. За сада, није откривен ни један случај дијабетеса код деце школског узраста.
Д.Капларевић

Деца из Мургаша још једном су показала
маштовитост, знање и вештине у прављењу украса

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЂАКЕ И РОДИТЕЉЕ
Због радова на реконструкцији улице Вука
Караџића, ових дана, онемогућен је прилаз ОШ “Милан
Муњас“ са предње стране, у једном делу. Као алтернативни улаз у школу, родитељи и деца могу користити
прилаз са Вашаришта и преко убске Хале Спортова.

ОШ “МИЛАН МУЊАС“

НОВОГОДИШЊИ ВАШАР
Учитељи и ученици другог и четвртог разреда ОШ “Милан
Муњас“ припремили су, на часовима ликовне културе и слободних активности, различите предмете за продајну новогодишњу изложбу, која се традиционално одржава последњег дана
у првом полугодишту.
Новогодишњи вашар је реализован 31.децембра у холу
школе, а новац прикупљен од продаје свако одељење ће
искористити за куповину наставних средстава за ликовно,
музичко, физичко и слободне активности.
По завршетку изложбе ученици су гледали новогодишњу
представу.

Продајна новогодишња изложба убских основаца

Новогодишња представа
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ПРОМОЦИЈА И ИЗЛОЖБА

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ДР МИРОСЛАВА ПЕРИШИЋА

ВЕЛИКИ ФУДБАЛ
МАЛЕ ВАРОШИ
Изложба фотографија за памћење

АУТЕНТИЧНИ ПРИЛОЗИ
ЗА ИСТОРИЈУ
’’Сарајевски атентат’’ , аутора др Мирослава Перишића
је књига од изузетног значаја за Србију, Европу и свет
јер се у њој открива права истина о узроцима Великог рата
Пажња са којом су присутни пратили излагање др
Мирослава Перишића, тог 27.децембра у Клубу Дома културе
у Убу, најочитије је показала колики је значај ове теме у овом
тренутку. Аутор, иначе директор Архива Србије, успео је, да
својевремено, пре пожара у Архиву БиХ у Сарајеву, дође до
докумената који су, после веома дугог временског периода,
угледали светлост дана. Први пут је објављена, у оригиналу,
Оптужница против Гаврила Принципа, а за убиство престолонаследника Франца Фердинанда.
- Задовољство ми што имам прилику да ову књигу

Драган Савић Блеки
и Радован Пулетић
Још једном је Драган Савић Блеки Убљанима
приредио пријатно вече избором старих фотографија (његова приватна колекција) из прошлости
Уба. Овог пута са темом из ’’најважније споредне
ствари на свету’’. Изложба је, са добро осмишљеним
и квалитетним каталогом и насловом ’’Велики
фудбал мале вароши’’, привукла, те вечери 27.
децембра 2014.године у Клуб Дома културе у Убу,
велики број Убљана, али и гостију из целе Србије.
Изложбу је отворио Радован Пулетић, директор
Установе за културу и спорт (његов прилог у овом

Изложба и промоција у Клубу Дома културе

Бранко Рајшић је представио Др Мирослава Перишића
и Др Светислава Рајака, рецензента нове књиге
представим на Убу јер ово је место из којег се одлази, али и у
које се радо враћа- нагласио је, поред осталог, Др Перишић.
О ’’Сарајевском атентату’’ је говорио и рецензент др
Светислав Рајак. Он је истакао да је актуелни политички
контекст изузетно осетљив на ову тему јер се историја упорно
преправља од стране неких западних квази историчара, па ће
бити веома занимљиво, како је рекао др Рајак, пратити
полемику када буду суочени са аутентичним документима
који су објављени у овој књизи, а до којих је дошао др
Перишић (у следећем броју опширније кроз интервју).
О пажњи коју је ова књига изазвала говори и заинтересованост публике за коментаре и питања на крају излагања.

броју је посвећен је тој теми), док је
аутор Драган Савић Блеки, нагласио:
-Истражујући настанак првих
фудбалских клубова у Убу користио
сам документа, новинске текстове,
фотографије, приватне белешке и
протоколе фудбалских утакмица.
Осим тога, сведочења многих бивших
фудбалера, спортских радника и
старих Убљана били су ми драгоцени
за рад и истраживање. Пажљиво сам
бирао своје саговорнике и уз своја
сећања, која досежу доста година
уназад, комплетирао сам, надам се,
одређену слику о убском фудбалу.
Слику која није коначна.
Каталог, који је, нажалост, штампан у само 100 примерака, садржи
низ релевантних података о развоју
фудбала, али и о прошлости Уба почев од оног да је први ’’Убски
лоптачки клуб Тамнава’’ основан на
Преображење, 19.августа 1920.године, као и да је ’’Глас Тамнаве’’, 15.јула
1922. објавио први новински изештај
са једне утамице (Тамнава - Соко
Ваљево, 3:2), па, до закључног текста
др Мирослава Перишића са поднасловом ’’Прилог за историју Уба’’.
Разуме се, и ова изложба је почетак,
како је записао и др Перишић, нечег
великог које се ослања на велико... На
пример, ’’Историју Уба и Тамнаве’’...

УБСКО УДРУЖЕЊЕ
ПЕНЗИОНЕРА

УСПЕШНА ГОДИНА
привукла највећу пажњу.
Дочек нове 2015. године организован је у ресторану ’’Школарац’’ уз сопствени програм, музику и
увек добро расположење.
-Било је лудо и незаборавно,- забележио је
сарадник Гласа Тамнаве
кратак коментар пензионерки у тренутку преузимања фотографије коју
објављујемо.

После Скупштине
- свечани ручак
Убско удружење пензионера, под
руководством Драгослава Јовановића
Фуље, успешно је завршило још једну
календарску годину. У последњој
седмици прошле године одржана је
Новогодишњи снимак,
редовна седница Скупштине, све
Ђуја са друштвом
тачке дневног реда, укључујући
Извештај о раду и План активности
за наредни период, једногласно су
усвојене. Пензионери су у прошлој
години узели учешће и низу хуманитарних акција, организовали
екскурзије али је, разумљиво, набавка огрева (угља) је и овог пута

