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ШТА НАМ ДОНОСИ
ДЕДА МРАЗ
У НОВОЈ ГОДИНИ ?
У току су припреме и планови за неколико
капиталних пројеката у убској општини. Наредна
година биће преломна у њиховој реализацији.
Покренут је замајац развоја општине Уб. За коп
“Радљево“ држава је прогласила јавни интерес, а у
року од месец дана иста одлука се очекује и за
Индустријску зону у Стубленици.
Уз најлепше жеље Тамнавцима, надамо се лепшим
и ведријим темама у
Новој 2015.години !

Индустријска зона
Стубленица

Ауто-пут: Београд - Јужни Јадран:
Убска петља

Површински коп “Радљево“

Sre}ne novogodi{we
i bo`i}ne praznike
`ele Vam
op{tine Ub, Koceqeva i Vladimirci

Парк пријатељства
на Убу
Нова општинска зграда
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ЛОКАЛНА ПОЛИТИЧКА СЦЕНА

25.децембар 2014.г.

ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

БУЏЕТ У ПРВОМ
ПЛАНУ
Обиман Дневни ред са низом одлука,
решења и важних закључака
За петак, 26.децембар, заказана је Пета
седница Скупштине општине Уб. Обиман дневни
ред од преко 30 тачака, уколико би био разматран с
пажњом и дужном одоворношћу, у што не треба
сумњати, задржаће одборнике и известиоце,
свакако, у току већег дела дана у сали убске
техничке школе.
Најважнија одлука, која ће бити донета, је
она о Буџету општине Уб за 2015.годину. Али, по
важности за рад у наредној години не заостају пуно
ни решења о давању разних сагласности, почев од
оних које се односе на Регионални вишенаменски
хидросистем ’’Стубо-Ровни’’ (за одлазећу, али и за
наступајућу годину), па до одлука о плановима
детаљне регулације (градња), висини стопа пореза
за имовину и решења о давању сагласности јавним
предузећима на планове рада, као и на планове
коришћења финансијских средстава.

Детаљ са претходног заседања
локалног парламента
Буџет ће, што је разумљиво, у наредној
години бити мањи у односу на ову годину (по
предлогу 869 милиона динара) па се, у оквиру ове
тачке, може очекивати обимнија расправа и,
вероватно, полимика и супротстављена мишљења.
Међутим, чињеница је да се јавна потрошња мора
смањивати у духу усвојене и подржане државне
политике. Уштеде тек предстоје, па ће се о овој теми
дискутовати и на наредним заседањима локалног
парламента. Ипак, мора се признати, улагања у
инфраструктуру не јењавају, а то је оно што улива
поверење у локално руководство.

ЈОШ ЈЕДНА НОВА

Ј

ош мало, па са` ће! Нова година је
на прагу, а кад она коначно стигне,
све ће бити боље и ново... Само,
ми ћемо бити за годину старији...
Давних година, када је комшија, у
пролазу, нама деци, на новогодишњој
журци уз грамофон без звучника
(јер такво је време било, имали смо само једну једину
плочу и то са композицијом Ксимерони), тако честитао
тек пристиглу Нову 1965. - мислио сам: шта овај
прича? Какве везе има то што ћемо бити једну годину
старији? Шта то, па, њему фали? Ожењен, игра
фудбал, има стан, иде у кафану или, већ, где... Мислио
сам да нам пркоси и само што не каже: клинци, још сте
ви зелени...
Сада, схватам да је комшија мислио на себе и на
неминовну пролазност свега у животу, а нарочито је
мислио на дочеке нових година. Он је тада био
свестан да их није остало бесконачно много. Чак и
нама тако младим (и зеленим).
Е, сад! Прошло је пола века. Старог грамофона (а ни
оног најновијег из осамдесетих) одавно нема. Плоче
су раритети које сакупљају још само колекционари
’’старих носилаца звука’’. Комшија се, неких година,
преселио у ’’вечно боравиште племенитих душа’’, а
нешто смо се поредили и ми, клинци са оних
новогодишњих журки. Нема одавно Мике и Мице,
Дадуле, Дадија, Бушона, Рода, Смртића, Пирића, Миће
Бојића, Шумарка, Жике Бабице... Нешто старија
годишта, која се ’’преселише’’ - сада би већ били
добрано старци (!). А и нас из педесет и неке
изгрицкале су (нове и нове) године. Напаковале се.
Наталожиле...
Ево још једне! Сурово куца на врата и прети: долазим
и остајем заувек. Биће, кажу, тешка - али, мало боља
од ове. Хоћу да верујем, јер од ове, коју испраћамо.
чини се, не може да буде гора. А, опет, ко зна? Не зна
се шта кога чека. Неко ће. можда, и да се ’’пресели’’...
Али, нећемо о суморним темама. Нова година долази,
деда Мраз ће Ањи и Елени, а и другој деци, донети
поклоне, клинци из комшилука ће организовати
новогодишњу журку. Само, сада нема грамофона.
Стигли су нови носачи звука, а не слуша се, одавно, ни
музика као што су Ксимерони. Уосталом, ту су моћни
ајфони па свако може да слуша оно што му се допада.
само ће кока-кола да буде заједничка. Или нешто
друго... Или... недај Боже!
Наслагале се године. Дошле и прошле. Све их је теже
носити. Костобоља, ишијас, реума - чине овај живот
још тежим. И без смањења пензија, онима са
новогодишњих журки из шездесетих, било је тешко...
Сада је још теже. А и Балашевић досади са оном
песмом о петлу...
А шта да кажу Мирко Нинковић, Дуле Париповић, Мија
Чанић, Скале, Тома Бошковић...? Кад смо ми ступали у
живот - они су већ били ’’матори момци’’. Прегурали су
толико реформи и ’’бољих сутра’’ преко леђа. И, што
рекао Скале, кад би смело да се прича - још би се
много тога могло чути...
Долази, дакле, још једна. Дочекаћемо је како ко може.
Неко у благостању, а са сиротињом у душе. Неко.опет,
у сиротињи, али са богатством душе.
И, како дубље тонем у старост, све ми је дража
успомена на дочек уз грамофон без звучника. Да, да...
Била је ту и Милијана, али она је отишла кући пре
поноћи па ништа не би од толико очекиваних
честитарских пољубаца. Али, та устрепталост због
присуства девојчице, тада је више вредела него многе
љубавне авантуре касније. Јер, једном се, само, има
15 година и једном се чека Нова година са срцем
отвореним и чистим као мајска зора...
А стиже (кад пре?) и 2015-а ...

АКТУЕЛНО
ТРИБИНА ПОЉОПРИВРЕДНИКА НА УБУ

РЕШЕЊЕ
У КОМАСАЦИЈИ
Груписати парцеле ради спровођења мера заштите од
елементарних непогода. У плану је Програм
комасације и одржавање јавних расправа у
заинтересованим селима.
Професор геодезије Милан Трифковић, одржао је
трибину о комасацији, у четвртак 18. децембра, у клубу Дома
културе. Овом скупу присуствовали су представници
месних заједница у циљу информисања о могућој пољопривредној мери, зарад поспешивања услова живота и
боље експлоатације пољопривредног земљишта.

Документ који будемо донели,
неће бити обавезујући- истиче Јелић
Комасација је сакупљање и груписање имања у
земљишну масу, а обухвата сва земљишта на једном
подручју и погодна је за комплексно решавање многих
проблема. Она подразумева укрупњавање пољопривредних парцела и прерасподелу власништва над њима,
као и спровођење мера заштите воде, шуме, земљишта,
животне средине.
Професор Трифковић предлаже поступак комасације,
како би се ефикасније решили имовинско-правни односи,
као и да би се на што бољи начин регулисао режим вода у
Тамнави.
- Тамо где воде има, има је превише, а тамо где је нема,
нема је никако. Посебан окидач за овај предлог биле су
поплаве које су се десиле у мају ове године. Ово је прилика
да се аплицира за пројекте који се финансирају, у овом
тренутку, 70 процената од државе, а преко тога ћемо доћи и
до европских фондова који су, исто тако, за уређење наше
територије – каже професор Трифковић.

Представници месних заједница
Председник Скупштине општине Уб Драган Јелић
објаснио је да се доста тога изменило и мењаће се у планској документацији у будућности, као један од система
одбране од поплава. - Морамо у наредним годинама ускладити наш систем одбране од поплава, са поплавама које су
се догодиле у мају. То је сада нови ниво опасности за општину Уб. Таман кад смо урадили регулацију већег дела реке
Тамнаве и ново корито реке Уб, десило се нешто непредвиђено, а било је везано за воде које нису у пројектној
документацији планиране.
Груписањем земљишта били би урађени системи за
наводњавање, канали за мелиорацију и одводњавање.
Претходно би требало урадити Програм за комасацију и
добити сагласност власника пољопривредних земљишта.
Драган Јелић наводи:
- Скупштина општине, неће ући у било какво одлучивање, без изјашњавања становништва на одређеним
подручјима. Данашњи састанак са представницима месних
заједница је у смислу израде претходног документа комасације. То је документ који није обавезујући, Студија изводљивости: да ли је комасација уопште исплатива, да ли може да
се уради на једном подручју, или не? Са таквим документом
улазимо у јавну расправу путем трибина у сваком селу које
је заинтересовано за комасацију.
Д.Капларевић

25.децембар 2014.г.
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УБ НА САМИТУ У БЕОГРАДУ

ПРЕМИЈЕРИ НАЈАВИЛИ
ИЗГРАДЊУ ИНДУСТРИЈСКОГ
ПАРКА У СТУБЛЕНИЦИ
Међудржавним споразумом између републике Кине и
републике Србије, у оквиру Трећег самита шефова влада
Кине и 16 земаља Централне и Источне Европе, 17.децембра
потписан је меморандум о изградњи индустријске зоне у
Стубленици. Током посете кинеског премијера Ли Кећанга
најављена је реализације великог броја инфраструктурних
пројеката широм Србије, а општина Уб је проглашена за
будући привредни центар који ће запослити 15.000 радника у
девет индустријских сектора. Овај значајан скуп само је
потврдио најаве председника општине Уб Дарка Глишића о
којима смо писали претходних месеци.
- Изградња индустријске зоне у Стубленици вам
довољно говори да се Уб добро позиционирао на политичкој
карти наше државе, а усудио бих се да кажем и шире. Ова зона
је могла да се ради било где у Србији, од Суботице до Косова,
чак и у некој од суседних држава, али је одлука пала на нашу
општину, чиме су се исплатили сви наши напори и лобирања
у претходних годину дана- каже Глишић и наглашава да већ
почетком 2015.године можемо очекивати конкретне потезе на
започињању реализације овог важног пројекта који је уско
повезан са изградњом Коридора 11 и петље која се налази код
Уба. С тога, истиче Глишић, рок који је постављен за изградњу
ауто-пута (април 2017) имаће кључан значај и у динамици
изградње првих фабрика у Стубленици.
Како је најављено, Кинези у овај пројекат планирају да
инвестирају око милијарду евра. Индустријска зона би се
простирала на површили од око 100 хектара (у почетној фази
највероватније 20), а две кинеске фабрике, које би
производиле филтере за ваздух и трансформаторе, већ су
показале заинтересованост за долазак на Уб.
Милован Миловановић

И ОВЕ ГОДИНЕ БЕЗ ОРГАНИЗОВАНОГ ДОЧЕКА

БИЋЕ КОНЦЕРАТА
ТОКОМ ГОДИНЕ
Уб ни ове године неће имати орагнизован дочек Нове
године на градском тргу. По речима Дарка Глишића, председника општине, каса локалне самоуправе није довољно
велика и у овом тренутку тако нешто би представљало
луксуз.
- Трудимо се да нашим суграђанима, током целе године,
пружимо догађаје музичког садржаја који су, заиста, врхунски.
Из простор разлога што не желимо да оптерећујемо
општински буџет и ове године смо одлучили да одустанемо
од организације дочека на градском тргу. Рачуница је проста,
сви људи који долазе из света шоу-бизниса за Нову годину
дижу своје цене до максимума, да не кажем “пута пет“. Ми
нисмо у могућности да се излажемо толиком трошку али
ћемо, свакако, током године искористити наше добре везе и
за симболичне суме, најчешће бесплатно, довести неке од
звезда као што смо то радили раније, попут наших пријатеља
Мирослава Илића, “Амадеус бенда“, Бориса Новковића,
Горана Бреговића, који су нам много помогли и када смо били
погођени поплавама- објаснио је Глишић овогодишњу одлуку
локалне самоуправе.

НАКНАДА ЗА ИЗНОШЕЊЕ ДВОРИШНОГ СМЕЋА

НИЈЕ РЕТРОАКТИВНО
Најновији рачуни за комуналне услуге ’’Ђуниса’’,
који су уручени грађанима, садрже и ставку за изношење
дворишног смећа. У жељи да одговоримо читаоцима, који
су нас питали да ли се ради о ретроактивној одлуци
Управног одбора овог комуналниг предузећа и да ли је
наплата у складу са Законом, тражили смо одговор од
Зорана Ситарице, директора ’’Ђуниса’’. Он је изјавио:
- Ова одлука је донета још у новембру прошле
године, а сада је, практично, почела њена примена. Због
поплава у мају, реализација је била одложена, али, баш због
огромних радова које смо обавили односећи дворишно
смеће - морали смо да започнемо са њеном применом.
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ОПШТИНА УБ

26.децембар 2014.г.

Новогодишњи интервју: ДАРКО ГЛИШИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УБ

УБ ЈЕ ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ
- Све оно што смо урадили ове године буџет, свакако, не би могао да носи, али смо добром локалном
дипломатијом успели да прођемо са пројектима код више министарстава и јавних предузећа.
- Петља у Стубленици је наша велика шанса и сигуран сам да ћемо је искористити у привлачењу
потенцијалних инвеститора. Интересенте већ имамо.
Буџет општине Уб ће у наредној
Како бисте оценили годину за
години претрпети значајна уманама ?
- И ове године, као и претходне две, њења. На којим ставкама ће се
од првог до последњег дана се трудимо правити уштеде?

да максимално искористимо наше
могућности како би оправдали поверење које су нам грађани указали.
Једноставно, укинули смо праксу која је
важила до сада, а по којој се само
радило током изборних година. Немамо
времена за губљење и зато ћемо се, и
током 2015.године, трудити да обезбедимо средства за многобројне инфраструктурне појекте, без обзира на
рестриктивне мере владе, донете због
неодговорне политике ранијих година.
Као што видите, и поред елементарних
непогода и великих недаћа које су нас
снашле у овој години, успели смо да
направимо велики помак у изградњи и
развоју ове средине.

Колико су недаће, које су нас
погодиле, утицале на пуњење
буџета у овој години?
- Због свих околности, које су се
десиле током године, буџет, који је
предвиђен ребалансом (из септембра
месеца) биће испуњен у обиму од 70
одсто. Све оно што смо урадили ове
године буџет, свакако, не би могао да
носи, али смо добром локалном дипломатијом успели да прођемо са пројектима код више министарстава и јавних
предузећа. Само од Путева Србије смо
успели да, у овој години, обезбедимо
близу 300 милиона динара инвестиција
које су искоришћене за изградњу путне
мреже у нашој општини. Ипак, многе
ствари су текле спорије него што смо
предвидели, па смо реализацију неких
инфраструктурних пројеката морали да
одложимо за крај године. Поплаве су
нас умногоме омеле да неке од њих
започнемо летос, али смо због неопходности искоришћења средстава морали
да их покренемо у новембру и децембру
како би од тих институција повукли
финансије које су предвиђене за ову
годину. У сваком случају, већина тих
пројеката биће завршена до марта
месеца.