Пише: Милорад Радојчић
ИЗ ПРОШЛОСТИ ТАМНАВЕ

ПРВА ЖЕНСКА
ТАМНАВСКА
БРИГАДА
У периоду обнове и изградње опустошене земље Другим светским ратом, добровољним радом
грађени су многи значајни инфраструктурни објекти:
пруге, аутопутеви, фабрике, хидроелектране, вршено
пошумљавање голети, регулација речних токова,
изградња и реновирање мањих објеката. Све је то
остварено својственим младалачким заносом, великим ентузијазмом и радним заносом. У тим пословима учествовало је око два милиона градитеља који
су дали преко 130.000.000 добровољних радних дана.
На сличан начин грађена је Фабрика тешких
машина алатљика „Иво Лола Рибар“ у Железнику
крај Београда. Акција на изградњи те фабрике почела
је средином априла 1947. године и трајала је осам
месеци. За то време подигнут је првенац базичне
индустрије Србије, односно фабрика, која тек треба
да „прави“ нове фабрике пошто је израђивала комплетне алатне машине и уопште радлице – за све
гране индустрије.
На изградњи те фабрике учестовало је 101
омладинска радна бригада са 15.556 акцијаша. Са
њима је радило још 2.248 радника, техничара и инжењера. У првој фази подигнуто је 12 фабричких објеката и 42 куће радничког насеља. Бригаде друге
смене наставиле су су рад на изградњи стамбених
зграда у колонији и подигле још 22 зграде. Истовремено су бригадири похађали разне стручне курсеве и
организовали различите културно-забавне и
спортске приредбе.
Поред омладинских, на изградњи фабрике
„Лола“ у Железнику радило је и 17 фронтовских бригада, од 15. фебруара до 1. априла 1948. године. Оне
су биле ангажоване на довршавању стамбених зграда, изгрдњи путева, канализације и других објеката.
Због проширења фабрике у Железнику акција је
настављена и следеће године, па се радило на подизању нових стамбених зграда, зграда гимназије и
основне школе, два дечја обданишта, Дома културе,
нових улица, паркова... Те бригаде су радиле на
новом мосту у Остружници и у тунелу према Кијеву.
У априлу 1949. године у Железнику радило је
девет фронтовских бригада, међу којима и Прва
женска бригда Народног фронта Тамнавког среза.
Према писању др Слободана Ж. Ристановића у
књизи То су наших рука дела (Београд, 2014, 804):
Скромне и симпатичне бригадисткиње, њих 103,
предвођене командантом Олгом Тодоровић,
предњачиле су у свему – у ударничком раду на
градилишту, и у веселом расположењу у логору.
О томе како је дошло до формирања Прве
женске бригаде, у листу Борба, од 5. априла 1949.
године , записано је:
У такмичењу пред Осми март – причала је
командант бригаде Олга Тодоровић – обавезале смо
се да ћемо, поред осталог, укључити што више
жена у посебне бригаде. Постигле смо добре резултате на свим секторима, а за бригаду се пријавило
100 жена.
Како је задатак успешно извршен а бригада
формирана кренула је на ову акцију да да свој допринос обнови и изградњи земље. Руководство ове, као
и већине других фронтовских бригада, користило је
сваку прилику да се бригадисти, од којих је већина
била са села, док су на градилишту, у нечему поуче и
оквалификују, како би по повратку са акције, то знање користили за своје потребе и потребе локалне
привреде. Зато су организовани разни семинари, курсеви и предавања који су многима корисно послужили.
Сличних фронтовских и омладинских радних
бригада Тамнава је дала на више десетина. Њихови
бригадири често су били у саставу и суседних
општина и срезова а нарочито Ваљева и увек бивали
међу најбољима. Актуелна друштвено-економска
ситуација, а посебно мајске поплаве, поново су
актуелизовале питање добровољног (волонтерског)
рада и покренуле питање организовање сличних
акција, кампова и других облика организовања
спремних да помогну обнови и развоју земље.

ТРИБИНА О СВЕТОМИРУ НИКОЛАЈЕВИЋУ

УМНИ И ЗНАМЕНИТИ
ТАМНАВАЦ
Иако је био покретач и утемељивач многих
дисциплина у Србији, који је својим животним делом
трајно задужио српски народ, недовољно се зна о
његовој изузетној личности
У организацији Установе за културу и спорт, у Клубу Дома културе,
крајем децембра одржана је трибина посвећена једном од најистакнутијих интелектуалаца српског народа у крајем 19. и почетком 20 века,
Светомиру Николајевићу (1844-1922), родом из тамнавског села Радуша. Иако је био покретач и утемељивач многих дисциплина у Србији,
који је својим радом и делом трајно задужио српски народ, недовољно
се зна о његовој изузетној личности. Трибина је била прилика да се то
исправи, а о знаменитом Тамнавцу из различтих углова говорили су
историчар, др Слободан Марковић, Душан Зупан, председник Друштва
„Свети Сава”, Миливоје Вељић, члан масонске ложе „Побратим” и
Стеван Јовичић, дугогодишњи директор Архива „Кинотеке”.
Светомир Николајевић завршио је
студије на Филозофском факултету Велике
школе у Београду, а потом шест година
изучавао општу историју књижевности на
универзитетима у Цириху, Берну, Берлину,
Брислу, Паризу, Лондону и Риму. Вратио се
као полиглота: говорио је немачки, француски, енглески, италијански, перфектно је
владао старогрчким, латинским и старојеврејским. Био је обдарен разноструко:
даром предавача, говорника, политичара и
књижевника. Најтрајнији допринос који је
оставио је његова делатност на Великој
школи, претходници Београдског универзитета, где је био ректор и први професор који
Светомир
је предавао светску књижевност. У тој
Николајевић
улози, он је не само наш први шекспиролог,
него је први познавалац новије грчке (Радуша, 1844-1922)
књижевности код нас, а исто тако
човек широке културе који је покри- Често је биран и на највише
вао светску књижевност од Тацита положаје у држави, те је био
д о њ е м у с а в р е м е н и х а у т о р а . председник Владе Краљевине
Написао је и објавио низ критика, Србије (1894), председник
р а с п р а в а и е с е ј а , к а о и к њ и г у Народне скупштине, министар
путписа „Из Скандинавије”. Био је унутрашњих послова и градоједан од првих академика Српске начелник Београда.
Краљевске академије, познати беседник, филантроп који је помагао
сиромашним студентима и ученицима, велики пацифиста и кандидат
Нобелове награде за мир. Утемељио је родољубиво друштво „Свети
Сава”, један је од оснивача „Друштва и завода за сиромашну и
напуштену децу”, „Ђачке трпезе“ за сиромашне ученике, као и школе и
дома за глувонеме и слепе „Краљ Дечански”. Убраја се у осниваче
Народне радикалне странке и масонске ложе „Побратим”. Често је
биран и на највише положаје у држави, те је био председник Владе
Краљевине Србије (1894), председник Народне скупштине, министар
унутрашњих послова и градоначелник Београда.
Према речима Радована Пулетића, директора Установе за културу
и спорт, трибина је први корак у низу наредних у послу повезивања Уба
и Установе са организацијама које је Светомир Николајевић иницирао.
- Када је неко живео тако да се „имао рашта родити“, онда га
његова доброта и памет надживе, и многи после њега остају путокази и
утрти путеви. Ми знамо да је Светомир Николајевић – национални, да га
разумеју и у другим срединама, већим и значајнијим од убске. Али ми,
овдашњи, морамо га разумети боље од других из поменутих разлога –
навео је Пулетић.
Трибини је присуствовала и праунука Светомира Николајевића,
др Снежана Николајевић, музиколог, пијаниста, професор Универзитета и уредник музичког програма на РТС-у.
Д.Недељковић

Пулетић, Јовичић, Вељић, Зупан и Марковић
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Пише: Слободан Грковић

КАД БИ УБ БИО ГРАД...

ИНСУЛЕ, СРЕДЊИ ВЕК
И ПРЕКИ ШОР
Успоне и падове кроз историјске епохе покушаћу да
покажем на примеру зградарства. Да ли ће то неког нечему да
научи и потом нешто промени? Неће. Па, што онда ово
пишем? Право да Вам кажем, залудан сам, зевам около и
свашта ми пада на памет, а уреднику, у недостатку бољег, и то
добро дође.
Почетак се намеће. Шта су инсуле? Везане су за стари
Рим, центар Европе и околине од пре 2000 година. Са милион
душа, буквално је трајао и растао на хлебу и играма. Хлеб се
делио бесплатно, а игара је било свакојаких. Али, где су сви
који су хрлили у Рим, становали? Имао је ко да их збрине.
Разни шпекуланти, алави на закупнине, правили су мале и
нeхигијенске станове у инсулама, зградама које су, због
уштеде и на земљишту и на материјалу, биле статички несигурне, углавном од дрвета, а високе и до 10 спратова. Због
честих падова и пожара, касније власти су их ограничиле на
седам спратова и 20 метара.
Средњи век у
Европи је, уместо једне велесиле, донео
много малих држава и
слободних градова.
Трговање и занатска
производња одвијали
су се у средиштима
градова. Простор ка
улици је био скуп и зато узак, а зграде, углаЈедан средњевековни град
вном, на два нивоа, са
локалом у приземљу и станом на спрату. Иза кућа су била
дворишта, често и баште, што је надоместало тескобу по
ширини. Куће су биле лепљене једна уз другу, па је постојала
приватност унутар зидова. Такви су до данас остали пословни делови многих градова, осим што су станови постали
канцеларије, а баште паркинзи.
А где је ту наш Преки шор? Никао је такав какав је јер је
неке људе, који се на ововременом српском зову инвеститори, водила једино жеља да на малим просторима подигну
што већи број стамбених квадрата. Нису те зграде морале да
имају вртове са фонтанама као палате у Средњем веку, али ту
нема ни травке, ни цвета, ни дрвета, ни клупе, ни љуљашке...
Чак негде ни законски обавезног паркинга за сваки стан.

Убски “Преки шор“
Колико сам обавештен струка је заузела последњу
линију одбране и за те зграде није издала употребне дозволе.
Али, шта то мења? Неки људи ће и те станове да купе и у
њима да живе. А ту имате прозор од суседовог на један метар.
Што може и да ваља. Нагнете се и пољубите са комшијом,
или, још боље, са комшиницом. Додуше, слушање туђих
свађа, саучествовање у туђим весељима кад сте болесни или
у жалости или преливање мириса кад се кува купус није
згодно, али шта да се ради, нико није савршен.
Сада, надам се, увиђате зашто сам помињао инсуле?
Квалитет градње је бољи. На њих, по квалитету, више личи
Тодоровића зграда са лошим материјалом, танким зидовима
и кривим стубовима, али остало...?
У сваком случају, извињавам се Средњем веку што сам
лоше мислио о њему и молим га да ми опрости.

ХРОНИКА УБА ИАКТУЕЛНО
ТАМНАВЕ
ВРЕМЕПЛОВ

УБСКИ ОПШТИНСКИ
ПРЕДСЕДНИЦИ
ОД 1839. ДО ДАНАС (2)
Јован Јеротић – Председник Убске општине 1868.
године. Тада су се у општинској управи налазили: Богосав
Спасојевић и Спасоје Павловић. Јеротић је рођен око 1815.
године. Његову породицу су 1863. године сачињавали:
жена Анка и синови Глигорије (умро 1876) и Милан. Припадао је кругу најимућнијих Убљана. Занимање – бакалин и
механхија.
Сима М. Симић – Председник Општине убске 1880.
године. Рођен око 1830. Живео је 1863. у породичној заједници коју су сачињавали: жена Христина, син Љубомир,
мати Василија, брат Глигорије, снаха Јока и сироче Павле.
Спадао је у имућне житеље убске вароши. Занимање –
трговац.
Богосав М. Спасојевић (1835-1903) – Председник
Убске општине пред крај 19. века. Припадник Напредне
странке, биран за народног и именован за краљевског
посланика. Био је и председник Убске штедионице. Кад су
му супруга Вујана и сестрић Драгић Солдатовић, касациони судија, постављали споменик у убском гробљу уклесали су на њему и попис свих тих Богословљевих дужности. Занимање – трговац.
Михаило Т. Богатинчевић (Шабац, 1. јануар 1847 –
Београд, 21. март 1897) – Председник Општине убске 1893.
године. У том својству поздравио је на Убу, у име суграђана, краља Александра Обреновића, 17. августа 1893.
Потиче из једне од најимућнијих шабачких породица.
Своју економску моћ учврстио је женидбом из Даниловића, најмоћније убске породице, а сопствену трговинску
фирму на Убу основао је 1884. године. Политички је припадао Либералној странци. – Крајем осамдесетих и почетком
деведесетих година 19. века убску општину су чинила
четири насеља: Трњаци, Мургаш, Гуњевац и Уб.
Ранисав Лазић (Рогачица ? – Уб, 13. март 1915) –
Председник Убске општине у два мандата у годинама на
преласку 19. у 20. век. Члан Напредне странке. Занимање –
сарач. – Убску општину је у то време једино чинила варошица Уб са својих 231 домачћинством и 1.243 становника.
Она ће и у наредних пола века бити издвојена у засебну
општину.
Петар Ђ. Манојловић (1862 –1930)– Председник
Убске општине постао 1903. У почетку је политички припадао Радикалној странци, доцније демократа. Изабран је
1906. године за посланика у Скупштини Ваљевског округа.
Занимање – трговац.
Милијан М. Живојиновић (Бањани, око 1860 – Уб,
18. мај 1928) – Председник општине 1908. године. Био је
трговац, имао спратну кућу у Главној убској улици, међу
оновременим суграђанима познат са надимком Бањанац.
Крста Петровић – Председник Општине убске 1912.
године. Занимање – трговац, политичка припадност –
радикал.
Милорад С. Ђурић – Председник Убске општине за
време окупације у Првом светском рат у. После рата
оптуживан за сарадњу са окупаторима.
Иван А. Николић (Уб, 6. јун 1886 – 27. јун 1956) – За
председника Убске општине изабран 20. августа 1920.
године, на листи Комунистичке партије Југославије која је
међу Убљанима тада добила надполовичну већину.
Смењен је јануара 1921, на основу тзв. Обзнане. Занимање
– кафеџија, власник „Старог хана“ у главној варошкој
улици. После две деценије поново на дужности председника Убске општине, овога пута у раздобљу од априла
1942. до октобра 1944.
Петар Вукајловић (Рогачица, око 1863 – Уб, 1934) –
Постављен за председника почетком 1921. године, након
смењивања комунистичке општинске управе. Члан
Демократске странке. Занимање – трговац.
Миливоје М. Јездимировић – Председник Убске
општине постао у августу 1923. године као нисилац грађанске листе (победио Петра Вукајловића и Мишу Васовића).
У том својству је предложио а Одбор варошице Уб усвојио
већ 25. августа 1923. одлуку о оснивању на Убу дворазредне приватне гимназије што је те године и оживотворено. Био је власник „Гласа Тамнаве“ првих новина на
Убу. Занимање – правник.
Милорад Радојчић - Здравко Ранковић
(наставиће се)

НАШИ АУТОРИ
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Пише: Радован Пулетић

ВЕЛИКИ ФУДБАЛ
МАЛЕ ВАРОШИ
Изложба коју је могао, и морао,
да приреди само Блеки
Ми, овдашњи, самозаљубљени на онај племенит
начин, имамо право да кажемо да је, како год окренеш, Уб на
победничком постољу. Између Обреновца и Ваљева,
између Лазаревца и Шапца, припада му оно средње место,
онај највиши степеник, онај шампионски квадрат одређен
за најузлетелије, које није страх од ширине неба и погледа
одозго. То није тако само географски и шеретски, него је
тако по специфичној тежини простора и по просечној
густини духа. Зато поуздано знамо да нама, Убљанима,
припада сва плавокрвност ове метафизике, јер су одавде
пошли, па Уб силно надрасли, многи велики људи, али
надрасли тако да везу са Убом никада не прекину, чинећи га
светлијим и пространијим од његових катастарских
оквира. Тај наш дух, нема тајни, отелотворен је златноградском гравуром цркве, школе и читаонице из 19-ог века,
позоришта у ком се учило на туђим грешкама, музичке и
елитне учитељске школе, озбиљне убске гимназије са
мирисом “шешира професора Вујића”`, кафана где 1+1
понекад нису само 2, и фудбала који, истина – није питање
живота и смрти већ је, ево, испоставља се, много више од
тога.
А, кад смо већ код фудбала, иако не сумњам да
постоје супротна мишљења, верујем да је то најкомпликованија колективна игра на свету: 11 против 11 од којих
двојица играју и руком, 2 x 45 минута по никада истом
времену и никада истом простору, а притом - ноге треба
користити осим за брзо кретање, осим за чврсту статику, и
као инструмент за фино баратање једним сасвим округлим
предметом који одскаче?! Можда је баш због сложености
ова велика ствар, кад-кад снежна и блатњава, кад-кад
ветровита и кишна или врела и паклена, толико окупила
свет учинивши га зависним од мириса траве пред
утакмицу, од скривеног погледа у противника на загревању,
од
дневног расположења капитена, од реског звука
пиштаљке који показује на пенал из ког постижемо гол и
добијамо 1:0 (у гостима) ... Нема сумње да ова
вишеслојност игре има везе са вишеслојношћу убске
колективне памети, и зато није чудо што су овај град и
његови људи толико везани за фудбал. У фудбалу је
запремина емоција увек иста, без обзира да ли се игра у
Фиренци, на Хајберију, Станфорд Бриџу, Ноу Кампу где
успева једва гол, два евентуално, или у школском
дворишту са ђачким торбама уместо статива између којих
се “тера”` док се не смрачи и побеђује резутатом 18:17.
Уопште није битно да ли се, екипно, на величанствени 90минутни рат одлази камионом без амортизера или првом
класом авиопревозника – увек је у грлу та шљива од наде,
вере, зебње, храбрости, ишчекивања, пожртвованости,
части. И нема везе јеси ли плаћен или ниси, ти си,бато мој,
фудбалер, и зато си дужан да данас даш све од себе,
сутра ћемо причати.
Од педесетједне године колико имам само сам 36
Убљанин (свако има по неку озбиљну мањкавост) и зато се
не сећам излоканих фудбалских путева, теретних возила
без цираде за превоз првотимаца Јединства, или аутобуса