- Буџет за 2015.годину је пројектован на износ од 869 милиона динара, а
можда би реално било да је 100
милиона мањи. Као што је познато, ми
више немамо право на накнаду за
градско грађевинско земљиште од РБ
"Колубара", а умањена су нам и
средства која добијамо од државе у
знатном износу. Међутим, трудимо се
да сва та умањења надоместимо
разним уговорима, стварањем амбијента у којим би капитални трансфери,
по разноразним основама, попунили
буџет и како бисмо могли да наставимо
истим темпом рада као и током ове
године. Преко копа "Радљево" смо већ
успели да обезбедимо око 20 милиона
динара, а у току су преговори са
"Колубаром" о повлачењу већег обима
средстава која би се искористила за
изградњу разних инфраструктурних корак по корак, решавамо и све остале
проблеме наших суграђана из сеоских
објеката у нашој општини.
Који инфраструктурни пројекти средина - које су, итекако, биле запостављене у неким ранијим временима.
ће обележити 2015.годину?
- На првом месту то је почетак
из гр а д њ е ин д ус тр иј с ке зо н е у
Стубленици и дефинисање свих
параметара који су неопходни за
реализацију овог капиталног пројекта.
Када је у питању изградња путева, ми
желимо да наставимо са асфатирањем
свих деоница које смо започели у овој
години, а отворићемо и неколико нових
у селима широм наше општине. У плану
је да, након завршетка првог дела улице
Вука Караџића, наставимо са радовима
и у другој зони од семафора код школе
до цркве. Паралелно са тим, отворићемо и радове у Првомајској улици на
начин како је то урађено у главној
улици, где ћемо са завршетком радова у
улици Вука Караџића добити модеран и
уређен центар града. Такође, и током
наредне године имаћемо још неколико
акција на осавремењавању нисконапонске мреже по селима у сарадњи са
Електросрбијом, а трудићемо се да,

Добра сарадња: Дарко Глишић и Александар Вучић

Можемо ли очекивати помаке у
привредном сектору?

- Наш циљ је да оживимо све оне
привредне објекте који су некада радили.
Очекујем да коначно покренемо отварање производње у Мургашу, која је
одложена због мајских поплава и
потреба локалне самоуправе за складиштењем хуманитарне помоћи. Тренутно смо у преговорима са привредницима који су те објекте узели под
закуп, да полако ослобађамо простор
који би они наставили да опремају за
потребе производних делатности које су
планиране. Поред тога, имамо још
неколико интересената за улагање у
проиводњу у објекту некадашњег
"Керуба". Тамо се тренутно налази
фирма "Мој киоск", која би, према неким
најавама, ускоро требала да избаци нови
модел киоска и повећа производни
капацитет и, самим тим, запосли још
наших суграђана. У том објекту, такође,
од недавно послује још једна фирма која
се бави репарацијом акумулатора. Са
људима, који су узели у закуп објекат
некадашње "Убљанке", покушавамо да
пронађемо још једног инвеститора који
би искористио преостали слободан
простор. Морам да нагласим да су, у
свим овим случајевима, у питању
приватници и да је општина само
посредник и веза између власника
објеката и инвеститора. Можда су нам
кораци на овом пољу тренутно мали, али
од нечега морате почети. У сваком
случају, петља у Стубленици је наша
велика шанса и сигуран сам да ћемо је
искористити у привлачењу потенцијалних инвеститора. Сарадња са Кинезима на пројекту индустријске зоне
добиће свој конкретан епилог већ ове
године, а завршетком ауто-пута (2017.
године) незадрживо крећемо ка светлијој
будућности.
Разговор водио:
Милован Миловановић

ОПШТИНА УБ
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ПРОГЛАШЕН ЈАВНИ
ИНТЕРЕС ЗА РАДЉЕВО
Након мајских поплава све мање се помињало
отварање копа “Радљево“. Какав је тренутно статус
овог значајног пројекта?
- Влада Републике Србије је недавно усвојила предлог
јавног интереса за територију копа “Радљево“, што
неповратно “гура“ ову причу ка њеној реализацији. Морам
да нагласим моју велику захвалност премијеру Александру
Вучићу који је свом снагом стао иза овог пројекта и уврстио
га у дневни ред Скупштине Србије, која је усвојила нама
најважнији акт. Он нам омогућава покретање откупа
земљишта. На људима из копа “Радљево“ је да започну
припремне радње и у координацији са нашим службама
екпропришу земљиште у наредној години. Морам да
нагласим да је све ово резултат тимског рада у којем су
значајан допринос имали Драган Јелић и Звонко Милић,
али и директор рударског басена Милорад Грчић- каже
Дарко Глишић, председник општине Уб.

Уз стрпљење и разумевање, као и свакодневне напоре које улажемо, можемо доћи до
заједничког циља, а то је да од Уба направимо лепо
место за живот. Желим вам у 2015.години пуно
здравља и успеха на личном плану, да новогодишње и божићне празнике проведете у друштву
најдражих људи, са вером у светлу будућност !
Дарко Глишић

АУТО-ПУТ БЕОГРАД-ЈУЖНИ ЈАДРАН

КОНЦЕСИЈА ?
"Шандинг хај спид група" или "Чајна род енд бриџ
констракшн", једна од ове две кинеске компаније требало би
да буду будући концесионар на делу Коридора 11 од
Сурчина до Пожеге. Ове компаније, од укупно четири, које су
конкурисале за велики пројекат, прошле су предквалификацију и доставиле своје иницијалне понуде. Са
изабраном фирмом, Влада Србије ће ући у преговоре око
концесионог уговора, који треба да дефинише све
појединости, од периода концесије, рока и цене градње,
наплате путарине, надокнаде коју добија држава...

ОГЛАСИ
Кућа Драгићевић Живана – Врело

Завршена деоница Уб-Лајковац
Једини начин да Србија "затвори" пројекат ауто-пута
Београд - јужни Јадран на делу до Пожеге је - концесија.
Држава нема могућности да се додатно задужује. На овом
путном правцу већ је саградила деоницу Уб - Лајковац од 12,5
километара из буџета. Како је било дефинисано позивом
кинеским компанијама, заинтересованим за концесију,
предмет овог посла је изградња дела од Сурчина до
Обреновца у дужини од 17,6 километара, затим одржавање и
коришћење деоница од Обреновца до Прељине у дужини од
103 километра, које држава из кинеског и азербејџанског
кредита и изградња дела од Прељине до Пожеге - 31
километар. Према грубим проценама, вредност радова на
делу од Сурчина до Обреновца је око 150 милиона евра. Ту
треба да се изгради мост на Сави и велика петља као,
практично, почетак ауто-пута. Вредност радова на делу од
Прељине до Пожеге процењена је на око 300 милиона евра.
Уз градњу ове две деонице Кинези ће добити на одржавање
и коришћење (наплата путарине) и део од Обреновца до
Прељине.
План државе је да комплетан ауто-пут од Београда до
Пожеге буде завршен током 2017. године. За део од Пожеге до
Бољара, односно границе са Црном Гором, у дужини од 106,8
километара такође се преговора са Кинезима, а вредност
овог посла је 1,8 милијарди евра.

Продајем две куће у Врелу, усељиве,
са 22 ара плаца; струја, вода, телефон комплетна инфраструктура. Преко пута
куће 1 хектар обрадиве земље.
Јавити се на тел: 065/41-73-780
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БИВШИ РАДНИЦИ „ТРУДБЕНИКА“

NAJBOLJI IZBOR LED TV !

2 godine garancije - sa integrisanim DVB-T2 tjunerom
Novo !

Разлог протеста су неизмирена
потраживања према радницима и другим
повериоцима

48”

32”

27.980-

164.980-

32”

47”

59.980-

СПРЕЧИЛИ
ВЛАСНИКА ДА
ИЗНЕСЕ МАШИНЕ

35.980-

Мања група бивших радника ФГМ „Трудбеник“, два
пута за седам дана (9. и 16. децембра), спречила је власника, италијанску компанију „Fantini Scianatico“ да из
фабрике изнесе машине и отпреми их у рециклажни
центар. Како су објаснили, разлог протеста су неизмирена
потраживања према њима и другим повериоцима, а
продајом и уништавањем опреме власник хоће да избегне
плаћање обавеза.
- Радници код послодавца имају потраживања за
неисплаћене плате, регрес, отпремнину и разне штете које
су учињене, јер још има спорова пред судом. Уз то, разна
друга потраживања имају повериоци који су пружали
услуге, а милионске износе дугују и за реституцију за
земљу која је некада давно национализована. Ми само
хоћемо да спречимо уништавање машина јер, према
сазнањима која имамо, цела технологија вреди око седам
милиона евра, а продаће се на отпаду. Ово није технологија восоког квалитета, али је некада на годишњем нивоу
производила око 15 милиона блокова и направила једно
ликвидно и профитабилно предузеће, где је 130 људи
егзистирало и радило – каже Зоран Кумбарић, некадашњи
председник синдиката у убској циглани.

ПРЕКО СУДА
ДО ПОТРАЖИВАЊА

060/548-58-55

Испред фабричког круга протествовали су и бивши
радници Ђорђе Мијатовић и Драгиша Васић, који су у
„Трудбенику’’ радили преко три деценије. По њиховим
речима, од 2006. године, када је продата фабрика, па све до
2011, италијански власник је поштовао све законске обавезе према запосленима, на шта га је обавезивао петогодишњи уговор о куповини. По истеку тог периода, фабрика
је затворена.
- Циглана није радила шест месеци, а онда су нас
поново позвали да радимо. Од 50 тадашњих радника, 30 је
одмах отишло и нас 20 је остало да се бори за своја права.
Три пута су нас истеривали са посла, а инспекција нас је
враћала. Међутим, трећи пут су истерали нас петорицу,
док је њих 15 добило отпремнину од по сто евра по години
стажа. Ми нисмо добили отпремнину, али имамо првостепену пресуду у нашу корист, на коју се послодавац жалио
апелационом суду. Ово је миран протест људи којима
власник дугује – казао је Васић.
Поред отпремнине, власник петорици радника дугује
и заостале личне дохотке за две године, док њих 52 путем
суда тражи наплату заостале 13 плате из 2008. године и
регреса за 2009. годину, тврди Ђорђе Мијатовић.
- Судимо се већ пет година, јер нам нису исплатили
заосталу плату и регрес. Не знам колики ће тачно износ
бити када се обрачунају све камате, али према некој нашој
рачуници сваком од 52 радника у овом тренутку дугује се
око 220.000 динара. Могу само да кажем да је срамота ово
што се ради – навео је Мијатовић.
Протесном скупу присуствовао и Радован Сандић,
један од наследника земље на коме се налази комплекс
предузећа „Трудбеник“ и који по Закону о реституцији,
заједно са још 13 наследника, потражује 550.000 евра.
- Двадесет година смо се судили и добили спор.
Закон о повраћају одузете имовине, који је прошле године
ступио на снагу, предвиђа да се наследницима у наредних
десет година тромесечно исплаћују рате које следују. Пре
месец и по дана требали су да нам исплате прву рату, али
нису. Тражимо да се стави забрана и да се не дозволи да се
машине одвезу и исеку – поручио је Радован Сандић.

АКТУЕЛНО
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Незадовољни бивши радници
и неисплаћени повериоци испред
некадашње фабрике опеке “Трудбеник“

ВЛАСНИК
НЕГИРА БИВШЕ РАДНИКЕ
Фабрика грађевинског материјала „Трудбеник“, која
је деценијама представљала понос не само убске, већ и
српске привреде, приватизована је 2006. године. По
почетној цени од 207 милиона динара, на лицитацији, у
Агенцији за приватизацију, фабрику је купила италијанска
компанија „Fantini Scianatico“ са седиштем у Барију, чија је
основна делатност производња грађевинског материјала
и која у свом саставу има 29 предузећа у Италији, Шпанији,
Албанији, Бугарској и Србији. После приватизације, „Трудбеник“ је радио пет година, а 2011. фабрика је затворена,
јер је производна цена блока за 3,5 динара била скупља од
продајне, тврди извршни директор компаније Панус
Спарингелос, који је био присутан током протеста радника. Он није желео да да званичну изјаву за медије, али је
одговорио готово на сва новинарска питања, при чему је
негирао тврдње појединих бивших радника. Према
његовим речима, све заостале плате за свих 78 радника,
колико их је било запослено пре затварања фабрике,
исплаћене су „до задњег динара“, као и отпремнине и
компанија дугује само један регрес. „Имамо и судску
одлуку која то потврђује“, био је изричит Спарингелос.
Што се тиче машина и опреме, која већином датира из
1983. године, један део ће због застарелости бити продат у
старо гвожђе, док ће поједине резервне делове пребацити
у њихове фабрике у Бечеју и Михаиловићу.

РЕСТОРАН - ТРГОВИНА

Уб

014/412-212
Протест су испратили медији,
али и полиција
- Овде треба да буде монтирана друга, модерна
опрема, па ћемо фабрику полако сређивати и онда када се
створе услови на тржишту, када буде постојала потражња,
тада ћемо поново покренути производњу. То је наш циљ –
обећао је извршни директор „Fantini Scianatico“.
Такође истиче да су пре затварања „Трудбеника“
покушали да са инвестирањем у опрему, у износу од
350.000 евра, смање трошкове, како производна цена блока не би била скупља од продајне, али им није успело. Није
им успело ни да се са синдикатом договоре око нове
организације фирме, али зато јесте у Бечеју и Миахиловићу, због чега тамошње фабрике добро функционишу,
истакао је Спарингелос. На крају је додао да је протест
бивших радника ометање у поседу, због чега ће компанија
своја права покушати да оствари преко суда.
Д.Недељковић
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НОВОГОДИШЊИ ИНТЕРВЈУ - ВЛАДИЦА МАРКОВИЋ,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

КРОЗ ПОСАВОТАМНАВУ
Са свечаности поводом Дана општине
Владимирци - 11 децембра 2014.године

У ИНТЕРЕСУ ГРАЂАНА

Актуелно руководство подржава мере штедње

*Која проблематика је тренутно највећи и најболнији
проблем овог предунајактуелнија у општини Владимирци?
зећа била је веома
лоша наплата велиВладица
ких дуговања како од
предузећа тако и од
Марковић
грађана. У међувремену именован је нов
директор, повећана
је наплата, направљен је план и програм
како превазићи све те
проблеме а исплаћене су и три заостале плате. Сигурно је да ће се општина у
наредном периду више позабавити решавању стварно великих
нагомиланих проблема који нису од јуче. У другим јавним установама и
предузећима стање није тако лоше имајући у виду целокупну ситуацију у
држави.
*Какав је Ваш лични ставу вези мера штедње?
- Па, наравно, наша локална самоуправа и ово руководство
Владица Марковић
подржава све предузете мере штедње које је наша Влада донела. У
наредној години гледаћемо да уштедимо где год је то могуће јер мислим да
- Тренутно је у току јавна расправа о ће 2015. година бити тежа од готово већ протекле 2014. године.
можда најважнијем акту општине, а то је Нацрт
*Какво је стање у просвети, култури, спорту у општини коју водите?
буџета за 2015. годину. У нацрту буџета пред- Има ли места за оптимизам?
виђена су средства на нивоу прошле године то
- Имали смо једну просечну годину , проблеми су сваке године исти
јест незнатно је увећан тако да је пројектовани и уобичајени, а то је да се на време обезбеди редован превоз, огрев за све
буџет за 2015. годину око 300 милина динара. школе што је општина на време и уредно сервисирала. Поред ових
Овакав буџет је више социјалног карактера и активности општина редовно, па и ове године, награђује најбоље ученике у
надамо се да ће се ова цифра остварити, али, школама. Тако сви вуковци и ђаци генерација добијају наградно летовање
првенствено, то зависи од тога како ће се оства- и новчане награде од 10.000 динара. Наравно, као и сваке године стипендиривати пуњење буџета. Нисам оптимиста по рамо најбоље студенте. Ове године око 30 њих је испунило услове за
том питању и сматрам да, ако се искуњење од општинску стипендију. За културу као и у самој држави јако мало остаје,
око 80 процената овако пројектованог буџета али и ту смо колико се могло уложили у разне активности које је спроводила
оствари, бићу лично задовољан. Наравно, у Библиотека „Диша Атић“ Владимирци.
току су и јавне расправе о Програмима и извеАкција изградње спортских терена на подручју месних заједница и
штајима о раду јавних установа и предузећа. даље тече. Ове године урадили смо два спортска терена, а за догодине се
До краја године би требало да се одржи и планирало четири терена у четири месне заједнице. Спортске активности се
редовна седница Скупштине где би се сва редовно спроводе кроз Општински спортски савез, који је и ове године био
предложена акта усвојила.
веома активан. Организована су разна такмичења као што су Општински
*Има ли актуелно руководство фудбалски куп, који је и привукао највише пажње, а ни награде нису биле
потенцијала, воље и снаге за, како се најављу- мале, до организовања турнира у шаху који су већ постали познати у целом
је, изузетно тежак период?
овом региону.
*Нова година доносе и нове изазове, нарочито на политичком
плану, шта би могло да се очекује у оквиру владајуће локалне коалиције?
- За сада, ова коалиција, која је тренутно на власти, функционише
без неких већих потешкоћа. На ова питања грађани су најбољи судија па
тако мислим да ће се ово решавати на неким новим, будућим, иборима.
*Ваша новогодишња порука?
- Наравно, свима читаоцима Гласа Тамнаве и свима грађанима овог
краја желим да честитам наступјаућше новогодишње и божићне празнике.
Нека буде, пре свега, здравља и среће! Све остало треба заслужити личним
залагањем...
Разговор водио Милан Миловановић