ФК Јединство, шездесетих
овалних линија који подсећају на музику Бади Холија и Фетс
Домина. Не сећам се Блатуше, не сећам се тараба око
игралишта, не памтим криве аут линије, ни голмане са
качкетима. Не сећам се чика Бранка Кезе у судијском црнобелом, не сећам се Мире Фаље као центархалфа, не сећам
се чика Радета Ћоре без цигарете, без наочара са тамним
оквиром и без сивог мантила, нити професора Завише без
црвеног дневника и великог стомака...
Ал` зато памтим Пума копачке са златном линијом
које је “послао Џаја из Београда”, које су биле тешке ``као
ненаписано писмо`` и које нису запале мени, него бољима...
Памтим Пирићеве дриблинге за дислоцирање пршљенова,
Чеду Јефтића који је страшно колективну игру лако
преводио на “шоу једног човека”`, Зизу коме је терен био
широк колико и душа, Чолу специјалисту за борбу – сам
против свих, Блекија с` друге стативе и из слободњака,
Дадулу са фризуром и раменима Блека Стене, дисциплинованог Трифкета, загонетног Кепу, брзоногог Бунара,
фудбалског верника Зингета... Памтим шефове струке Гојка Вишњића најбољег тренера на свету до Српске лиге,
Животу Благојевића – професионалца из Бора, Слободана
Шкрбића који је тренинге водио са мегафоном и персирао
играчима на београдском... Памтим чика Бату Певањца са
духом и лицем Бастера Китона, адвоката Драгољуба Џајића
са обавезном краватом и бадемима у џепу сакоа (знао је
зашто), чика Ђоку Јовановића учитеља, глумца, новинара и
креатора чувеног другачијег акцента “данас, на градском
стадиоооону”... Памтим чика Лазу Певца, лимун са
шећером после тренинга и искрзале дресове са доњег рафа
који по хиљадити пут миришу на детерџент...
И, данас, све то што памтим и много тога што нисам
видео – поново, или по први пут, срећем у Клубу Дома
културе кроз изложбу Драгана Савића – Блекија. Велики
фудбал мале вароши, као Прозор у свет, као Стаза до звезда
(посута трњем, разуме се)... Као забава, као посао, као
страст, као избор, као живот, као судбина... Свако од нас
убских и фудбалских, ако уме да гледа, препознаће на овим
приказима део сопствене анатомије и део сопственог
морала, сачињених од онога што нам је понуђено и од онога
што смо изабрали. Зар није у праву велики Албер Ками када
каже – све што сам научио у животу, научио сам у
фудбалу?
На крају, реч-две о аутору. Пре много година за мене је
Драган Савић био само брат Дулета Савића што се, уз мало
среће, могло десити и неком другом. Онда сам чуо да га је
жутица омела да и он, својевремено, постане црвено-бели.
Онда сам врло уживо пратио како, као играч, измишља
голове, да му је левица не оружје – него оруђе, да је обично
највиши у скоку и да је, да простите, крајње зајебан у дуелу.
Онда сам схватио да је све време, паралелно, постајао и
адвокат доказујући како је, ипак, могуће бити на два места
истовремено, ако ти тело држи енергију, а ум правац. И да је
Београђанин који је дугогодишњи шампион у
доласцима на Уб. Онда сам га упознао и ван
терена. Онда смо постали пријатељи. И сада,
на основу свега што поуздано знам о Драгану
Савићу, поуздано верујем да је само он могао,
и морао, приредити овакву изложбу. Jeр, у
поређењу са Блекијем, сви ми остали, убски и
фудбалски – или нисмо довољно Убљани,
или нисмо довољно фудбалери.

ФК Јединство, осамдесетих
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20.01.2015.г. навршило се осам
година од смрти нашег драгог

РАДОСЛАВА
ВАСОВИЋА
(1957 - 2007)
Увек си у нашим мислима,
причама и срцима.
Никада те нећемо препустити
забораву.
Твоји најмилији…

9.01.2015.г. навршиле су се две тужне
године од како није са нама

С Е Ћ А Њ Е

МИЛУТИН ЛУТА
СТОЈКОВИЋ

РАДОСАВ
ПЕТРОНИЈЕВИЋ
МАЛАЦ

Чувамо те у срцу,
јер само време пролази,
а вољени заувек остају.
Недостајеш нам!
Твоји најмилији

29.12.2014.г. преминула је наша
бака, мајка и супруга која је
пленила својом добротом

(30.01.2005. 30.01.2015)
Вечно у мом срцу
и мислима
Ћерка Микица
Својом добротом и
оптимизмом пленила си.
Сада си мој анђео чувар
на небу

МАРИЦА
КОСТИЋ
МАРИЦА
КОСТИЋ

Недостајаћеш ми
много, мама...

Хвала ти што си нас научила
да праштамо и да волимо

Воле те твоји: ћерка
Кристина, зет Горан
и унук Петар

С поштовањем, твоја породица:
унук Давид, син Немања, снаха
Нада и супруг Момчило
Dana 31.01.2014.g. navr{ава se
20 godina od smrti na{eg dragog
supruga, oca, svekra i dede

ДРАГОМИРА ИЛИЋА

26.јануара 2015.г. навршава се
шест месеци од смрти нашег драгог

17. јануара 2015. г. навршило се
40 дана
од смрти наше драге

ТОМИСЛАВА
ПАРИПОВИЋА

ОЛИВЕРЕ
СИЉАНОВИЋ

bojaxije
iz Uba

(1936 - 2014)

^uvamo svetlu uspomenu!

Твоја племенита душа, велико
срце и частан живот заслужују
да те вечно волимо и памтимо

Supruga Magdalena,
deca Milan i Qiqana,
snaha Gorica
i unuci Stefan i Filip

Супруга Олга и син Василије
са породицом

(1934 - 2014)
Много нам недостајеш...
Никада те нећемо заборавити,
а успомена на твој драги лик
вечно ће остати у нашим
срцима и мислима
Твоји: Раде, Гоца и Бранислав

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

22.јануар 2015.г.

21.јануара 2015.г. навршава се годину дана од како је
трагично настрадао наш
драги

21

СЕЋАЊЕ

ИВАН
МИЈАИЛОВИЋ
(1988 - 2014)

Вољени не умиру
докле год живе они који
их воле... Ти заувек
живиш и нашим срцима

ЂОРЂЕ
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ
ОПЕЛ
(24.01.1991 - 24.01.2015)

Ћерка Теа, супруга Ивона,
брат Милан, мајка Гоца,
отац Зоран и породица
Ранковић
У недељу 11 јануара 2015 г.
навршило се 40 најтужнијих
дана од смрти нашег тате и
супруга

С` љубављу и поштовањем
чувамо успомену на тебе.
Супруга Лепа, унук Ђорђе,
снаха Љиљана и син Пеца
13.01.2015. г. навршило се тужних
годину дана од када није са нама
наша драга супруга и мајка

ДРАГАНА
ТЕОФИЛОВИЋА
(1957 - 2014)
У тихом болу пролазе ови дани,
а време је само доказ колико
нам недостајеш!
Хвала ти за сво добро које си
нам пружио. Без тебе и твоје
подршке тешко је наставити
даље. Много је разлога да се
тобом поносимо
и вечно носимо у својим
срцима...
Твоји: Маја, Милош и Драгица
Прошле су две године од смрти
сина, брата и ујака

Прошла је година дана од смрти
брата, девера и стрица

ДРАГАНА ВАСИЉЕВИЋА
ВАСКЕТА

ПРЕДРАГА ЈЕРЕМИЋА
БОБАНА

(11.02.2013 - 11.02. 2015)
из Трњака

(10.02.2014 - 10.02.2015)
из Црвене Јабуке

Били сте пријатељи, волели сте се и поштовали...
Ако постоји неки други свет, надамо се да сте и у њему
то пријатељство наставили.
Никада Вас нећемо заборавити...
Мајка Боја, сестра Мира, зет
Драган и сестрић Мартин са породицом

Брат Драган, снаха Мира и
братанац Мартин са породицом

ЗОРА ПЕТРОНИЋ
(1954 - 2014)
Ништа више не може бити као
пре.
Недостајеш нам за све што
долази,
али те заувек чувамо у нашим
срцима.
Заувек твоји: Цаја, Маре и Биба

СЕЋАЊЕ

БОРИВОЈ ЈАНКОВИЋ
(31.12.1984 - 31.12.2014)
Тридесет година
недостајања
Породица Јанковић
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

22.јануар 2015.г.
21.01.2015 г. навршило се
15 година од смрти

СЕЋАЊЕ
Дана 24.01.2015.године навршава се
три године од како није са нама
наша драга

Дана 15.02.2015.године навршава се
четири године од како није са нама
наш драги

МИРКА ЈОВАНОВИЋА
(1934 - 2000)
учитеља у пензији
Остаћеш заувек у нашим
срцима…

РАДМИЛА СУБОТИЋ

СВЕТОМИР СУБОТИЋ

(1920-2012)

(1926-2011)

Твоји: супруга Вида,
ћерка Љиљана,
зет Милосав,
унуци Владимир и Немања

20.01.2015 г. навршило се
четири године од смрти
наше драге

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

РАДЕ СИМИЋ

ГОРДАНА ОБУЋИНСКИ

ДРАГИША ИКОНИЋ

(1950 - 1996)

(1934 - 2012)

(1950 - 2О11)
Недостају твоје шале, осмех,
савети и подршка.
Чувамо те у најлепшим
сећањима...
Твоји: Слава, Милка,
Мира, Дарко,
Љуба, Јеца, Анђела и Иван

Успомене на твој драги лик,
никада неће избледети у нашим
срцима...
Мајка Стана,
син Мирко, ћерка Маја
и сестра Љиља са породицом

С љубављу и поносом
чувамо успомену на тебе...
Супруга Стана,
унук Мирко, унука Маја
и ћерка Љиља са породицом

ЈЕДИНСТВО ПОЧИЊЕ ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ

ЈОВАНОВИЋ ПРОЗИВА 24.ЈАНУАРА
- Од носилаца игре јесенас, једино Милојевић раздужио
црвено-бели дрес. - Сајић, Ситарица и Илић повратници под
Шепковац. - Циљ: остати у врху српсколигашког "Запада".
Изузетно успешна јесен и високо
треће место на половини српсколигашке трке није опустило управу
Јединства. Крај прошле године обележили су одласци од којих су Брадоњићев, Деспотовићев, Љубичићев и
Живковићев могли да се предвиде, а
једино је непланиран био повратак
стандардног штопера Милојевића у
матичну Колубару. Тренер Срђан Јовановић ипак нема разлога за бригу, будући да се челни људи Убљана труде да
пролећни део сезоне Јединство дочека
у подједнако јаком саставу:
- У свакодневном сам контакту са
председником Пулетићем, обавестио ме
је да смо постигли договор са Ранковићем и Арсеновићем да и даље покривају десну страну терена. Наша размишљања о појачањима ишла су у смеру да
акценат бацимо на убске фудбалере, а
на добром смо путу да три играча

поново вратимо под Шепковац. Млади
штопер Немања Сајић ће после шест
месеци играња у Лајковцу појачати
одбрамбени бедем, а на корак од повратка у матични клуб је и нападач Александар Ситарица. Владимир Илић, некадашњи јуниор Партизана и сјајан играч
који је имао пуно пехова са повредама,
требао би да буде велико појчање за
одбрану и везни ред, будући да је реч о
универзалном фудбалеру. Тиме би за нас
прелазни рок био готово завршен, само у
случају неког неочекиваног растанкаопет бисмо се активирали на зимској
пијаци- јасан је тренер, родом Ваљевац.
Убљани би велико појачање могли
да добију и у опорављеном Стефану
Солдатовићу (22), који је због повреде
јесенас забележио само тридесет минута
игре у Новом Пазару. План припрема је
већ спремљен, а фудбалери Јединства
броје последње дане одмора:

Срђан Јовановић,
тренер Убљана
- Палимо турбине 24. јануара у 12
часова. Већина противника је већ
позната. Играћемо први меч са ваљевским Радничким, противници ће бити и
Будућност-Крушик, Колубара, Лозница..., а "генералку" играмо са обреновачким Радничким. Амбиције су јасненећемо да кваримо утисак, једно место
горе-доле у односу на садашње би нас
потпуно задовољило. Не размишљамо о
првом месту, лично сматрам да је и та
трка завршена, а пробаћемо да на
пролеће "лансирамо" и још понеког
играча из наше школе- закључује Срђан
Јовановић, кормилар убског Јединства.
Б.Матић

У БРЕЗОВИЦИ ОДМОР ДО КРАЈА ЈАНУАРА

ЈАЧИ ТИМ НА ПРОЛЕЋЕ
- На мети брезовачког зонаша искусни играчи са завидним педигреом.
- Пантелић остаје на клупи, припреме почињу 30. јануара.
Одличан финиш јесењег дела Зоне
"Дрина", довео је Брезовчане до коте 18
и места изнад опасне зоне. Почетак
сезоне није наговештавао ништа добро,
али је искусни стручњак Зоран Пантелић размрдао своје пулене и пет пута
напустио терен са победничким осмехом. Наравно да председник Вишњић
није желео да раскида сарадњу са
вредним Ваљевцем, па ће на обострано
задовољство Пантелић и на пролеће
водити Брезовицу кроз немирне дринске воде.
Знајући да пролећни део увек тражи
квалитет и напор више, управа брезовачког зонаша не седи скрштених руку.
Ако не буде непредвиђених околности,
Пантелић ће 30. јануара на прозивци
имати тим јачи за неколицину искусних
играча српсколигашког рејтинга:
- Логично је било да решења
потражимо у убском поднебљу, с обзиром да би свако појачање са стране
значило двоструки финансијски
издатак. У овом тренутку начелни
договор је постигнут са неколико
проверених играча чији квалитет и
искуство премашују зонске оквире.
Брезовчане ће обрадовати да бивши
капитен Жарко Анђић, после 6 месеци у
Трлићу, поново задужује своју "десетку", а велико појачање на средини
терена биће префињени везиста Милан
Лукић. Дарко Матић, доскорашњи играч
Младости из Цветовца требао би да
донесе чврстину дефанзивном бедему,
а из истог клуба вратио се и бочни
нападач Александар-Тинито Радовановић. Жеља нам је да доведемо и
класичног шпица плус голмана који би
правио конкуренцију неприкосновеном
Ћургузу, у том случају прелазни рок би
био завршен за нас- каже председник
клуба Радојко Вишњић.