Тешко година пред нама
Воља и снага никада није недостајала
овом руководству, нису нам непознате
потешкоће јер смо их и у прошлом периоду
имали на претек, али ухватићемо се у коштац
и решавати актуелне проблеме као и до сада,
надам се успешно.
*Да
ли је проблем ЈКП-а у
Владимирцима решен и какаво је стање у
другим јавним предузећима?
Тренутно нам је највећи проблем
Јавно комунално предузеће „Извор“ Владимирци. Постојало је изузетно много нагомиланих и годинама нерешаваних проблема,
који су нам сада кулминирали, радници су
својим протестима исказали незадовољство
јер су им плате касниле шест месеци. Наиме,
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ОПШТИНА ОСЕЧИНА

РАЗГОВОР СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА НЕНАДОМ СТЕВАНОВИЋЕМ

ПОЉОПРИВРЕДА- СТУБ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ,
ШЉИВА- ЗАШТИТНИ ЗНАК
- Аграр у општинском буџету значајна ставка. Већ пет-шест година, заједно са нашим воћарима,
радимо на ширењу засада. Сваке године површине под воћем увећавају се за по 50-100 хектара, уз
заједничку набавку декларисаних садница од реномираних расадничара у односу „пола-пола”, при
чему једну половину трошкова сноси општина, а другу пољопривредна газдинства...
Како оцењујете годину за нама? По чему ће је памтити
грађани општине Осечина?
- Понекад се догађа д, после два начињена корака
напред, уследи нешто непредвиђено и врати нас за један, а
можда и више, корака уназад. Управо нам се то десило у
години која измиче и коју ће наши грађани, упркос амбициозним плановима свих структура локалне самоуправе,
нажалост, највише памтити - по лошем. Катастрофалне
временске непогоде, пре свега поплаве и активирање клизишта у мају месецу, бациле су у сенку све друго и на свој
начин обележили минулу годину. Међутим, ову ће
обележити, чини ми се, максимално ангажовање у санирању последица.
У току је планирање буџета за 2015.годину. Колико ће
се разликовати у осносу на овогодишњи буџет?
- Део мера, које Влада Србије предузима у правцу
финансијске консолидације у држави, већ су недавним
ребалансом уграђени у општински буџет, а неминовно је да
се то приметније осети и у планирању буџетских прихода и
расхода за 2015. годину. Јасно је да ћемо код приходних
ставки морати максимално да се ослонимо на сопствене
изворе, као да је неопходно да „крешемо” све трошкове где
год је то могуће, а да не угрозимо функционисање локалне
самоуправе.
Често сте на терену и у директном контакту са
грађанима. На које проблеме се највише жале и колико сте
у прилици да одговорите на њихове многобројне захтеве?
- Изградња и одржавање сеоских путева најчешће је
истицан проблем у највећем броју наших месних заједница. На другом месту су питања везана за могућност
запошља-вања школованих кадрова. Потом долазе
невоље социјалне природе јер се повећава број старих,
немоћних, али и оних сиромашних без средстава за живот.
Наравно, постоји интересовање и за изградњу инфраструктурних објеката који би побољшали услове живота на
општинској територији. Нисмо у могућности свима да
изађемо у сусрет. Путеви се, са ово мало средстава која
можемо да издвојимо за те намене, раде и поправљају по
утврђеном програму и приоритетима . Општинским
прописима предвидели смо бројне олакшице, чак и субвенције, потенцијалним инвеститорима како би смо их
мотивисали да овде подигну своје погоне и отворе нова
радна места. Предвидели смо и средства за социјалне програме, подржавамо идеју о отваранју геронтолошког
центра у неискоришћеном простору Дома здравља у Пецкој. Бројним пројектима „бомбардујемо” ресорне државне
институције, донаторе и невладине организације, како
бисмо добили подршку за нове асфалтне деонице, мостове, далеководе, водоводне колекторе до околних насеља,
пречишћач отпадних вода из градске канализационе
мреже у Осечини...

Још мало, па асфалтирање:
Радови на обилазници

Ненад Стевановић
Рођен 01.11.1969. у Осечини, ожењен, отац
две ћерке. Дипломирао на Економском факултету
Универзитета у Београду 1994.године. Радио у
предузећима „Крушик-Пластика“(1995-1999) и
“Подгорка“ (1999-2002) у службама комерцијале и
маркетинга. Од 2002. до 2008.године био руководилац у РФЗО у Осечини. Био је члан Општинског
већа у периоду 2004-2008. Током 2011-2012.године
био члан делегације Србије на Конгресу локалних и
регионалних власти Савета Европе у Стразбуру. На
место председника општине је први пут изабран
2008, а после избора 2012.године у другом мандату
води осечинску општину.

Радови на реци Остружањки
Колико сте до сада успели да санирате штету од
мајских поплава?
- Штете у нашој општини су биле огромне. Много тога
смо урадили али је, искрено, много тога тек пред нама .
Локална самоуправа је преко Дирекције за изградњу, Јавног
комуналног предузећа и Буџетског фонда, ангажована на
санацији штете на путевима, рекама и потоцима сврстаним у
другу групу. Са изградњом кућа за десетак породица, које су
у непогодама остале без крова над главом, прилично се
каснило, али је сада и тај важан посао у току. Око 150 поплављених добило је новчану помоћ од државе, Црвеног крста
и невладиних организација. Ипак, свима ће бити потребно
још доста времена да надокнаде штету. Актуелни су радови,
као донација Јапанске Владе преко Србијавода, на уређењу
водовода Јадра, Остружањке, Ловачке и дела Пецке (за коју
ћемо посебну пажњу обратити и у 2015. години и из сопствених средстава). У овој години, упркос свим проблемима,
преко Министарства привреде из средстава ЕИБ-а смо
наставили радове на обилазници око Осечине, једном од
стратешких пројеката за нашу општину.

ОПШТИНА ОСЕЧИНА

САЈАМ ШЉИВА
Осечина је надалеко позната по "Сајму шљива",
манифестацији која је одавно превазишла локалне
оквире. У развоју ваше средине она има немерљив значај.
Ипак, који су највећи бенефити које вам је донела
организација ове светковине?
- Сајам шљива нам је помогао да кроз минулих девет
манифестација представимо и истакнемо све оно највредније што имамо, на челу са шљивом , коју узгаја скоро 3.000
домаћинстава на површини од 2.500 хектара. Од укупног
извоза сувих шљива, од једне петине до једне половине,
како које године, је осушена у нашој општини. Године 2006,
када смо кренули са Сајмом шљива, овде је било тек неколико десетина мини сушара и више запуштених него активних индустријских тунела за сушење. Данас се слика
значајно променила. Имамо око 250 сушара и тридесетак
тунела. Значајне количине убраног воћа не иду на тржиште
у свежем стању, него осушене и упаковане као осечински
бренд. Сада предузимамо активности да заштитимо
географско порекло и још више развијемо предузетништво у области воћарстава.

Центар Осечине
Како бисте оценили стање у пољопривреди Осечине,
као једног од стубова развоја општине?
- Као што сте поменули, пољопривреда у нашој
општини заузима изузетно значајно место. Да то није само
декларативна констатација сведочи чињеница да је ставка
за аграр у општинском буџету у последњих неколико година вишеструко увећана. Толико да је ове године чак и
претекло два милиона јер није било довољно програма за
ангажовање тих средстава. Иначе, већ пет-шест година,
заједно са нашим воћарима, радимо на ширењу засада.
Сваке године површине под воћем увећавају се за по 50100 хектара, уз заједничку набавку декларисаних садница
од реномираних расадничара у односу „пола-пола”, при
чему једну половину трошкова сноси општина, а другу
пољопривредна газдинства. На сличан начин, од недавно,
субвенционишемо и овчарство. До сада је набављено
скоро 500 грла уматичених оваца са Пештера.
Мање општине попут Осечине, Коцељеве, Уба и
Владимираца имају много тога заједничког, пре свега, јер
се налазе у сенци великих градских центара. Какву
сарадњу имате са околним локалним самоуправама и да
ли би, евентуално, удруживање у заједницу општина могло
допринети бољем и брже мразвоју мањих средина?
-Са свим општинама из окружења имамо солидну
сарадњу, што не значи да не би могла да се подигне и на
виши ниво. Ми смо отишли корак даље у том погледу
учешћем у оснивању Регионалне развојне агенције Подриње, Подгорина и Рађевина, која на једном месту окупља
општине Љубовију, Осечину и Крупањ, од скора и Богатић,
као и град Лозницу, где је седиште ове агенције, која већ
има низ вредних пројеката. Наравно, то нам не смета да
сарађујемо са свим општинама из Колубарског округа, а у
будућности, буде ли заједничког интереса, и са Коцељевом и Владимирцима.
Која је ваша новогодишња порука грађанима?
- Упркос проблемима, тешкоћама и свим недаћама
које су нас снашле морамо се борити.За све нас који смо
овде, за будуће генерације, ово су године штедње и одрицања за боље дане у које морамо веровати и који ће нам
сигурно доћи.

Разговор водио: Милован Миловановић

25.децембар 2014.г.
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ТАМО ГДЕ СВЕ ПОЧИЊЕ

У ОСЕЧИНИ ЈЕ
ИЗВОР ТАМНАВЕ
Од Коцељеве до Осечине води кривудав,
некада је то и превише, асфалтни пут. Тежак за мимоилажење, али, на срећу (или не), саобраћај је, како се то
стручно каже, нискофреквентан, па је вожња кроз
прелепе крајолике, типичне за овај део Србије,
пријатан доживљај - толико да обавезно изазива жељу
да се овуда прође опет и то у време свих годишњих
доба, а посебно у рану јесен када стиже шљива по којој
су Осечинци надалеко познати. Разуме се, шљива има и
своје отелотворење у виду Сајма, који се одржава на
самом почетку септембра, када, већином, ово рајско
воће - сазрева.
Поред шљиве заштитни знак Осечине је и
велика пластична каца јер овде има преко двадесет
успешних пластичара. Главни артикал се подразумева,
а крајњи производ, после превирања у поменутим
великим судовима, финализује се у многобројним
малим приватним дестилеријама, али и у чувеној
осечинској ’’Подгорки’’, која је углед сачувала и до
данашњих дана - упркос рецесији и свим другим
Сцилама и Харидбама кроз које је прошла Србија.
О Осечини се чуло ту и тамо. Има ту шљиве и
разног другог воћа, предела који су, збиља, инспиративни и идилични, душу дали да их још која даровита
сликарска рука овековечи...
У спорту одбојкашице држе примат и највеће
интересовање навијача, а ту је и неизбежни фудбал и
други спортови. Спортска хала је међу најстаријима у
овом делу Србије. У спорту између два коша, ту је и
зачетак будућег клуба, који се, за сада бори у оквиру
летњих кошаркашких лига...
Имали су Осечинци и своје локално гласило,
’’Осечинца’’, али, нажалост, притисак вишепартијског
система са вишеструким и вишеслојним интересима
група и појединаца, био је превише јак, па је решење, у
виду гашења, било брзо и неумитно. Међутим, ако се
зна да у Осечини, у Горњем Црниљеву, извире река
Тамнава, то је природно да се ’’Глас Тамнаве’’ прошири
и на ову општину. Са тим циљем, недавно су уредници
најпознатијег тамнавског двонедељника, заједно са
Славицом Ранковић, замеником председника општине
Коцељева, као блиском сарадницом, посетили Ненада
Стевановића, председника општине Осечина. Тема
разговора била је сарадња на плану информисања.
Разговори ће бити настављени после Новогодишњих
празника. Потреба и воља постоје, заједнички интерес,
такође. Чека се Закон којим ће бити регулисана и ова
област, а онда ће бити занимљивих вести и из Подгорине.
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Пише: Радован Пулетић
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ИПАК, БЕЗ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Ја' свашта се људи моји издешавало ове
године. Ајд' што се издешавало, но што сам бар
пола ствари визионарски на овим истим
странама „Гласа“ најавио! Сва срећа што ми
породично стабло буја једним делом из
власотиначког, а другим из лозничког краја,
иначе бих већ уобразио да сам у даљем сродству
са творцима креманског пророчанства. Као и
сваки просечни пророк, имам ману: треба ме
тумачити. Формула је једноставна: десиће се
супротно од оног што очекујем.
Докази бројни. Смело сам последње
недеље 2013. жонглирао изјаву Немање Матића.
Он се фудбалске репрезентације није одрекао, ја
новогодишње репрезентације јесам. Не што сам
карактер, него рекоше да нема више календара и
роковника нак'о, крке за џабе, а срке фрај.
Заклањ'о сам се иза Махатме Гандија и
оне његове: „Највећа снага којом човечанство
располаже је ненасиље“, а почеше по белом
свету да грувају арапска пролећа, украјинске
ескалације и енергетске махинације.
Док сам у кишовитом првомајском
уранку видео знамења жарког лета склупчана у
свом нерегулисаном кориту вребала ме Грачица.
Моје уверење да је мајским потопом намирена
годишња квота елементарних непогода би
одувано налетима ветра, а запечаћено ударима
града.
Ако наставим са овим контравизијама
протераће ме Мишко на насловну страну „Трећег
ока“. Дижем руке од бављења „оностраним“
темама, хвата ме очај закаснелог новогодишњег
чланка, тонем у свечану елегију ...
Сад већ дебело изгустираној 2014.
години могу да кажем: „Просто ти било!“. Била си
очекивано захтевнија од тринесте, донела си
нове пореске стопе за имовину, нове зоне, нове
цене комуналних услуга и поплаву због које су
убски полицајци, и поред нове зграде станице, из
старих отишли у још старије просторије.
Али, нека те! Макар на кратко вратила си
нам осећај заједништва, солидарности и
хуманитости. Учинила си да више ценимо ово
мало што нам је дато, обогатила локалну
статистику добрим паром надвожњака, нашим
комадом ауто пута и неким новим лицима из
далека, убедила и оне најнеповерљивије да
постоје године када без опипљивог разлога на
Кладници ниче невидљиви зид који задржава
продор путарске индустрије на запад а Уб постаје
инвестициони центар Колубарског округа.
Таква каква си, наша си и ми те се не
одричемо, мада би радо неке твоје керефеке
заборавили.