Радојко Вишњић,
председник ФК Брезовица
Нико од носилаца игре није изразио
жељу за одласком, Адровић и Ђоба су
вероватно на излазним вратима, тако да
ће брезовачки састав готово доминантно
чинити играчи убске фудбалске школе.
Олакшаће донекле то Вишњићу и Марјановићу бриге о затварању финансијске
конструкције, мада није тајна да су
трошкови зоне исцрпљујући за Брезовчане. Међутим, зонаш из убског краја
стекао је већ завидан углед међу ривалима
и спортским радницима, па треба веровати да ће и овог пролећа Брезовица
стајати на здравим ногама.
На листи ривала у припремном
периоду су Крнић, Турбина, Железничар из
Лајковца..., а последњи тест пред прво
пролећно коло и долазак Слоге (ББ) биће
Будућност-Крушик 2014. Вишњић је, као и
увек оптимиста, овог пута очекује да
његов тим избегне драматичан финиш и на
време обезбеди и трећу узастопну сезону у
Зони "Дрина".
Б.Матић

ОФС УБ

ЗАВРШЕНА
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА
Преко 800 фудбалера
у убској општини
Од 1. децембра прошле до 15.
јануара текуће године, обављена је
прегистрација у ОФС Уб, како би се
евидентирао тачан број фудбалера
на територији ФС Србије. Прошла је
обављена 2009, а по најновијој
фудбалом се у убској општини бави
око 830 фудбалера, распорођених у
32 клуба великог фудбала, једном
футсал и једном женском фудбалском клубу. Највише од тога у
Јединству, где се чак 137 играча
бави најважнијом споредном ствари на свету.
Након објављене прегистрације, почео је и прелазни рок који
траје од 19. јануара до 13. фебруара. Играчи који нису пререгистровани, слободни су у избору
нове средине, уз потврду из Савеза
да их досадашњи клуб није прегистровао.

МАЛИ ОГЛАСИ

Продајем пресе
за балирање
Deutz-Fahr HD300,
Rivierre Casalis 40, 42
- више комада,
екстра стање.
Тел. 064/525-96-25
064/2387-148
Услужно бушење и
чишћење бунара.
Тел. 064/160-71-60
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СПОРТ

22.јануар 2015.г.

УБСКИ КОШАРКАШИ НАСТАВЉАЈУ СЕЗОНУ 1.ФЕБРУАРА

ТРСТЕНИК ПРВИ ИСПИТ
- Очајна партија у Пожеги за крај прошле године. - Радојевић
отишао у Лондон, Тешић и Вујић појачања за наставак
сезоне. - Тежи распоред у наставку.

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2014/15.
12 1 +257 25
1. Zlatibor (^)
2. Priboj
12 1 +108 25
3. Zlatar (NV)
10 3 +67 23
4. @elezni~ar (^) 9 4 +55 22
5. Radni~ki 1950 7 6 +43 20
6. Ub
7 6 +55 20
7. [abac
7 6 +36 20
8. Polet (Ratina) 5 8 -22 18
9. Svilajnac
4 9 -55 17
10. Prva Petoletka 4 9 -55 17
11. Novi Pazar
4 8 -67 16
12. Student (BB)
4 8 -112 16
13. Sloga(D)
3 10 -126 16
14. Sloga (Po`ega) 2 11 -184 15

Крај године је био кошмаран за убске
кошаркаше. Сви су очекивали сигуран
тријумф против последњепласиране Слоге у
Пожеги, али је тим Душка Ружичића потпуно
заказао:
- Био је то наш најлошији меч у сезони,
већ у аутобусу смо уписали бодове, а
потцењивачки приступ се осветио на паркету. Сем Веселиновића, ниједан играч није
био на очекиваном нивоу, а у неколико
наврата смо пропустили да се одлепимо на
Душко Ружичић,
двоцифрену разлику. Две секунде пре краја
тренер КК Уб тежи посао у наставку сезоне:
- Имаћемо више утакмица на страни, плус
промашили смо два зицера за продужетак,
па смо кажњени поразом од кога нам још бриде образи- каже фаворити за прво место долазе на Уб. Од 10. јануара смо се
вратили тренингу, мало ћемо променити концепцију, па ћемо
ваљевски тренер на клупи Убљана.
Наставак сезоне заказан је за 1. фебрура, домаћин имати доста тренинг утакмица. Јасно је да нам највише шкрипи
Убљанима биће Прва петолетка коју су јесенас победили са у одбрани, просек од 82 примљена поена јасно то одсликава,
98:84. У краткој паузи, високи центар Дејан Радојевић али верујем да можемо до петог места које би задовољило
отиснуо се пут Лондона, а његово место попуниће Стефан наше амбиције. Хтео бих да се захвалим управи клуба на
Вујић, бивиши центар Златибора из Чајетине. Из Ваљева је изузетном ангажману, председник Обрад Пантелић и Зоран
стигао и млади Лука Тешић који ће пробати да повремено Живковић се труде на све начине да играчи не осете проблем
одмени Љубаса који је поднео огроман терет јесенас. Надају беспарице који не притиска само нас, а верујем да ћемо већ од
се Убљани да ће се и суперталентовани Марко Драксимовић првог меча у Трстенику кренути победничким путему потпуности посветити тренингу, али су свесни да их чека оптимиста је Душан Ружичић, тренер Убљана.
Б.Матић

ОДЛИЧАН НАСТУП АК “МАРАТОНАЦ 02“
НА НОВОГОДИШЊОЈ ТРЦИ

ЖАРКО НОВАКОВИЋ
НАЈБОЉИ ЈУНИОР НА УШЋУ
Атлетичари клуба "Маратонац 02" завршили су
2014. годину наступом на традиционалној Новогодишњој трци на Ушћу, а највише је показао суперталентовани јуниор Жарко Новаковић. Последњег дана
прошле госине, на -12 степени почистио је конкуренцију
на 3.000 метара и убедљивом победом стигао до златне
медаље у категорији јуниора. Бронзано одличје
припало је Зорици Радовановић код јуниорки, а добре
наступе имали су и Јелена Новаковић и Никола Илић
(освојили шесто место у својим категоријама).
Убске атлетичаре већ 27. јануара чека наступ на
Светосавској трци у Ваљеву, а поред државних
првенстава, Јелену Новаковић очекује наступ и на
Београдском маратону:
- Тренирамо сваки дан на Школарцу и верујем у још
боље резултате у 2015. години. Уз Установу за културу и
спорт, огромну захвалност дугујемо и предузећима
Еурометал, Вучијак, Индот Уб, Сточар ЛСБ, ЗЗ Трлић и
Пери Ђорђевићу из Паљува- не заборавља Сретен
Нинковић да се захвали свима који су помогли рад
клуба у прошлој години.