ШЕЗДЕСЕТТРЕЋА
И 2015-та
Моја генерација више није падобранска. Ни
десантна. Али ни празнична. Ни новогодишња
Наравно, нама који смо овде преко пола века драже је оно што
је било него оно што ће бити. Ми бисмо сад најрађе у задњу клупу, па
да се сакријемо када прозивају и пропитују. Некако би да пустимо
мимо нас - нека иде куд је кренуло јер и онако ће бити како мора да
буде. Нагледали смо се и почетака и крајева, па нам позната свака
средина, чак и она коју први пут видимо. Нисмо још за туговање, али
ни весеље нам не иде од руке. Нарочито новогодишње.
Још кажу да 2015-та галопира овамо са исуканим мачем... Кажу
да је љута на нас јер нисмо били добри током њених претходница...
Кажу, тражиће да вратимо оно што се овде узалуд улагало - све и
одмах, са каматом и са осмехом... Иначе ће бити још љућа, а ми још
задуженији! Ипак, и њој, тако надрнданој, тако претећој, тако
безобзирној и пуној себе – спремамо свечани дочек?! Мораћемо,
дакле, да се смешимо бахатом госту који не крије садистичку
природу. Мораћемо да једемо холестерол, да пијемо алкохол и да
пушимо као на такмичењу, самоубилачки доказујући веру у бољи
живот и одушевљење приспећем Нове Године која носи бич и
мамузе. Мораћемо да плаћамо скупе конзумације уместо да се
проведемо уз ТВ, како 2015-та не би помислила да нам до ње није
стало, и како се не би додатно увредила. Мораћемо да играмо коло
док зној не пробије сако а онда, онако мокри, идемо напоље на малу
нужду, пошто је у WC-у гужва. Мораћемо да седимо у гломазним
друштвима у којима нас једна трећина нервира а другу не познајемо.
Мораћемо да возимо пијани и да се пресабирамо трезни... Све то
због 2015-те која улази у нашу учионицу као строги професор
увређен што му је припало најгоре одељење.
Е па, ако је тако, ако смо већ виђени за сва смањења и
скраћења, за сва резања и сечења, за сва сужења и обарања, за све
рестрикције и забране, непраштања и оптужбе, онда би и Новој
Години требало рећи шта нам је на срцу, а не само да нас, онако нова,
натовари и потера узбрдо. И то да јој каже неко из моје генерације,
јер, старијима није лако да се расправљају а млађима није паметно
да се замерају. Да се неко од нас напне и да је малко приупита – је ли,
Секо, а што си ти толико љута?
Јеси ли љута зато што мало-мало па немамо хлеба а имамо
рата, иако прво производимо а друго не изазивамо? Јеси ли љута
зато што велики одгаје металну звер па је, кад не знају шта ће са
њом, пусте на нас и на нашу земљу, иако знају да земља то прашта
тек за хиљаду година, као што знају да ми праштамо одмах? Јеси
ли љута због тога што смо се, по туђој жељи а у задњих деценију
и по`, три пута смањивали а и четврти пут је у току? Јел` због
тога што нам нису враћали ни зајмове ни улоге, што су нас тукли
и наши и њихови? Што нас искључују из оног чему одувек
припадамо а гурају у оно у чем` никад нисмо били? Што су нас
терали да се одричемо себе и да верујемо у глупости, па ко није
“за“ – у затвор? Јел` зато што морамо да ћутимо док кривично
одговарамо и за оно за шта други не добијају ни усмену опомену?
Што нам је морање све брже а пут све ужи, што нам деца одлазе а
ми остајемо и „што је Бог тако далеко а ово тако близу“? Јеси ли
зато љута на нас? Немој... Спусти тај мач, спусти тај бич, и
мамузе одсеци брусилицом. Да те лакше носимо.
Лично бих додао и следеће, мање у име генерације – више у
лично име, мање из ината – више што морам: и да знаш Нова Годино,
сестро слатка, нисам ти ја више за гласну музику коју
подразумеваш, јер уз њу не може да се прича; нисам ни за велика
друштва јер немам велике амбиције; нисам ни за масну храну, ни за
алкохол, ни за дуван - због крвног посуђа, срчаних комора и
желудачног зида; нисам ни за подијум за игру јер коло не могу а
валцер не умем; нисам ни за скупе конзумације, ни за знојење на
врућем, ни за мокрење на хладном, ни за тесне ципеле, ни за
широке новогодишње честитке... Нисам, нешто нарочито, ни за
тебе Нова Годино, да ти право кажем... Ја бих, уместо вас Нових,
поново дочекивао оне моје старе, кад би икако могло...
Ето, да знаш да има и оваквих мишљења када 31.12. у 24,00
отвориш врата народа. Да знаш да нису баш сви смртно
заљубљени у твоју младост и обест који ће ионако проћи за 365
дана, када и ти спакујеш кофере. Што онда да те памтимо само по
злу? Молим те зато, у име свих нас из шездесеттреће – ако већ
мораш да будеш љута, буди, али смањи ту љутину на кеца, или на
0,5. И немој да нас запишкиш. Ни да нас заплачеш. Ако већ нешто
мораш, онда нас, најбоље, залиј. Па да, овако угажени, опет
порастемо.

ОКО НАС
АНАЛОГНИ ТЕЛЕВИЗИЈСКИ СИГНАЛ
ПРЕКО АНТЕНЕ “ИДЕ У ПЕНЗИЈУ“

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
Прелазак са аналогног на дигитално
емитовање ТВ сигнала у општини Уб стартује
28.фебруара 2015.године
Замена аналогног дигиталним форматом подразумева
новине за све оне који ТВ програм гледају преко антене.
Савршена слика и перфектан тон ускоро ће бити доступни
свима, Убљанима конкретно након 28.фебруара, када ће у
етар бити пуштен нови модерни дигитални сигнал. Стварање мреже која емитује сигнал у дигиталном формату је
при крају, али увођење дигиталне слике у свачији дом
далеко је тежи посао. Уколико не набави одговарајућу
опрему (DVB T2 сет-топ-бокс), велики број Тамнаваца
остаће без ТВ програма. Ово се, пре свега, односи на оне
који примају телевизијски програм преко антене, користе
антену собну или неку спољну, и немају ниједан други
алтернативни начин.
Д и г и т а л и за ц и ј а у
Србији, која ће до средине наредне године ући у
све домове (на Убу и
раније- пријем сигнала са
Авале), не треба да брине
оне који телевизијски
п р о г р а м п р а т е п р е ко
кабловских оператера,
сателитске (Тотал ТВ)
или преко интернета (IPTV), јер ће неопходне кораке,
обавити оператери.
“Мала кутија која мења слику“ (сет-топ-бокс), чија се
цена креће од 3.500 до 7.000 динара), конвертује дигитални
сигнал у формат који наш телевизор може да препозна и да
репродукује слику. Треба знати да сваки телевизор и
најстарији црно-бели телевизори који имају само антенски
прикључак и ништа више, могу да се користе за пријем
дигиталног сигнала. Ипак, код старијих CRT телевизора
формат слике је у 4:3 формату,док се дигитална телевизија
емитује у формату слике 16:9 тако да ће слика бити мало
неприродна, а корисници ће у дигиталном преносу добити
и звук који је много квалитетнији.
- Дигитализација земаљске телевизије је прел а за к с а а н а ло г н о г н а
дигитално емитовање ТВ
сигнала чији се пријем
обавља путем собне или
кровне антене.
- По искључењу аналогног сигнала нећете бити у
могућности да гледате ТВ програм, уколико ваш телевизор нема одговарајућу опрему за пријем новог дигиталног сигнала.
Када се прикључује сет-топ-бокс треба водити рачуна
да ли телевизор има скарт улаз. Скарт улаз на телевизору
се повезује са скарт излазом на дигиталном рисиверу и на
тај начин путем скарт кабла имамо пренос дигиталног
сигнала. За канале који омогућавају Full HD резолуцију
користи се HDMI излаз.
Код трговаца се, у последње време, могу наћи
телевизори са уграђеним пријемником DVB T2. У питању су
ТВ апарати новије производње (не старији од две године),
па уколико ускоро планирате куповину новог телевизора,
обратите пажњу на спецификацију уређаја.
Дигитализација у Србији одвијаће се у три етапе. Први
аналогни предајници би требало да буду угашени 28.
фебруара, креће се од Војводине и Београда. Друга етапа
завршиће се 31. марта, а 30. априла аналогни сервис у
Србији би требало да буде угашен, пре коначног преласка
17. јуна 2015.године.
Грађани, који примају социјалну помоћ, корисници
права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица
добиће бесплатни сет-топ-бокс. Најкасније до 31 јануара
2015. треба да однесу пријаву и неопходну документацију
центрима за социјални рад или филијалама Фонда
пензијско-инвалидског осигурања. Милован Миловановић
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КРАЂЕ И ОБЕСТИ

УКРАДЕНИМ КОМИЉКАМА
ЗАПАЛИЛИ АУТОМОБИЛ
Као по правилу, како се ближимо Новој години све
су учесталије провале у куће, станове, викендице,
пословне просторе... Извештаји убске станице Полиције
свакодневно се пуне подацима о овим кривичним
делима. Упркос мерама самозаштите, па и полицијској
присмотри, лопови врло брзо празне објекте на које су
се усмерили. Обично то раде у тренуцима када у њима
нема власника. Међутим, њихов безобразлук некад иде
и толико далеко да упадају у домаћинства када су и
власници код куће.
Један такав догађај десио је недавно у Радљеву,
када се лоповима, након једне од криминалних акција,
покварио ауто. Како би се превезли даље, они су упали у
једно домаћинство, украли аутомобил и опљачкали
помоћне објекте. Како би прикрили трагове, украденим
возилом вратили су се до поквареног аутомобила (који
је, такође, украден), запалили га и продужили даље. Као
потпала послужиле су им две кофе са комиљкама које су
нашли током пљачке домаћинства (!).
Полиција ради на овом случају, а починиоци још
нису ухваћени.
Милован М.

Запаљени аутомобил у Радљеву

ФЕЈС НАШ НАСУШНИ

ВИЦ СА БРАДОМ
На Фејсбуку има свега!Ко се ’’прими’’... Постало је
нормално да се блиски пријатељи чешће виђају на овој
друштвеној мрежи него на кафи, на пример... Неке суграђане
нисмо сретали већ месецима на улицама наше вароши, али
их, зато, виђамо кад год отворимо своје странице.
И тако, фејсујем пре неки дан... Ђуја у иностранству,
Зоран редовно коментарише актуелности, Ружена Жјак (неки
лик из Војводине, рекло би се) окупља нову групу ’’Преко 50 слободни’’... Гаранту-јем да ни сама поштована Ружена, ако
јој је то право има, није слободна. По фотосима - има и
’’нешто’’ више од 60... наравно година!
Погледам и неке друге профиле. Одушеви ме штос
који је избацио Бомба. Каже: ’’Легао коњ и неће да устане.
Газда позове ветеринара, који му, после прегледа, каже да
следећа три дана даје по један лек свом вранцу и, ако не
устане, нема друге, него на кланицу... То је слушало прасе и
једва, после треће терапије, трећег дана (а сваки дан је
убеђивало пријатеља - коња), уз сузе га наговори да устане.
Газда, наравно, обрадован кад је видео свог ата способног и
на ногама, одмах зовне ветеринара телефоном и саопшти му
добру вест уз позив да дође на вечеру. Каже, коље - прасе...
Наравоученије: не сери (да извинете) кад те нико ништа не
пита!’’
Испричам штос, уз кафу и посвету на мојој новој
књизи, Мири Ракић. Она се, наравно, насмеја. Каже, нема
профил на Фејсу, али јој Јелке ту басну испричао пре дветри године. Рече, човек, да понекад мора да се избегне улога
прасета. Нарочито на Убу где, углавном, сви све знају...
А ја мислио да је виц о коњу и прасету ’’без браде’’.
Што се тиче наравоученија, учиш се док си жив. После,
свеједно, неки ће јести прасетину... Ако не буде посни дан...
Милан Миловановић
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ШЕСТ МИЛИОНА ЕВРА ЗА КИЛОМЕТАР
АУТО-ПУТА УБ-ЛАЈКОВАЦ

ЗАВРШЕНО СА АНЕКСИМА
- ДЕОНИЦА ГОТОВА
Потпредседница Владе Србије и министар
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана
Михајловић обишла је, 12.децембра, завршену
деоницу Коридора 11 од Уба до Лајковца, дужине 12,5
километара, на којој су биле ангажоване домаће
фирме - "Планум" и "Путеви Ужице".
"Завршетак деонице за свега три месеца резултат је појачане
контроле и јасног плана за окончање тог посла", рекла је Михајловић
новинарима и истакла да ће убудуће сви извођачи радова имати
подршку државе уз јасна правила. Коментаришући завршетак
деонице на коју се годинама чекало, она је рекла да пре три месеца
није изгледало да ће радови бити окончани, да је било озбиљних
проблема, а основни се односио на то што није било јасних правила
и критеријума државе као и извођача и самим тим су, како је оценила,
многе ствари биле дозвољене.
Михајловић је подсетила да је у јуну потписан 11. анекс и да је
рок за завршетак деонице био 27. новембар.
"Ја сам рекла то је последњи анекс који ћемо потписивати",
нагласила је министарка и поручила извођачима да може да се деси
потписивање једног до два анекса и да је то нормално, али не и
више.
Како је напоменула, на одређеним пројектима постоји и до 15
анекса. Она је поновила да ће убудуће планови морати да буду јасни
и да се поштују из дана у дан, као и да ће тимови ресорног
министарства обилазити градилишта и разговарати са извођачима
како би решили евентуалне проблеме.
Говорећи о уложеним средствима, Михајловић је навела да је
вредност додатних радова била милијарду динара, без обзира на
уштеде од 350 милиона динара. Како је навела, у просеку је изградња
једног километра аутопута на овој деоници коштала шест милиона
евра.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
артикал

јед.мере

- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Цвекла
- Купус
- Блитва
- Кромпир
- Парадајз
- Ротква
- Печурке
- Празилук
- Јаја
- Рен
- Паприка
- Келераба
- Спанаћ
- Лук млади
- Суве шљиве
- Мандарине
- Поморанџе
- Јабуке (домаће)
- Крушке
- Ораси (очишћени)
- Грожђе
- Банане

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

цене

25, 30, 40
200,250,300
30, 40, 50
20
40, 50
60
20
30, 40, 50
100, 140
30, 40, 50
200
100
15, 20
300,350,400
80
60
200
30
300
80
70
35, 40, 50
70, 100, 150
1000, 1200
120
100, 120

УТИСЦИ ПРОДАВАЦА
- Пијаца је данас пуста јер је слава
Свети Никола, па је пуно продаваца
заузето. Иначе, цене су на прошлогодишњем нивоу, неке чак и ниже за ово доба
године. Робе има знатно мање, поготово
сезонске, јер смо зашли у зиму. Купаца,
такође, има мање него обично, па је и
продаја слаба. Остали су само најупорнији
за тезгама. Највише се продају производи
намењени посту као: пасуљ, ротква,
шаргарепа, цвекла, ораси. Воће је, такође,
’’јако’’ у потражњи…
Приредила: Љ.Симановић, 19.децембра 2014.г.

Зорана Михајловић:
Убудуће ће држава имати јасна правила
Михајловић је рекла да сада предстоји улагање у одржавање те
деонице док тај пут не постане потпуно оперативан, након
завршетка деоница на којима су ангажоване кинеске компаније. Реч
је о деоницама Обреновац-Уб и Лајковац-Љиг, а Михајловић је рекла
да се нада да ће радови бити завршени крајем следеће године.
Директор "Путева Србије" Зоран Дробњак рекао је да су радови
могли да буду много брже завршени и сложио се са министарком да
мора бити појачана контрола извођача како би се дневно испуњавао
предвиђени план.
Душан Ђоковић, директор пројекта Аутопута Е763 нагласио је
да су Коридори Србије такође имали значајну улогу у овом послу,
додајући да су они вршили улогу надзорног органа на том пројекту.
Како је додао, успешно су завршили посао са малим бројем
инжењера.
Директор "Планума" Ратомир Тодоровић рекао је да је било
проблема око експропријације и надзора и да су то били разлози за
кашњење, али да је свакако посао могао да буде окончан много
раније.
Директор "Путева Ужице" Сабахудин Козица рекао је да су
радови завршени захваљујући томе што су се најзад усагласили
инвеститори, извођачи и надзорни орган, као и да су два домаћа
извођача показала да могу успешно да реализују овакве пројекте.

АКТУЕЛНО
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ПОНУДА УБСКИХ УГОСТИТЕЉА ЗА НОВУ ГОДИНУ

КУДА ЗА НОВОГОДИШЊУ НОЋ?
- У већини убских кафића улаз за новогодишњу ноћ биће слободан, поједини чак неће ни радити.
Ипак, неколико убских угоститељских објеката имаће “живу свирку“, уз неопходне резервације.
- Ресторани без организованог дочека.
До новогодишње ноћи дели нас само
неколико дана. У граду се не осећа
еуфорија поводом дочека Нове године,
као у неким срећнијим временима. Улице
се ките "ради реда", а општина није била
заинтересована да, након свих недаћа
које су на погодиле у овој години,
организује скупе дочеке са популарним
бендовима на тргу. Оскудица у новцу се
осећа на све стране, чак ни петарди и
ватромета нема као пре.
Много Убљана још није одлучило где
ће за дочек. За оне који у тој ноћи желе
незабораван провод, понуда у граду је,
благо речено, слаба: од јефтиније
варијанте дочека у кафићима који ће
радити као и сваког дана, до нешто
скупљег провода у дискотеци и кафанама
са “живом свирком“. Ресторани ће, ове
године, остати без организованог дочека.
О понудама туристичких агенција за
дочек на планини и иностранству, готово
нико и не размишља.
Из разговора са људима, у анкети
коју доносимо у овом броју, само је
потврђено да је криза велика и да већину
не занима Новогодишње вече. Већина ће
2015.годину дочекати у кућном амбијенту,
породично или са пријатељима, уз
неизбежан ТВ програм.
Све ово знају и убски угоститељи, па
су руководећи се тиме задржали или, чак,
снизили цене у односу на прошлу годину.
Поједини, због слабог интересовања,
неће ни радити. Ипак, они који раде су се
потрудили да за своје госте обезбеде
добар провод и расположење. Неки од
кафића, попут “Амнезије“, “Барума“,
“Мајдана“, “Виве“, ће радити као и сваке
вечери.

Srećni praznici !

У овом броју доносимо преглед
понуде убских угоститељских објеката у
новогодишњој ноћи.

РЕСТОРАНИ
У ресторанима "Конак" и “Убски
замак“, који нуде и могућност преноћишта, улаз ће бити слободан, без
посебних резервација и "живе свирке".
Мотел “Окно“ на убској фазанерији неће
радити током новогодишње вечери, али
ће зато 30.децембра организовати
прославу намењену синдикалним
организацијама за коју влада велико
интересовање (попуњен капацитет). За
оне који су се на време пријавили
вечера и провод уз обреновачки бенд
“Од сумрака до свитања“ коштали су
свега 1.200 динара. Ипак, највеселије би
требало да буде у ресторану “Школарац“, којег су закупили пензионери, већ
познати по незаборавним прославама
током целе године.

“ЖИВА СВИРКА“
Млађа популација Убљана добар
провод може очекивати у дискотеци
“Империја“, где ће наступати “Ексит
бенд“ и ДЈ Спале, уз “Снег парти“
играчице и богату лутрију. Цена улаза
износиће 700 динара, места за барским
столом 1.000 динара и сепареа 1.500
динара.
У кафеу “Модена“, у Занатском
центру, госте ће забављати убски
оркестар “Ко лепи сан“. Цена резервације је 2.000 динара, уз бесплатну
конзумацију од 500 динара. Иста екипа
наступаће и наредне вечери, са ценом
резервације од 500 динара.
Кафе клуб “Шкорпион“, на градском стадиону, припремио је примамљиву понуду од 1.500 динара за
седење, уз шест гратис пића. За добру
атмосферу је задужен “Рокса и Раде
бенд“ из Београда, уз нагласак да неће
бити “тешких народњака“ и улаза без
претходне резервације после дванаест
сати. За репризу, наглашавају, улаз је
слободан.
У кафеу “Леонхарт“, који је познат
по “живој свирци“ сваког петка, у
новогодишњој ноћи неће бити наплаћивања улаза и резервације. Добар
провод гарантују убски музичари Марко
Петрић и Дарко Јовановић, уз пратећи
женски вокал. По речима власника
Горана Цветановића, за сада влада
велико интересовање, а планира се и
организовање репризе дочека наредног
дана.

Кафе “Леонхарт“:
Марко Петрић за микрофоном
Кафе “Асторија“ ће, као и прошле
године, бити привлачан млађој популацији. За музику је задужен ДЈ Шкора, а
цена резервације износи 500 динара. За
репризу Нове године, 1.децембра, у
кафеу, који се налази у Занатском
центру, најављују музику уживо.
У самом центру Уба, у “Тошиној
кафани“, наступаће домаћи “Перспектива бенд“ са широким репертоаром
народне и забавне музике. Резервација
места износи 1.500 динара, уз мезе,
једно пиће и десерт. За репризу предвиђен је слободан улаз, а домаћини
најављују добру забаву и током Божића
и Српске нове године.
У кафеу “Аква“ (“Ђидина кафана“),
на Ђунису, у новогодишњој ноћи госте
ће забављати “Етлите бенд“ на челу са
Гораном Филиповићем из Београда.
Цене резервације: сепаре 800 динара,
барско седење 600 динара и стајање 300
динара. За репризу улаз је слободан.
“Код Жандара“, у улици Славољуба Миливојевића, “живу свирку“
можете слушати сваке вечери, а током
новогодишње ноћи, уз слободан улаз,
госте ће увесељавати “Фолк Пинк
бенд“. Уз могућност резервације столова, домаћини најављују посебне
вечери за Божић и Српску нову годину.
Угоститељ Александар Радовановић Беча, већ традиционално, сваке
године, организује прославу Нове
године (и репризе) “Код Грозде“ у
Врелу. Улаз ће и овога пута бити
слободан, а за музику је задужен убски
оркестар “Јоргићи“.

АНКЕТА
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Одговори наших суграђана на питање:

Где ће и са ким бити у
„Најлуђој ноћи“ и од чега
то зависи ?
Биљана Радовановић, мастер еколог:
- Нећу излазити негде у провод за време новогодишње ноћи јер просто не придајем нешто
велики значај овој Новој години. Ја јако поштујем
Божић и спремам се за то породично славље. У
новогодишњој ноћи ћемо остати код куће, позваћемо пријатеље и дружити се уз филм и неку
вечерицу. Православну Нову годину ћемо обележити на посебан начин...

Марина Радивојевић, фризер:
- Ја ћу ову најлуђу ноћ провести са својим дететом код куће. Мени ова Нова година и није нешто
битна и не практикујем да је прослављам ван
кућног амбијента. За мене је то дан као и сваки
други. Сем тога, не треба занемарити ни финансијски моменат, време никад није било теже, а тај
трошак ми и није преко потребан.

Милена Младеновић, службеник:
- Новогодишњу ноћ ћу провести код куће са
породицом. Ја сам, уопште, присталица окупљања у кућном амбијенту. Све и да хоћу, треба
издвојити доста новца за провод у неком ресторану. За добар провод треба и одговарајуће
друштво, добра атмосфера, а не само новац. Ако
сам ја ситуаирана, можда моји пријатељи нису и
обрнуто, па се не уклапамо. Да идем по сваку
цену и седим са неким кога једва да познајем или
ми није битан, то нећу.

Миљко Филиповић, радник МУП-а:
- До сада сам сваку Нову годину проводио са
друштвом по ресторанима. Последњих 20 година сам редован гост ресторана од Шарића са
Ибарске магистрале, до Ваљева, Шапца, нема
где нисам био у новогодишњој ноћи. Сада су
околности другачије и ове године нећу ићи
нигде. Повод је најлепши на свету, недавно сам
добио сина и разумљиво је да морамо остати код
куће. Само да мало одрасте и следеће године
идемо на неку добру дестинацију. Времена јесу
тешка, али пара за провод се увек нађе...

Оливера Бабић, дипл. економиста:
- Као и сваке године са супругом и његовим
братом и снахом, обавезно прослављамо Нову
годину у неком ресторану. До сада смо били редовни гости у „Окну“, некада је то био хотел, али
сада чујем да није ништа организовано, па ћемо
потражити неко друго место које обећава добар
провод ван овог града. Волели бисмо да је на
Убу организовано нешто, јер смо просто
навикли..

Рада Ђокић, трговац:
- Новогодишњу ноћ ћу провести са супругом код
куће, јер деца имају своје друштво и своје изласке. Некада смо излазили по ресторанима, али
сада је другачије, стигла деца за провод, а за
њих, зна се, мора да буде све обезбеђено, од
гардеробе, новца, друштва и све што уз то иде.
Они су нам сада приоритет, а знамо у каквом
времену живимо.

Растко Алимпијевић, наставник:
- Мени је увек најбитније са ким ћу бити у
новогодишњој ноћи, а не где ћу је провести.
Морам да нагласим да ову Нову годину славим
искључиво ради друштва и забаве. Иначе, за
мене је Православна права и њу са посебним
задовољством чекам и прослављам.Тренутно
имам план да са сестром идем у Беч и тамо останем пар дана како бих упознао град и посетио
неке знаменитисти. Користим прилику да
позовем све вернике да дођу у цркву у Убу да се
дружимо и прославимо највећи православни
празник Бадње вече и Божић.

Слађана Новаковић, трговац:
- Ја још нисам пронашла одговарајућу дестинацију, али идем сигурно негде на страну, јер на
Убу је много мала понуда. Иако за то треба мало
више новца, код куће сигурно нећу бити те ноћи.
Видећемо, још има времена...

АУТО
ДЕЛОВИ
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ПРЕДСТАВЉЕН ИЗВЕШТАЈ БИРОА
ЗА ДРУШТВЕНА ИСТРАЖИВАЊА

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ
ФОРУМА УБА
На конференцији „Градови против корупције“
годишње признање БИРОДИ-ја за борбу
против корупције добио узбуњивач Негослав
Јовичић из Врела, акционар „Тамнавца”
Од 11 локалних самоуправа у Србији, у којима је
усвојен Локални план за борбу против корупције, општина Уб је, поред Ниша, 2014. године остварила највећи
напредак у борби против корупције, саопштио је Биро за
друштвена истраживања (БИРОДИ) на својој трећој
конференцији „Градови против корупције“, недавно
одржаној у Београду.
- Борба против корупције ове године је, у односу на
прошлу, у највећем броју локалних самоуправа доживела
пад, који је уједно и највећи у последње четири године. Од
овог тренда се изузима Ниш, који је, захваљујући раду
Локалног антикорупцијског форума (ЛАФ), остварио
најбоље резултате, као и општина Уб, где ЛАФ опстаје и
још је на почетку развоја својих капацитета. У осталих
девет локалних самоуправа дошло је до враћања борбе
против корупције на ниво пре усвајања антикорупцијских
планова – рекао је Зоран Гавриловић, аналитичар
БИРОДИ-ја представљајући извештај о спровођењу
Локалних планова за борбу против корупције у Србији за
2014. годину.

Извршни директор БИРОДИ-ја Павле Димитријевић
уручује признање Негославу Јовичићу

ПРЕДУСЛОВ СВИХ РЕФОРМИ
У раду конференције учествовао је и Драган
Ђоковић, саветник премијера Александра Вучића, који је
изјавио да не постоји друштвени консензус да се
спроводи борба против корупције. По његовим речима,
постоји чврста политичка воља за ту борбу и у претходних годину дана држава је предузела много тога, али у
политици борбе против корупције изражени су неповезаност и недовршеност.
„Када кажем неповезаност, мислим пре свега на
институције државе. Ми смо сматрали да је приоритет да
све релевантне институције за борбу против корупције
повежемо у један систем, међутим, то не успева, не само
због наслеђа, већ и због начина на који су институције
оформљене и како су се људи у њима запошљавали”,
приметио је Ђоковић. Као друштво и као држава морамо
да схватимо да борба против корупције није нека
узгредна политика, него је предуслов свих реформи
друштва и државе, нагласио је саветник премијера,
посебно апострофирајући проблем страначког запошљавања, који је израженији на локалном нивоу.
Конференција је била и прилика да БИРОДИ уручи
годишња признања за борбу против корупције најзаслужнијим појединцима, организацијама и медијима. Међу
добитницима је и Негослав Јовичић из Врела, акционар
предузећа „Тамнавац”, који је награђен у категорији
узбуњивач.
Д.Н.

НАШЕ ТЕМЕ
ИМАЛИ СМО СНОВЕ ТИХ СЕДАМДЕСЕТИХ

ЛЕПОТА МИНУЛИХ
ВРЕМЕНА
Још увек је трајала оскудица, иако је крај Другог
светског рата био већ далеко у прошлости - минуло је 25
година (и више). Почињале су седамдесете. Множиле су се
у штампаним медијима рубрике са, тада, уврнутим
наднасловом, ’’Тај луди, луди свет...’’
Почињала је епоха Битлса, Ролингстоунса, Шедоуса, Тома Цонса... На домаћој сцени: Силуете, Црвени
Кораљи, Индекси, Лола Новаковић, Ђорђе Марјановић,
Тома Здравковић... Златно време југословенског шоу
бизниса. Почело је уклапање у ’’тај луди, луди свет’’. Дуга
коса и зулуфи код младића, а мини сукње код девојака,
панталоне звонцаре, кошуље на цветиће, трескавац и
стискавац на игранкама... О наркоманији се, тек, понешто
зуцкало, али само у великим градовима ...
Свет је још био некако невин, а деца цвећа су се
множила и ширила, па је хипи покрет био јачи од свих
светских сила заједно... Пацифисти су били већина.
Природа незагађена, није било озонских рупа, лед
на половима се није топио, катастрофалне поплаве негде
далеко, тајфуни и орканско невреме само на уобичајеним
местима... Далеко... Ни говора о загађеним токовима река,
да не помињем речице из којих се, слободно, могла пити
вода. О генетски модификованим биљкама научници су
тек маштали... Било је, тада, лепо живети на планети
Земљи. А Балкан, са великом Југославијом, био је, из
садашње перспектива, нешто попут рајске баште.
Тајкуни - апсолутно непозната реч на овим просторима. Жута штампа је била само појам, нешто што се
дотицало тамо неких других, а часопис са провокатовним
називом ’’Чик’’, са фотосима голишавих девојака, био је
доказ да постоји слобода штампе и у тој великој, за Запад
комунистичкој, а за Исток, капиталистичкој држави, коју
смо, скраћено, звали Југа.
Покрет несврстаних је био равноправни креатор
светске политике... Гастарбајтери су тек тражили везе по
Аустрији, Немачкој... Ишло се, заиста, на привремени рад у
иностранство. Деца су им остајала овде да се школују,
служе војни рок и, чак, овде запосле и живе у лепим
родитељским кућама, зарађеним код западних послодаваца... Аустралија је, иначе, радо примала исељенике.
Календари са женским актовима су били екслузива
до којих су могли да дођу само одабрани, преко везе, са
Запада. Порез на шунд производе (и шунд музику) посебно
се плаћао... А кад се никако није могло доћи до правде,
знало се, писмо Маршалату, а онда, дође депеша одозго
и... и све се добро заврши. Лепо је било живети у тој
држави. Лепо.
Онда је почело нешто да се мења. Умро је Тито.
Долазило је неко зло. За почетак, прво - споро и по мало, а
онда - све брже. Док нису срушили Берлински зид и Југославију. Тада је и крезуба баба постала опаснија од
трећег, несврстаног, блока. Распао се и моћни Совјетски
савез. НАТО (скраћеница која, ма шта значила, неодољиво
подсећа на: Нацистичку Алијансу Тоталитарних Организација) је узео ’’ствар’’ (читај:оружје) у своје руке...
Трка у наоружању, хладни рат, као, завршен,
Америка помаже демократију и, где год затреба (њеним
савезницима) уводи демократуру (такозване демократске
режиме - јесте да се не слаже, али лепо звучи)... А мала
Билдерберг група прераста у нешто велико, излази из тајности и, ове године, у Београду држи свој велики скуп (?)...
Година је 2014. Све теже се опстаје. Зна се за главни
циљ поменуте групе моћника (светске владе у сенци) смањити популацију на планети Земљи на ’’златну милијарду’’. Срби су дали и дају свој пуни допринос. Бела куга
одавно већ односи по један град годишње...
А уочи предстојеће Нове године - календар са голим
женскама и огољеним органима које ’’киша не може да
покваси’’, све сликано природним бојама и у готово
природној величини, заскочио ме на самом улазу у
редакцију (рекоше ми, наручено комада 50 од стране
радионице у коју свраћају претежно мушкарци). Па, кад би
помогло, не би ми сметало. Али... такви већ годинама висе
на разним местима, и - ништа... Србија се топи... Тај луди,
луди свет... иде даље! А ми маштамо о седамдесетим...
Милан Миловановић
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НАЈРАДОСНИЈИ ПРАВОСЛАВНИ ПРАЗНИК
У УБСКОЈ ЦРКВИ

КОЛИКО ВАРНИЦА
ТОЛИКО ЗДРАВЉА
Традиционална прослава Бадње вечери у порти Храма
Христа Спаситеља на Убу, обележиће се 6. јануара 2015
године. Ово је прилика да се многе породице, пријатељи и
верници у миру окупе и учествују у једном од најстаријих
обичаја српског народа – паљењу бадњака.