АК Маратонац 02: Ни “дебео“ минус им не смета
да тренирају на Школарцу

КК МЛАДОСТ 014 УСПЕШНО ЗАПОЧЕО ГОДИНУ

МЛАЂИ ПИОНИРИ НАЈБОЉИ
НА МЕМОРИЈАЛУ “РАЈКА ЖИЖИЋА“

Убски млади кошаркаши
са тренером Владимиром Урошевићем
Календарски крај прве године постојања, управа КК
Младост 014 обележила је пригодном свечаношћу на којој су
додељена признања најуспешнијим играчима у три селекцијекадети, пионири и млађи пионири. Петар Тешић (15),
плејмејкер кадетске селекције проглашен је за најбољег играча
екипе која је забележила пет победа у исто толико мечева и
налази се на 1. месту регионалне лиге. Исто признање стигло
је у руке његовог млађег саиграча Ивана Милошевића, лидера
пионирске селекције која ће после лигашког дела, напасти и 1.
место на фајнал-фору који ће се у марту одржати на Убу.
За крај, најбољи у селекцији млађих пионира је
талентовани Урош Живановић (рођен 2005.), а ова екипа је
имала сјајан наступ на Меморијалу "Рајко Жижић" (минибаскет), одржаном у Хали 3 београдског Сајма. Они су у својој
групи забележили 6 победа и пораз, победили Панчевце,
Крагујевчане, Баричане..., па су се заслужено окитили првим
медаљама и пехаром у историји клуба.
Окосница екипе која ће играти у Летњој регионалној лиги
за сениоре, имала је тест против јуниора Радничког из
Обреновца, Васиљевић и Кекић су овога пута били на
супротној страни, а и поред високе победе Обреновчана,
Урошевић је био задовољан јаким тестом. Од 10. јануара
"младосташи" су поново у тренажном процесу, а 31. јануара
селекције настављају такмичења у својим лигама.

СПОРТ
НАЈБОЉИ УБСКИ ГОЛМАН У ПОСЛЕДЊИ
ЧАС ОСТАО БЕЗ ИНОСТРАНОГ ТРАНСФЕРА

ТОРПЕДО ИПАК
БЕЗ МИШИЋА
- Бивши јуниор Партизана био на вратима
грузијског тима, трансфер пропао из нејасних
разлога. - Повратак у Србију, па потрага за
новом средином.
Екипа Торпеда из Кутаисија јача је од ове зиме за
провереног чувара мреже,
нашег суграђанина Сашу
Мишића (рођен 1987.), а овај
тим је пасионираним љубитељима фудбала позната као
бивши ривал Црвене звезде
у евро-куповима. Високи
голман (188 цм) отпутовао је
1. јануара у далеку Грузију,
брзо убедио послодавце да
је прави избор за место између статива, па је тако и овај
Убљанин
прву праву
Саша Мишић иностранузапочео
одисеју:
- Формално сам био у иностранству последњих шест месеци
у босанској Премијер лиги, али је
ово, ипак, огромна разлика. Потписали смо уговор на 18 месеци који
је, за мене, сасвим коректан у финансијском смислу, имаћу два домаћа
чувара мреже за конкуренцију, али
не сумњам у себе. Екипа је на 13.
месту, чак 20 играча је стигло ове
зиме, а циљ је да се оформи екипа
која ће наредне сезоне напасти
Европу - сумира прве утиске Саша
Мишић.
Убски голман биће једини странац у екипи, по његовим информацијама и једини Србин у овој земљи,
за сада само језичка баријера отежава адаптацију:
- Грузијски језик и писмо делују
помало застрашујуће, за сада сам
научио неколико фудбалских термина. Неколицина играча говоре енглески и руски, а за сада
сам смештен у тренинг-кампу где имамо два тренинга
дневно. Календар такмичења је као у Србији, сада је пауза у
првенству, а о доброј организацији клуба говори податак да
путујемо у Анталију на припреме. Тренирамо на вештачкој
подлози, за православну Нову годину имали смо два дана
одмора, па сам имао прилике да мало упознам град који је
други по величини, после Тбилисија. Средином фебруара
играмо куп-утакмицу, а наставак првенства је 28. фебруаракаже бивши голман Јавора, Колубаре, Јединство Путева,
Земуна и још неколицине српских клубова.

22.јануар 2015.г.
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УБСКИ ВЕТЕРАНИ ИМАЛИ ЗАПАЖЕН НАСТУП
НА НОВОГОДИШЊЕМ ТУРНИРУ У ЛАЈКОВЦУ

ПЕХАР ИЗМАКАО
ЗА “ДЛАКУ“
Екипа “Кладница“ освојила је друго место на Првом.
Новогодишњем турниру у Лајковцу у конкуренцији
ветерана, икао су само 90 секунди до краја финалног меча
имали гол предности. Ипак, екипа “Излизани крампон“ из
Љига направила је преокрет и десет секунди до краја
постигла победоносни гол за освајање пехара и награду од
48.000 динара.

Кладница
Убљани су са три победе, уз један реми, стигли до
одлучујућег меча. Пре тога су, головима Теодосића и
Ракића, славили у полуфиналу, а расном голгетеру Мирку
Теодосићу припала је награда за најбољег стрелца. Екипу
је са гола предводио Дарко Симић, а уз горе поменуте
Теодосића и Дејана Ракића, екипу су чинили Ђукић,
Зујаловић, Ристовски, Аца Матић, Јовановић и Дејан Ћале
Петровић.
Запажен резултат, на истом турниру, остварила је и
убска екипа “Челси“ која је у јуниорској конкуренцији
поражена у финалу од “Интернационала“ из Ваљева- 2:1.
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ПРВЕ У НОВОЈ ГОДИНИ СТАРТОВАЛЕ ОДБОЈКАШИЦЕ

КВАЛИТЕТ ИГРЕ
ПРИМАРНИ ЦИЉ
- Пипреме за други део сезоне почеле 9. јануара.
- Тренер Марина Петровић очекује боље игре и
пласман на треће место. - Маја Глишић поново у
старом јату. - Више од 100 девојчица у школи одбојке.
Кратко је трајао одмор убских одбојкашица, већ 9.
јануара тренер Марина Петровић извршила је прозивку снага
на које рачуна у наставку сезоне Друге лиге "Центар".
Најбитнија је информација да се коректор Маја Глишић
поново ставила на располагање лазаревачком тренеру,
долазиће на један тренинг недељно и утакмицу, а у Београду
тренираће са екипом Радничког.
Убске одбојкашице радиће четири пута недељно до
почетка пролећног дела сезоне (21. фебруар, долази
београдски Поштар), а већ наредног викенда имаће проверу
против неког регионалног лигаша. Тренер и средњи блокер
Марина Петровић постепено се враћа у тренажни процес,
бронхитис је на кратко избацио из строја Миу Вуловић, а због
приватних планова вероватно ће и допринос Данијеле
Павловић бити мањи у наставку првенства. Ипак, тренер
Убљанки очекује добре игре у другом делу сезоне:
- Уз пехове које су нас пратили, није било реално да се
упустимо у борбу за прво место. Ипак је ово прва сезона у
вишем рангу, сада ћемо мање гледати у табелу, а више
радити на квалитету игре. Ако нас заобиђу повреде и болести
- очекујемо да стигнемо до позиције иза водећег тандема, што
би био одличан резултат - каже млади стручњак на клупи
ЖОК Уба.
Вреди истаћи да пуном паром ради и јуниорска школа
одбојке, кадеткиње које предводи Соња Пузовић већ су
забележиле прве званичне наступе у оквиру кадетске
Колубарско-мачванске лиге, а окосницу екипе чине
првотимке Анђела Марковић, Мина Радовановић и Јелена
Грујичић. Са још млађим генерацијама раде тренери
Александар Каришик, Александра Киселчић и Гордана
Ћираковић, укупно више од 100 девојчица уче прве
одбојкашке лекције, а чланарина је бесплатна.
Б.М.