Бадње вече, прошле године
Вечерње богослужење почиње у 17,00 часова, а обред
освећења и паљења бадњака у 17,30 часова. Као и сваке
године у порти убске цркве, биће изведен културно-уметнички
програм ученика Техничке школе Уб (Вертеп и Божићни
обичаји) и чланова црквеног хора „Пресвета Богородица
Тројеручица“ (духовне и изворне песме).
Након програма, за најмлађе су припремљени пригодни
поклони у импровизованој пећини, а старији ће се послужити
увек добро припремљеним чајем, куваним вином и ракијом.
Јутарња, Божићна литургија почиње у раним јутарњим
сатима – тачније у 05,00 часова, 7. јануара. Наредних дана, 8. и
9. јануара, Божићне литургије почињу у 07,00 часова.
Д.К.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УБ

НОВОГОДИШЊЕ
РАДОСТИ
Сваке године, васпитачи Предшколске установе Уб,
ангажовани су на украшавању и прављењу разних
новогодишњих предмета, а од скоро у рад убских малишана
укључени су и њихови родитељи кроз креативне радионице.
Иако се одржавају током целе године, деца се посебно радују
Новогодишњој радионици, јер је то прилика да са својим
родитељима направе украсе за јелку, новогодишње капе и
маске, а чар оваквог дружења је у томе што родитељи два
сата, колико трају радионице, време проводе са својим
дететом, у њиховим просторијама у вртићу.
Група Мире Симић и Марине Маријановић Ранисављевић, одржала је радионицу прошле недеље, а тема је била:
новогодишње маске. Васпитачица Мира Симић каже:
- Најинспиративније радионице су Новогодишња и
Ускршња. То је прилика да се родитељи међусобно упознају,
да виде како њихова деца функционишу у групи, које место
њихово дете заузима, а самим тим и да осете чари припадања
групи.
Идеја за креативне радионице потекла је од васпитача, па
су тако предшколци, пре неколико недеља, имали радионицу
графомоторике. Иначе, после успешно урађених радова,
васпитачи организују изложбу у вртићу.
У току прошле недеље васпитачице Славица Станков и
Ружица Лазаревић изнеле су пред колектив Извештај са 59.
Међународног Сајма књига. Одржале су предавање које је
део стручних усавршавања унутар установе, помоћу видео
презентације.
Ове недеље, 24, 25. и 26. децембра, деца убског вртића,
уживаће у новогодишњој представи, коју изводе глумци
Позоришта Раша Плаовић. Представу „Две новогодишње
јелке“, у сали Дома културе, моћи ће да погледају и деца
запослених радника “Ђуниса“, као и деца са посебним
потребама школе из Мургаша, а глумци ће са овом представом
обићи и основне школе у Убу, Каленићу, Радљеву, Памбуковици и вртић у Осечини.
Д.К.

ОПРЕМАЊЕ И ОБНОВА ВРТИЋА И ДАЉЕ ТРАЈУ

ПРЕДСТОЈИ САНАЦИЈА
КРОВА И СИСТЕМА ГРЕЈАЊА
Захваљујући донаторима, обезбеђена нова
опрема за кухињу, вешерницу и собе за
боравак деце, а у наредном периоду
настављају се радови на даљој санацији
зграде Предшколске установе
Предшколској установи „Уб“ и даље стижу вредне
донације од домаћих и међународних фондација и
организација на име отклањања последица мајских поплава.
Фонд „Патријарх Павле“ Српске православне цркве недавно
је Вртићу испоручио један шпорет за кухињу и веш машину,
док је УНИЦЕФ свим предшколцима поклонио неопходне
књиге за припремни предшколаски програм и ранчеве.
Такође, ова међународна организација обезбедила је и девет
нових тепиха, гардеробне ормане, струњаче и играчке за
опремање соба за боравак малишана.
Захваљујући донаторским средствима, у наредном
периоду наставиће се и радови на даљој санацији зграде
Вртића, сазнајемо од директорке Предшколске установе
Гордане Милосављевић Марковић. У току је спровођење
јавне набавке за реконструкцију система грејања и обнову
фасаде на целом објекту. Ове радове, чија је вредност близу
54.000 евра, финансира Влада Јапана кроз пројекат за
основне потребе становништва ПОПОС.
Ускороће ће бити завршен и тендерски поступак за још
једну значајну инвестицију, а то је комплетна реконструкција
кровног покривача на згради обданишта.
- Када смо у септембру први пут приметили да
прокишњава кров на Вртићу, одмах смо се за помоћ обратили
Канцеларији Уједињених нација за пројектне услуге УНОПС.
Након тога, њихови представници су посетили Вртић,
констатовали стање и тражили координаторе из убске
општине за тај посао. Изабрали су Жику Лазаревића,
дипломираног грађевинског инжењера и Миру Тодоровића,
дипломираног архитекту који су, у сарадњи са њима,
пронашли решење за санацију крова. Касније су нам јавили да
прихватају посао и сада припремају тендерску документацију, како би се радови што пре извели – каже Гордана
Милосављевић Марковић, напомињући да ће Вртић радити
током реконструкције крова.
Д.Н.

Радионице у убском Вртићу
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ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ „МИЛАН МУЊАС“ УБ

У ЧАСТ
СРПСКИХ ХЕРОЈА
Дану школе, присуствовао Епископ ваљевски
Г. Милутин. Темом „Тамо далеко“ обележено
сто година од почетка Првог светског рата.
ОШ „Милан Муњас“ Уб, прославила је Дан школе (19.
децембар), у суботу 13. децембра. Пригодним културноуметничким програмом и темом „Тамо далеко“, школа се
прикључила обележавању стогодишњице од почетка
Првог светског рата. Својим присуством, приредбу је
увеличао, Његово Преосвештенство Епископ ваљевски Г.
Милутин, уз пратњу јеромонаха Силуана и свештенства
убске Цркве.

Културно-уметнички програм Тамо далеко“
у извођењу убских основаца
У холу школе, многобројне госте, срдачно су дочекали директори, наставници и учитељи. Међу званицама,
који су пратили музичко-драмски програм ученика свих
разреда, нашли су се: представници локалне самоуправе, породица Милана Муњаса, чланови Школског
одбора и Савета школе, МУП-а, локалних медија, директори и професори других школа, запослени, пензионери,
родитељи и ученици ОШ „Милан Муњас“, као и Драгана
Ђорђевић, председник Синдиката културе Србије.

Владика Милутин, јеромонах Силуан
и свештенство убске Цркве
Присутнима се обратила директорка школе Живана
Баратовић, истакавши рад матичне школе и издвојених
одељења, као и многобројне награде ученика на окружним и републичким такмичењима. Прошла школска
година је једна од најуспешнијих,а директорка Баратовић
захвалила се представницима локалне самоуправе на
значајној сарадњи, посебно донаторима, Фонду „Патријарх Павле“, Српске православне цркве, на донацији од
5.000.000 динара, за санацију фискултурне сале (504 м2).
Програмом ученика који је трајао сат и по, школа се
прикључила обележавању стогодишњице од Великог
рата и пробоју Солунског фронта. Велики аплауз, добила
је интерпретација песме „Јеремија Крстић“, коју су извели солисти Алекса Ранисављевић и Војислав Живић. Као
солисти-певачи наступили су и ученици: Сања Савић,
Ања Ранисављевић и Петар Адамовић.
Програм су припремали наставници српског језика
Милојко Марковић и Данојла Богићевић, која је уједно
била и костимограф извођачима, а за сценографију и
техничку подршку био је задужен Горан Марковић.
Школски хор и солисте, спремала је наставница музичке
културе Стојанка Адамовић, а оркестром су управљали
Софија и Милош Живић.
У школској трпезарији, пре свечаног ручка, Синдикат
школе „Милан Муњас“, уручио је ваучере просветним
радницима који су ове године пензионисани.
Д.К.
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КОНЦЕРТ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ, 26.ДЕЦЕМБРА

НОВОГОДИШЊИ
КАБАРЕ
На репертоару: класична, поп-рок
и музика домаћих композитора.
ШОМО „Петар Стојановић“ Уб, у сарадњи са
Установом за културу и спорт, организује у петак, 26.
децембра, с почетком у 20 часова, специјални музичкодрамски програм, под називом „Новогодишњи кабаре“.
У сали Дома културе
програм ће изводити искључиво професори Музичке
школе, у сарадњи са глумцима убског Позоришта
„Раша Плаовић“. Између
популарних композиција
класичне, домаће и поп-рок
музике, убски глумци изводиће занимљиве скечеве.
На репертоару младих
професора Музичке школе
„Петар Стојановић“ наћи ће
се чувене композиције Скарлатија, Пучинија, Брамса,
Мокрањца, али и композиције неких професора
Музичке школе, као што су
Далида Грмуша и Владимир
Ђенадер који је компоновао
мелодију, на стихове Јулијане Марјановић. За крај концерта остављене су
композиције модернијег звука, па ћемо се подсетити
Пјацоле, Френка Синатре, групе „Queen” (Квин), Реј
Чарлса.
Ово је прилика да се, уз симболичну цену, улазнице
од 50 динара (за децу бесплатно), опустимо и уживамо, у
увек добро осмишљеним и одлично нтерпретираним
композицијама професора Музичке школе.
Д.К.

НАСТУПИ НАШЕ ВИОЛИНИСТКИЊЕ

МЕЂУ НАЈБОЉИМА
Александра Латиновић наступала на Коларцу са
најталентованијим члановима Дечје
филхармоније. Солистички концерт на Убу
приредиће 26. децембра у сали Музичке школе.
Млади таленти фонда
„Деца деци“, чланови Дечје
филхармоније, међу којима
се нашла и Александра Латиновић, одржали су, 11. децембра, традиционални Новогодишњи гала концерт у
Коларчевој задужбини, а који
ће бити емитован на РТС-у, 1.
јануара 2015. године.
Први концерт је одржан у поподневним часовима и био је намењен деци
са посебним потребама, која
су, после концерта, добила
новогодишње пакетиће.
Вечерњи концерт, почео је у
20 часова, а присуствовали
су донатори и многобројна
публика. Александра Латиновић је извела „Шпански
плес“ најугледнијег шпанског
Александра Латиновић ком п оз и то р а 2 0 . ве к а ,
Мануела де Фаље.
Концертима на којима су свирали музички таленти,
претходила је велика аудиција, коју је Александра без проблема
прошла. Директорка концерта Миљана Обрадовић, истакла је за
медије да је ове године изабрано 32 деце, а на аудицији их је било
много, па је задатак да се изаберу најбољи био доста тежак.
Сви они који воле да чују Александру Латиновић, имају
прилику да дођу у ШОМО „Петар Стојановић“ 26. децембра, и од
18 часова присуствују њеном солистичком концерту.
Д.К.

СТАЗАМА УСПЕХА
ПРИЗНАЊЕ УБСКОМ ГАРДИСТИ

КОРАКОМ ПОБЕДНИКА
Професионалном
војнику Ненаду Митровићу из Совљака, почетком децембра, уручена
је Честитка Војске Србије као једном од најистакнутијих припадника логистичког батаљона гарде са Дедиња
који су били део војне
параде “Корак победника“, којој је пристуствао руски председник
Владимир Путин. Ово
значајно признање уручено му је од стране
генерал-мајора Милосава Симовића.
Митровић од марта месеца ради у касарни “Дедиње“. Великом
упорношћу и пожртвовањем током припрема
Ненад Митровић за параду, свакодневним вежбама од преко
осам сати, двадесетседмогодишњи Совљачанин истакао
се међу 180 гардиста.
- Требало је савладати технику стројеве изграђености и довести физичку припрему до максимума. Драго
ми је да сам био део једног таквог великог догађаја који ћу
памтити до краја живота- каже Митровић, који је током
физичке провере заузео високо треће место у конкуренцији 450 војника.
У својој краткој професионалној каријери већ је имао
прилику да се истакне током спашавања поплављеног
становништва у Обреновцу.

25.децембар 2014.г.

25

26

НАШИ АУТОРИ

25.децембар 2014.г.

Пише: Слободан Грковић

КАД БИ УБ БИО ГРАД...

ВЕСЕЛИ
УРБАНИЗАМ
Не желим да досољујем тмурном времену. Па се питах:
Има ли Уб примере веселог урбанизма? И, да видите, родило.
Могу и медаље да се деле. Ево мојих предлога.
Усправног и поносног,
као што и доликује, златом
сам окитио далековод на
сред улице у Таловима.
Некад сам га гледао све
трљајући очи, потом сам се
помирио са том јединственом појавом као и са костобољом, а сада хватам себе
како га волим као мајка луду
ћерку. Кад год ми дођу гости
водим их да виде цркву и
далековод. Пред оба места
остају без даха, само што се Убска посла:
пред далеководом много Далековод на сред улице
више крсте.
Носилац сребра по мени је парче пута између Дистрибуције и Тамнавске руже која, са још две улице, твори острво
са сатом у средини. Није прави кружни ток јер такав је, на сву
срећу, само предлог неодговорних појединаца који не знају
да би његова изградња била сложенија и скупља од недавног
спуштања свемирске летилице на комету. Овај је више
дечији, недоношче за прву руку, троугласти кружни ток у покушају, али свеједно ту можете да кружите, тачније троуглате, по
цео дан.

Левом страном, као у Енглеској
И заиста, гледао сам човека како се возика около.
Застадоше и други и он стаде да нам објасни: Људи,
одушевили сте ме. Знате, ја сам дуго живео у Британији и
мислио сам да само тамо возе левом страном, кад оно- међутим, ево мени прилике да ме мине жеља. Ми тек онда схватисмо да имамо улицу којом се вози левом страном. Господине,
рекох му, нама је част и задовољство да угодимо госту, него
јел знате Ви ону нашу стару: Мало лево па десно, опа цупа?
За крај сам оставио разговор чији ток сам измислио.
Слатки детаљ који је заслужио бронзу нисам. Воде га инвеститор (И) и заступник закона (ЗЗ) у Општини Уб, а тиче се
једине зграде на Тргу са оронулом фасадом. Први би, као и
сваки Србин, да прави зграду мимо дозвољене спратности, а
други се држи закона, планова, принципа и циљева. Добро,
сад сам претерао, принципа се не држи нико, циљеве немамо,
али закони и планови остају.
И: Добар дан. ЗЗ: Добар дан. И: Хтео бих да надградим
зграду преко пута. ЗЗ: Лепо, даћемо Вам услове. Један од
њих је да обезбедите паркинг место. Тако је по Закону, а он
важи за све. Кад га имају они у Преком шору, морате и Ви. И: У
реду, али како ће мој ауто да дође до тог паркинг места?
Хеликоптером? Ту нема колског прилаза. ЗЗ: Како нема, ево
погледајте планска документа, испред Ваше зграде је улица.
И: Али поглеајте Ви кроз прозор, те улице више нема,
придодата је Тргу, поплочана је гранитом и сада су тамо где је
била баште кафића. Јел је тако? ЗЗ: Шта?
И који сад добронамерни грађанин може да каже да не
поштујемо регулативу? Или и даље имате недоумице? Одложите их. Иде нам Нова година. Будите ми живи, здрави и весели. Биће боља од ове коју ћемо, због поплаве, града и још које
чега, са задовољством да заборавимо. А зашто ћемо ту 2015ту да заборављамо? Па сачекајте, што сте нестрпљиви?

КУЛТУРА

ЗАВРШНА ИЗЛОЖБА СЛИКА
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „УБ АРТ“

СОЛИДАРНОСТ
МЛАДИХ НА ДЕЛУ
Седморо младих убских уметника даровало чак
30 својих дела за хуманитарну изложбу слика,
на којој је прикупљен новац за помоћ деци са
посебним потребама
У организацији Омладинског клуба „ОК Уб“, у Галерији
„Свети Лука“ је 12. до 16. децембра одржана хуманитарна
изложба и аукцијска продаја слика младих уметника, на којој
су прикупљена средства за помоћ деци са посебним
потребама из Тамнаве. Изложба је уприличена у оквиру
завршнице пројекта „УБ АРТ“, а поред слика, у продаји су
биле и дизајниране шоље и мајице са мотивима као на
платнима. Позиву Омладинског клуба да учествују у хуманитарној изложби одазвало се седморо младих убских сликара
који су показали велику солидарност и саосећајност, те су
даривали чак 30 својих дела. Допринос у прикупљању помоћи
за децу са сметњама у развоју дали су Игор Јевтић, Бранко
Мојсиловић, Јасмина Павловић, Јелена Павловић, Коста
Петровић, као и академски вајари мр Петар Сибиновић и
Драган Сибиновић.

Млади уметници на отварању изложбе
Активиста и пројект менаџера Омладинског клуба,
Јелена Павловић захваљује се уметницима који су се укључили у пројекат „УБ АРТ“, као и грађанима који су куповином
слика, шољи и мајци помогли да се прикупе средства за помоћ
деци са посебним потребама. Како истиче, сав новац ће бити
искоришћен за куповину новогодишњих пакетића за ученике
специјалне школе „Љубомир Аћимовић“ у Мургашу.
- Пројекат „УБ АРТ“ имао је двоструки циљ. Поред
прикупљања средстава у хуманитарне сврхе, циљ је био и да
окупимо младе уметнике различитих генерација и њихова
дела представимо широј јавности на изложби. На тај начин,
желели смо да подржимо њихов рад и даровитост и допринесемо афирмацији младих Убљана који се сликарством баве
или професионално или из љубави и задовољства. Мислим
да смо у успели, јер изложба је, по оцени посетилаца, била
веома лепа и атрактивна, а од продаје слика и других предмета успели смо да прикупимо довољно новца за новогодишње пакетиће и да за предстојеће празнике обрадујемо
ученике у Мургашу – каже Јелена Павловић.
Убски Омладински клуб наставиће и даље да организује
сличне пројекте, како би мотивисао младе да се што више
усавршавају, развијају своје таленте, окупљају и учествују у
хуманитарним акцијама.
Пројекат Омладинског клуба „УБ АРТ“ реализован је уз
финансијску помоћ Министарства омладине и спорта и
подршку ресурс центра за Колубарски округ „Добри људи“.

25.децембар 2014.г.

27

ИЗЛОЖБА „ПЕЈЗАЖИ ТИШИНЕ“

УМЕТНОСТ И ХУМАНОСТ
ПОД СВОДОМ ГАЛЕРИЈЕ
Сликар светског реномеа Радован Мића
Трнавац и новинар РТС-а Радован Лазаревић
организовали продајну изложбу слика
ваљевског уметника Николе Несторовића, како
би прикупили новац за његово лечење
У галерији „Свети Лука“ 16. децембра отворена је
продајна изложба слика хуманитарног карактера ваљевског
уметника Николе Новаковића (1953). Изложбу под називом
„Пејзажи тишине“ организовали су његови пријатељи и
земљаци, академски сликар Радован Мића Трнавац и
Радован Лазаревић, новинар и директор ваљевског студија
РТС-а, како би се прикупио новац за лечење оболелог
Новаковића, па је, у складу са тим, био и мото ове поставке
„Не само по рими, већ по дубокој суштини уметност и
хуманост су нераскидиво повезане“.
Отварање изложбе било је добро посећено, а поред
Убљана, присутни су били и поштоваоци Новаковићевог
сликарског дела из Ваљева и Београда.
Уметност Николе Новаковића данас би могла да се
сврста у једну нову уметност, која се зове уметност нове
генерације или популарно њу ејџ арт, указао је приликом
отварања изложбе сликар светског реномеа Радован Мића
Трнавац. Уз напомену да изложба „Пејзажи тишине“, има
врло висок уметнички домет, додао је:
- Кад погледате Николине слике из далека, чини вам се
да је то један изванредан супереализам. Кад приђете мало
ближе, видите да је ту један озбиљан енформел, а ако
наставите да анализирате даље, видећете да ту има од
импресионизма, до експресионизма или, лепше речено, све
заједно је на овим сликама. То је управо та нова генерација
која прави једну нову уметност и којој је дозвољено да све
оно што је раније урађено може да користи у стварању
својих уметничких дела, а да јој то нико не замери - казао је
Трнавац, пожелевши свом колеги да што пре оздрави и
настави да слика „онако добро као што је сликао до сада“.
Попут својих пејзажа, са мирисом тишине, смирен је и
искрен Никола Новаковић, који не пристаје да му најближи и
људи добре воље помажу због веома угроженог здравља,
већ продајом својих слика, по троструко нижој цени, жели
да дође до новца неопходног за опоравак – рекао је
новинар Јавног сервиса Радован Лазаревић, који је Новаковићу пожелео да се што пре из болнице врати кући, у Ваљево, и поново се „прихвати“ четкице и боја.

Са отварања изложбе:
Трнавац, Пулетић и Лазаревић
Испред домаћина, галерије „Свети Лука“, исту жељу и
поруку Новаковићу је упутио и Радован Пулетић, директор
Установе за културу и спорт, уз речи оптимизма да „три
Радована на једном месту могу да буду гаранција да ћемо
се радовати и у погледу прихода од продаје слика и у
погледу исхода лечења Николе Новаковића“.
Уметник Никола Новаковић проходао је и прве искораке у сликарству начинио у Мачви. Од свог првог
појављивања 1977. године, на традиционалном „Октобарском салону у Шапцу”, па до данас, излагао је 12 пута
самостално, а 18 групно, учествовао је на бројним добротворним аукцијама и колонијама. Добитник је више награда
и признања. Живи и ствара у Ваљеву.
Д.Недељковић
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Проф.др.
ВЛАДАН ЈОСИПОВИЋ
(1920-1994)
Крајем марта 2014. године навршило се 20 година од смрти
проф. др Владана Јосиповића, изванредног лекара - кардиолога,
редовног професора Медицинског факултета Универзитета у
Београду, великог хуманисте и једног од најпознатијих Тамнаваца.
Многи Тамнавци су у тренуцима највеће невоље тражили и добили
његову помоћ и подршку. У знак захвалности за оно што је чинио за
своје земљаке ова јубиларна годишњица нека буде повод да
освежимо сећање на њега и његов неуморан и успешан рад. То је и
прилика да са њим упознамо припаднике млађих и средњих
генерација и тако трајно сачувамо успомену на њега.
Проф. др Владан Јосиповић родио
се 15. фебруара 1920. године у Звиздару.
Потиче из имућне и и угледне сеоске
породице Даринке и Стевана Јосиповића, која се у другој половини XVIII
века доселила из ваљевског села Стубо.
Пошто је био најмлађе дете постао је и
мезимче целе породине задруге.
Основну школу учио је у суседном
селу Тврдојевцу, а гимназију у Ваљеву.
Медицину је студирао и завршио на
београдском универзитету 1948. године
са просечном оценом 9,85. Обавезни
лекарски стаж обавио је на клиникама
Медицинског факултета, а затим је
постављен за клиничког лекара бивше
IV интернистичке клинике у Београду.
Још током специјализације из интерне медицине определио се за
кардиологију, па је бивао и на стручном усавршавању у Великој
Британији и САД, бавећи се епидемиологијом, превенцијом и
лечењем болести срца и крвних судова. Приликом наредних
стручних борвака у САД не само да је учествовао у клиничком раду,
већ и у настави и научноистраживачким пројектима.
После реорганизације интернистичких клиника, др Јосиповић
је скоро цео професионални век провео на тадашњој Интерној Б
клиници у којој је био шеф Кардиолошког одељења које је организовао на савремени начин. Залагао се и за оснивање Института за
кардиоваскуларне болести Клиничког центра Србије, што је
остварено тек после његовог одласка у пензију 1986. године. У
оквиру техничке помоћи 1984/85. године радио је у Либији.
Био је изванредни клиничар и суверено је владао дијагностиком и терапијом срчаних обољења. Међу првима почео је да
употребљава бета блокаторе у лечењу коронарних болести. Крајем
шездесетих и почетком седамдесетих година XX века и међу
стручњацима било је великих резерви према операцијама на
отвореном срцу. Међути, проф. др Јосиповић је рано схватио
огромне могућности кардиохирургије у лечењу обољења срца и
започео инвазивну дијагностику код кардилошких болесника.
Самим тим био је један од водећих кардиолога бивше СФРЈ.
Поред лечења бавио се педагошким и научноистраживачким
радом. Године 1955. хабилитован је радом Конверзија атријалне
фибрилације кинидином и исте године изабран у звање доцента. На
матичном факултету радио је у свим наставничким звањима.
Важио је за прворазредног предавача, па су његова предавања
била масовно посећивана. Био је један од оснивача и предавача из
кардилогије на постдипломским студијама Медицинског факултета
у Београду. Истовремено је био ментор, члан и и председник
бројних испитних комисија. Иницијатор је и организатор више
националних и међународних стручних скупова и симпозијума.
Написао је преко 250 стручних и научних радова у књигама,
домаћим и страним часописима и другим публикацијама, међу
којима је и књига Кардиологија у Србији (1989). Бавио се и превођењем стручне литературе, а иницирао је и организовао више
научно-истраживачких пројеката. Од оснивања 1976. године био је
члан Медицинске академије Српског лекарског друштва, а њен
председник од 1986. до 1990. године. Био је члан Одбора за
кардиоваскуларну патологију САНУ и председник Удружења
кардиолога Југославије, члан Америчког колеџа за кардиологију,
члан Европског удружења кардиолога и више других домаћих и
међународних друштава и удружења. Добитник је бројних
одликовања и јавних признања
У професионалном опредељењу био је узор и предводник
већем броју припадника звиздарске фамилије Јосиповића и њихових сродника, међу којима и сада има познатих кардилога, доктора
медицинских наука и других угледних лекара.

КУЛТУРА
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“ УБ

УЗ КЊИГУ СЕ
ЛЕПШЕ ЖИВИ
Представљена књига Милорада
Радојчића. Ускоро промоција књиге
Радована Марјановића. Отворен конкурс
поводом школске славе Свети Сава.
Износ чланарине за 2015. годину остао
исти као претходних година.
И поред веома тешке и кризне године у којој је
мало шта било светла тачка, колектив Градске
библиотеке „Божидар Кнежевић“, трудио се да
побољша квалитет пословања, а све у циљу популаризације књиге и књижевности. Сарадњом са многим
установама и појединцима, реализоване су промоције, поетско-музичке вечери, организовани конкурси,
набављене нове књиге и улепшан ентеријер и екстеријер Библиотеке.
У сали ШОМО „Петар Стојановић“, 11.децембра,
представљена је књига Милорада Радојчића „Бесмртни ратници ваљевског краја у ратовима 1912-1918“ –
Витезови Карађорђеве звезде. Осим аутора, учесник
промоције био је рецензент мр Милоје Ж. Николић,
историчар из Ваљева. Снежана Јовановић, књижничар, читала је одломке из књиге, a техничку подршку
видео презентације дао је Аца Милошевић. У улози
медијатора промоције била је директорка Библиотеке
Јулијана Марјановић, док су својим музичким извођењем вече улепшали ученици Музичке школе - Тамара
Стевановић (клавир) и Алекса Ковачевић (гитара).

Детаљ са промоције књиге Милорада Радојчића
У заједничкој сарадњи, Установа за културу и
спорт и Градска библиотека, објавили су овог месеца
најављивану књигу „Петронијевић и теологија, филозофија наука“, аутора Радована Марјановића. Промоција се очекује почетком 2015. године.

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“,
заједно са ОШ „Душан Даниловић“ и Црквом из
Радљева, објављује литерарни конкурс поводом
школске славе Свети Сава. Конкурс је отворен до
20. јануара, а сви заинтересовани ученици основних школа, своје саставе могу доставити (ковертиране и под шифром) у градску Библиотеку.
Почетком године, градска Библиотека представиће свој рад матичној Библиотеци у Ваљеву, а то ће
уједно бити и прилика да се обележи 143 године од
постанка убског читалишта.
Д.Капларевић

МАРКЕТИНГ:
064/2180-588

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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ОД ОВОГ БРОЈА- НОВА РУБРИКА:

УБСКИ ОПШТИНСКИ
ПРЕДСЕДНИЦИ
ОД 1839. ДО ДАНАС
На основу Устава из 1838. године, током наредног
пролећа и лета установљаване су у Кнежевини Србији
градске (Београд), варошке и сеоске општине као основни
облици какве-такве локалне самоуправе становништва.
Народ сваке општине бирао је себи по једног главног кмета
(„председатеља“) и два његова помоћника. Њих тројица
сачињавали су општинску управу – примирителни (мировни) суд. Те првобитне општинске власти могле су да пресуђују у споровима чија вредност није прелазила 100 гроша.
При томе су изрицане казне до три дана затвора и до десет
удараца штапом. Њихов мандат је у прво време трајао три
године, уз могућност његовог понављања. Тог лета, 13. јула
1839. године, обнародован је закон о општинама под називом
„Устројеније општина“.
Јанко Николић је био први председник (кмет) Убске
општине коју су те 1839. године поред Уба сачињавали и
Трњаци. Николићеви помоћници били су Јован Станковић из
Уба и Васа Стевановић из Трњака. Налазећи се на тој дужности и почетком 1842. године он је даровао две форинте у сребру Главном фонду школском. Николић је, иначе, бивао
убски кмет и раније али онда на основу именовања од више
власти. Занимање – трговац. Оновремени Уб је имао 63
домаћинства са 68 пореских „глава“, а Трњаци 24 домаћинства и 22 пореска обвезника. Та два места су се у време оснивања њихове општине и избора прве тамошње општинске
управе налазила у Срезу посавском чије је седиште, све до
1860. године, било на Убу.
Никола Алексић – Најстарији (засад и једини) помен о њему као председнику Примирителног суда убског потиче из јануара 1844. године када је, о Светом Сави, даровао
Главни фонд школски са осам гроша. Занимање – трговац.
Сретен Исаиловић – На дужноости председника
Примирителног суда почетком 1847. године (дао је тада 12
гроша „за несретне погорелце у Ивањици“). Занимање –
трговац.
Јован Станковић – Председатељ Суда убског 1853.
године. Претплатио се тада на књигу Василија Јовановића
„Момчило, војвода краља Дечанског или драматическа
повест како се је Душан зацарио, у пет дејстава“. Он се на
књиге претплаћивао и пре а и после те наруџбине. – Станковић је рођен почетком 19. века, године 1839. је помоћник
убског кмета а доцније, по свему судећи, заповедник Убске
општине у вишегодишњем трајању. У време пописа 1863.
године његову породицу су сачињавали: жена Госпава, син
Милош, снаха Милка и унучад Јоца и Анка. Спадао је у имућне Убљане. Занимање – трговац.
Мијаило Митровић – Председатељ Примирителног суда убског 1854. године (претплатио тада себе и сина
Алексу, ученика II разреда, на по једну књигу). Умро је 1. децембра 1859. Од његових укућана пописани су 1863. године
Мијаилова удова Сока и синови Алекса, Симеун – Сима и
Димитрије – Митар.
Крста Лазић – Убски кмет 1855. године. (Своју ћерку
Персиду претплатио је онда на књигу „Иљада и један дан
или приповетке Солименине“).
Милован Савић – Кмет на Убу 1860. године. У том
својству уписан је тада међу пренумеранте на књигу Ђорђа
Гроздановића „Животоописније његове светлости Милоша
Т. Обреновића књаза српског“. Рођен је око 1823. године. У
време пописа становника 1863. године живео је у породици
са женом Савком и поћерком Јованом. Занимање – бакалин
и механлија. Из Уба је 1860.године седиште Среза посавског
пренесено у Обреновац али је из Ваљева у убску варош премештено седиште Срерза тамнавског.
Маринко Марковић – Председник Убског примиритерног суда 1863, па поново 1870. године (поклонио тада 30
гроша војницима приликом „пролетњи упражњења народне
војске“). Марковић је рођен око 1837. године а са њим су
1863. у породици били: жена Дивна и кћери Јелена и Јулка. У
његов приход спадало је 1863. године и осам талира „од плате кметова“. Занимање – абаџија. – Убски одборници из 1870.
године: Јован Вуковић, Милан Гавриловић, Мијаило Лазаревић, Ранко Воиновић, Тодор Глигач, Јеврем Лукић, Милентија Радовић, Милосав Вукосављевић и Мићо Петровић.
(наставиће се)
Милорад Радојчић - Здравко Ранковић