Новогодишња подела пакетића најмлађим члановима ЖОК Уб

ЖОК Уб

РУКОМЕТАШИ УБА ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ
ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ

БОРБА ЗА ПРВЕ
ДВЕ ПОЗИЦИЈЕ
Од петка 16. јануара, у строју су поново и убски
рукометаши. Пулени Томе Марковића јесен су завршили на
деоби треће и четврте позиције, са четири бода заостатка
за водећим тандемом Мачва-Земун. Амбиције у наставку су
јасне - јуриш ка врху табеле и пласман међу две првопласиране екипе који гарантује промоцију у виши ранг.
У току је базични део припрема који је испраћен
одличним одзивом играча, минимум 15 играча ради на
стицању снаге за наставак сезоне, једину главобољу
тренеру Марковићу представља недовољан број термина
за ову фазу припремног периода (четири сата седмично).
Због тога је и мало раније заказано зимско окупљање, како
би се половина марта и први меч са екипом Прва искра из
Барича дочекао у пуној форми.
Прелазни рок траје до 28. фебруара, можда ће се међу
убским рукометашима наћи до тад и неко ново име, али се
састав углавном неће мењати. Голман Маринковић је
дефинитивно напустио клуб и отишао у Немачку, сјајни
Алекса Ђокић је потписао за Топличанин и раскинуо уговор
са Партизаном, а плаво-бели дрес на пролеће неће носити
ни два искусна рукометаша Иван Милошевић и Никола
Тадић. У изгледу је да ће још неки младић из црно-беле
школе стицати искуство на убском паркету, а први тестови
у припремама заказани су за средину фебруара.
Б.М.

Posebna ponuda na termoizolaciju
i suvu gradnju (gips karton ploče i prateći materijal)
* po starim cenama, dok traju zalihe

Izrada nameštaja po meri i želji

СПОРТ
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КОЊИЧКИ КЛУБ “СВЕТА ПОПОВИЋ“ ИЗ ВРЕЛА
НАГРАЂЕН ПРИЗНАЊИМА ЗА БРИЛИЈАНТНУ СЕЗОНУ

ДАЛАС И ТИКА ВУЈКОВИЋ
ОБЕЛЕЖИЛИ 2014.
- У београдском хотелу "Мажестик" одржана
традиционална додела награда, признања
стигла и на адресу врељанског клуба. Далас најбољи у три конкуренције, Вујковић
у шестој деценији најбољи џокеј Србије!
На традиционалној Новогодишњој додели награда
одржаној 29. децембра у хотелу "Мажестик", представници
КК "Света Поповић" су се, потпуно оправдано, нашли међу
лауреатима за протеклу годину. Остаће 2014. златним
словима уписана у историји клуба, читаоци "Гласа" могли
су током коњичке сезоне да редовно читају о фантастичним достигнућима врељанских грла...
Ти хо м и р - Ти к а
Вујковић је са пуних
55 година успео да
освоји 25 првих места
и без конкуренције
понео титулу најбољег џокеја у Србији!
Неуморни Тика је јхао
и првог дана нове године, у седишту АсаВлада Ранковић сине освојио је друго
прима награду место на ревијалној
трци у Шапцу.
Далас, грло старо три
године у власништву Владе
Ранковића, бившег председника клуба, најбољи је
коњ Србије у три категоријетрогоци, трогоци и старији и
најбоље грло домаћег одгоја. Покорио је Далас Љубичево (400.000 динара прво
место), Шабац и Врело, био
сјајан на Трајал Стејксу и
Српском Дербију, а сваки
старт завршио је у награди
(међу четири првопласирана). Блистали су и Мистер
Бас, Торино Хил, Азаренка,
Ста-мени Пик ..., а са новим
председником клуба Животом Марковићем, није немогуће да тек следе историјски
Далас са Тиком
резултати...
Б.М.

www.glastamnave.com

Вујковићем у седлу
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НА РАГБИ ТУРНИРУ У ЛЕСКОВЦУ

БРОНЗА ЗА
“ГВОЗДЕНИ СТРОЈ“
Убљани иза себе оставили вршњаке из
Партизана, Црвене Звезде и Вождовца
Млада екипа рагби клуба „Гвоздени строј“ са Уба освојила је треће место на десетом турниру у рагбију, који је
средином месеца одржан у Лесковцу. У конкуренцији шест
клубова из Србије, тријумфовали су домаћини, рагби клуб
„Гепарди“, а Убљани су иза себе оставили вршњаке из Партизана, Црвене Звезде и Вождовца. Прве рагби медаље своме
граду донели су Александар и Дарко Дрча, Душан Радић,
Вељко Пуцаревић и Марко Николић, сви рођени 2000. године.

Убски рагбисти са бронзаним одличјима
Клуб „Гвоздени строј“ основан је у августу прошле године и чињеница да постоји тек неколико месеци није спречила
убске рагбисте да на првом такмичењу изборе одличан
пласман у конкуренци далеко познатијих клубова. За Убљане,
посебан значај има победа над вршњацима из београдског
„Партизана“. Њихов упоран рад и залагање на тренинзима су
се исплатили и донели прве плодове, тако да могу бити поносни на свој успех, није крио задовољство Милутин Рафаиловић, кондициони тренер „Гвоздених“.
-У питању је традиционални турнир на “тач“ илити додир,
где нема обарања, јер је довољно да додирнете противника и
он је заустављен. Узевши у обзир да постојимо свега пет
месеци и да је ово нови спорт у нашем граду, сматрам да смо
постигли изузетан резултат осавајањем трећег места. Надам
се да ће петорица талентованх дечака из убске екипе постати
окосница „Гвозденог строја“ и најбољи промотери овог
атрактивног спорта – наглашава Рафаиловић, уз напомену да
ће „Гвоздени строј“ 31. јануара на Убу организовати први
рагби турнир, уз учешће шест екипа. Он, такође, истиче да
даљем раду очекују добру сарадњу и помоћ, пре свега, од
локалне самоуправе, која је за турнир у Лесковцу обезбедила
бесплатан превоз.
Д.Н.

DIGITALIZACIJA
JE POČELA !
nabavite na vreme SET TOP BOX uređaj

Vuka Karadžića br.28, Ub
(preko puta Osnovne škole)

DIGITAL TV

SRT 8201

4.200-

* garancija 24 meseca

RISIVER

3.300-

TERRESTRIAL

Strongov SRT 8201 je HD prijemnik za DVB-T2
* garancija 24 meseca
i DVB-T FTA TV i radio programe, jednostavan
za upotrebu. USB konektor, praktično lociran
-Reprodukcija slike u HD, podesive rezolucije od 1080p, 1080i, 720p i 576p.
napred, omogućava da puštate video, muziku i
-Slika podesiva na 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox.
fotografije sa eksternih USB uređaja, kao i
-USB priključak- medija plejer za pregled snimaka, slika, muzike i filmova.
ažuriranje softvera prijemnika. EPG
-Podržava MPEG4(avi) i HD(mkv) fajlove, JPG i MP3.
(elektronski TV vodič) za informacije o
-Mogućnost snimanja na USB fleš memoriju ili hard disk kapaciteta do 500 GB.
programu na ekranu, teletekst, titlovi i još
-Nadogradnja softvera preko USB priključka. -Kapacitet od 400 kanala.
mnogo karakteristika čine ovaj prijemnik
-EPG
TV program za 7 dana. -Teletex, podržava natpise i sinhroni prevod.
odličnim izborom.
-Roditeljska brava. -Srpski meni (OSD).
-Automatsko
i
manuelno
pretraživanje TV i radio programa.
Novo u ponudi !
-Digitalni audio izlaz (S/PDIF) za digitalno pojačalo.
-Priključci: ANT IN, TO TV, HDMI, scart , S/PDIF coaxial, USB.

profi noževi

Prijem je moguće obezbediti
sa logaritamskom (logom),
panel (češkom), sobnom i
drugim antenama.

850Panel (češka) antena

made in Germany

1.900Sobna antena

Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje TV signala u
opštini Ub startuje 28.februara 2015.godine. Po isključenju
analognog signala nećete biti u mogućnosti da gledate TV
program, ukoliko vaš televizor nema odgovarajuću opremu za
prijem novog digitalnog signala.