НАША ПОСЛА

КО ЈЕ ИНТЕЛИГЕНТНИЈИ
ПРАВНИК ИЛИ СЕЉАК ?
Интелигенција или интелект (лат. intellectus) је
ментална особина која се састоји од више способности:
учење из искуства, адаптирање на нове ситуације, схватање и разумевање нових ситуација и коришћење стеченог
знања у интеракцији са окружењем. По некима, најзначајнији вид интелигенције је способност за апстрактно
размишљање.
Правници, рецимо, дају адекватне одговоре на
различита питања: „Новчану помоћ државе за поплављене
може добити лице за један објекат који је био стално
настањен. Уколико је подносилац пријаве, или члан
његовог породичног домаћинства, примио помоћ од
директног или индиректног корисника буџета Републике
Србије, субјекта чији је оснивач или већински власник
Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица
локалне самоуправе, односно донације која је реализована
посредством горе наведених субјеката, губи право на
новчану помоћ, уколико је примљена помоћ мање вредности од висине помоћи која би се одредила решењем
применом критеријума из овог програма, орган ће решењем утврдити државну помоћ у висини разлике између та
два износа;“
Апстрактно размишљање, као практичнији вид
интелигенције, био би следећи: „Имам више објеката у
авлији, добио сам, рецимо, трећу категорију, отац ће
фиктивно опет код тих истих правника поклонити један
објекат мени, а један унуку и, уместо да добијемо 250 000,
добићемо 750 000 динара, а тај износ мора се умањити за
трошкове уговора о поклону. То је у августу ове године (пре
појаве нотара) било око 5 000 динара по уговору. Или,
добијем донатора од општине, који ми санира кућу, а
родитељ подноси захтев за накнаду штете и добија новац,
или отац сину поклања кућу, син оцу, мајка сину, син
мајци... На крају крајева, сви у породици живимо, посебно,
сви имамо свој новчаник, гарантујем са два сведока,
оверавам у суду и потврђујем под материјалном и
кривичном одговорношћу!
У скорије време већина психолога се слаже да је
способност адаптације у окружење кључна тачка за
разумевање и давање одговора на питање као што је: Шта
се подразумева под интелигенцијом? Адаптација се може
дешавати у различитим облицима: Студент или ученик учи
да би положили разред или годину; Доктор лечи пацијента
са њему непознатим симптомима и учи нове ствари о обољењу које није уопште до тада познавао; Сељак размишља
како да дође до новца, када је држава уништила пољопривреду, а невреме летину.
Већим делом, адаптација укључује промене у самом
себи с циљем уклапања у окружење али, такође, може да
значи капацитет за промену окружења, па и проналажење
новог окружења, у које ће се индивидуа боље уклопити.
Ко је интелигентнији у овом случају, адекватно или
апстрактно, правник или сељак?
Правници су категорични, а да су то урадили сељаци
било би кривично дело. Већу материјалну корист, овога
пута, међутим, извукли би поједини смели и дрчни сељаци
доказујући своју способност адаптације и уклапања у
окружење као што је труо правни систем државе!
Питање за све: Да ли би појединци, који нису чинили
фиктивне уговоре о поклону са сродницима а, пак, живе у
истом домаћинству и имају више стамбених јединица у
дворишту, били мање интелигентни од ових других, или би
неко све то интелигентно дозволило? Знам, правда је
слепа!
Горан Јанковић, Лисо Поље
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25.децембар 2014.г.
1.јануара 2014.г. се навршава шест месеци смрти нашег

10. јануара 2015.г. навршава се
шест година од смрти

СЛОБОДАНА
КОСТИЋА
ШОЈЕ
Много нам недостајеш, а
успомена на твој драги
лик никада неће
избледети
у нашим срцима.

МИЛИЈАНЕ
ПАНИЋ
из Врела

Супруга Верица, син Срђан,
ћерка Славица са породицом
и Маја
Дана 27.12.2014.г. дајемо годишњи помен

Чувамо успомену на
њен драги лик
Породица

СЕЋАЊЕ

РАДОМИРУ
МАРЈАНОВИЋУ
(1945 - 2014)
Водоинсталатеру из Бањана
Тог дана у 11 сати изаћи ћемо на
бањанско гробље
и посетити његов гроб.
Вечно ћемо нашег Рају памтити
и чувати успомену на њега.
Породица: синовци Драган и
Зоран, синовица Зорица,
снаха Продана,
унуци Никола и Стефан
и сестра Радмила са породицом

СВЕТЛАНА ЦЕЦА
(СРБОЉУБА) ИЛИЋ
(1974 - 2010)
Цецо, живот тужан ја проводим
сама, неко ме је у сну звао
мама.
Живим живот у самоћи и надам
се да ћеш ми у сну доћи. Много
сам те, срећо, пожелела…
Твоја тужна мајка Мара

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

25.децембар 2014.г.
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21.12.2014.г. навршава се 40 дана
од преране смрти драге нам

21.12.2014.г. навршава се 40 дана
од преране смрти драге нам

СЕЋАЊЕ
(19.12.2003 – 19.12.2014)

ГОЦЕ ПЛАКАЛОВИЋ

ГОЦЕ ПЛАКАЛОВИЋ

(1967 - 2014)

(1967 - 2014)
Заувек ћеш живети у нашим
срцима.
Нека те анђели чувају.

ВЕЛИСАВ
СИМЕУНОВИЋ

Вечно ћеш живети са нама и
у нашим срцима.
Почивај у миру и нека те
анђели чувају.

Нана, Марија
и Ана са децом

Срђан са дедом Пантом

С љубављу и поштовањем
чувамо успомену на тебе.
Син Радован и ћерка
Радмила

С Е Ћ А Њ Е

МАШИНКА
МИЛОВАНОВИЋ
(1926 - 1978)
Време и догађаји су
удаљили и мало замаглили
лик, али никада неће избрисати
сећање на
мајку
Син Мишко са породицом
Навршава се тужна година од смрти наше драге:
супруге, мајке, свекрве и баке

ЖИВКЕ
ЛЕОНТИЈЕВИЋ
Вечно ће те памтити
твоји најмилији

Супруг Лука, син Стеван и
ћерка Милица
са породицама
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МЛАДИ УБЉАНИН ГРАДИ КАРИЈЕРУ НА АУСТРИЈСКИМ ТЕРЕНИМА

ПАВИЋ НА ВИСОКОМ НИВОУ
- Бивши играч Јединства провео сваки минут на терену у
јесењем делу сезоне. - Обергенсендорф на вратима Друге
аустријске лиге, Павић стуб одбране и већ на мети јачих клубова.
Пред крај 2012. године, штопер и
капитен Јединства Александар Павић,
одлучио се да отвори интернационалну
епизоду своје каријере. После тачно две
године, млади Убљанин има одлично
пролазно време и крупним корацима
напредује на аустријској фудбалској
сцени. Високи дефанзивац (190 цм)
незамењив је члан прве поставе трећелигаша Обергенсендорфа, под командом палицом бившег репрезентативца
Аустрије Вагнера, његов тим води
жестоку борбу за 1. место, а Павић је
једини играч у екипи који је сваки
јесењи минут провео на терену!

- После две године играња, немам
више статус странца, а треба напоменути да утакмицу могу да почну
највише два инострана играча. Тренира се слично као и у Јединству, али
је дисциплина на највишем могућем
нивоу. Аустријски трећелигаш је
организован клуб, када нижемо победе одлично и зарађујемо, а од Михаела Вагнера може много да се научи.
Тренутно завршавам курс немачког
који ће ми омогућити упис студија, за
празнике се одмарам у родном крају, а
потом одлазим у трку за 1. место и
можда још бољи ангажман- оптимиста
је Павић о чијим одличним партијама
је у више наврата писала и аустријска
спортска штампа, а за чије услуге се
већ увелико распитују клубови из
јачих аустријских лига.
Б.Матић

ЈУНИОРСКЕ СЕЛЕКЦИЈЕ
КК МЛАДОСТ НИЖУ ПОБЕДЕ

Александар
Павић
- Одиграо сам свих 15 мечева,
постигао 2 гола, а наша одбрана је
далеко најбоља у лиги са 8 примљених
голова. Готово читаву јесен провели
смо на лидерској позицији, на крају смо
поразом препустили Ласеу јесење
почасти, али у клубу смо уверени да
ћемо на пролеће надокнадити заостатак
од два бода. Играо сам у тандему са
Турчином Чекићем, голман екипе је
Милошевић родом из Смедерева, а
највише ми је у адаптацији када сам
стигао помогао Хрват Перић- каже
момак који је прошао све јуниорске
селекције Јединства.
Павићев клуб се налази 20-ак километара од Беча, а снажни дефанзивац
живи у престоници Аустрије са сестром
Аном. Обергенсендорф има леп стадион од 1500 места са изузетном
инфраструктуром, а 23-огодишњем
Убљанину на руку иде што ће у наставку
сезоне имати статус домаћег играча:

КК Младост 014 (Уб)

КБК СОКО УБ

ТРИЈУМФАЛАН
ЗАВРШЕТАК
СЕЗОНЕ
Славица Бранковић постала
првак државе и изборила улазак
на списак репрезентативаца за
2015.годину.
Новембар и децембар месец били су
изузетно плодоносни за Клуб борилачких
спортова Соко, који и овога пута није
изневерио све већи број поштовалаца и
навијача на Убу. Лепа увертира направљена је, најпре, на Првенству Београда у
француском боксу, одржаном 23.новембра,
у сали кик бокс клуба Медак у Мирјеву,
такмичарке Маја Миленковић (у категорији
до 60 кг, сениори) и Славица Бранковић
(категорија до 52 кг, кадети) освојиле
сребрне медеље. Неколико дана касније,
1.децембра, у малој сали спортског друштва Раднички на Црвеном крсту, одржано је
Отворено првенство Београда у кик боксу,
дисциплина "лоу-кик",за све узрасне категорије. Свих пет жребаних такмичара кући
је донело одличја, и то две бронзе, два
сребра и једно злато. О самим борбама и
такмичарима, утиске нам преноси Александар Кандић, председник КБК “Соко“:

МЛАЂИ ПИОНИРИ
НА ФИНАЛНОМ ТУРНИРУ
Селекција дечака рођених
2002. и 2003. године без пораза се
пласирала на завршни турнир који
ће се крајем фебруара или почетком
марта следеће године одиграти на
Убу! После осам победа без пораза,
Васиљевића, Милошевића, Ашковића и другове очекује завршни
испит или кошаркашким речником
"фајнал-фор", на коме ће најпре
укрстити копља са Младошћу из
Платичева, а потом у случају повољног исхода, решити питање
шампиона са бољим из дуела
Шабац- Кнез Лазар.
К а д ет и с у у п р ет ход н ом
периоду савладали Железничар у
Лајковцу и М-015 у Шапцу, а чека их
дуел са Миксом на домаћем терену
(тренутни скор 5-0). Јуниори су у
серији од три победе, поражен је
Микс са 85:76, а селекције минибаскета (укупно 4, 2004-07.), имаће
наступ на Меморијалу "Рајко Жижић" који се одржава од 15-18. јануара
2015. на Београдском Сајму.
Б.М.

КБК Соко:
Настављена ниска успеха
- Душан Павловић освојио је више
него заслужено бронзану медаљу, после
судијске лакрдије у његовом мечу против
борца из Београда. У сениорској конкуренцији Милош Лукић (до 94 кг) је, такође,
освојио бронзу после избореног полуфинала, где је наишао на, у овом моменту,
спремнијег борца из Крагујевца. Овај успех
је за њега у толико већи ако се зна да му је
ово био први наступ у рингу. Владимир
Живановић, последњи сјајни изданак наше
школе, освојио је сребро у категорији
кадета, до 69 кг. Свој први меч у каријери
имао је већ у полуфиналу, против борца из
КБК Медак. Славио је више него убедљиво
3:0. У финалу није имао среће, али ни
искуства да окрене меч у своју корист.
Дајана Павловић узела је сребро у категорији до 65 кг, после сјајне борбе у финалном мечу и подељене судијске одлуке. рапортира Кандић, који је и сам, у апослутној категорија преко 94 кг, освојио златну
медаљу после два интересантна меча.
Посебно је био атрактиван финални меч,
против борца из КБК Победник, који је
публика испратила на ногама. Иначе, у
екипној конкуренцији, на овом такмичењу,
које је окупио борце из целе државе,
Убљани су заузели високо четврто место.
На самом крају децембарске ретроспективе и највећи успех ове године.
Четрнаестогодишња Славица Бранковић
освојила је златну медаљу на Првенству
Србије у француском боксу, одржаном у
Сремској Митровици, 7.децембра. Она је
прекидом у другој рунди, у финалном
мечу, постала првак државе и на тај начин
изборила улазак на списак репрезентативаца за 2015.годину.
Милован М.
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НАЈМЛАЂИ УБСКИ РУКОМЕТАШИ
ПОСТИЖУ УСПЕХЕ

ЧЕТИРИ ПОБЕДЕ
У “ЦРНО-БЕЛОЈ“ ЛИГИ

Убска школа рукомета
тренутно броји преко 50 полазника
Под тренерском палицом Дејана Лукића и Љубе
Марковића, више од 50 дечака (и девојчица) учи основне
рукометне лекције. А да имају талента и воље (и добре
учитеље), потврђују и добри резултати на старту "Црно-беле"
лиге коју организује РК Партизан из Београда.
Бивши средњи бек Убљана тренер је селекције коју,
махом, чине дечаци рођени 2003. године. Има их око 20, а
такмичење на Бањици отворили су са две сигурне победе.
Носиоци екипе старијих пионира (основно годиште 2002.) су
Вилотијевић, Цонић, Богићевић, Јанковић, голман Петковић..., а велики потенцијал демонстрирали су и у Шапцу где
су савладали вршњаке Металопластике-15:12. Крајем године
очекује их велика част, али и тест квалитета- млади Убљани
биће учесници Међународног новогодишњег турнира у
Београду (27-29. децембра), а биће у групи са Новим Београдом, Колубаром и Вождовцем.

Најмлађи убски рукометаши
са Љубомиром Марковићем на челу
Ентузијазам Љубе Марковића, бившег голмана "плавих", окупио је више од 30 полазника у селекцији млађих
пионира (2004. и млађе), а и они су тријумфално стартовали у
Партизановој лиги- победама 10:3 и 11:1. Истакла се Тамара
Мандић са седам голова (још две девојчице су чланови
екипе), а Крсмановић, Живановић, голман Ковачевић и
остали најављују да ћемо о њима још читати и слушати...
Почетком 2015. године, РК Уб ће вршити упис девојчица
рођених 2007. и млађих, сваке суботе од 9-11 часова у
спортској хали, а наставак "Црно-беле лиге" заказан је по
завршетку Божићних празника. У овом тренутку, фали им
само још мало термина за тренинг, сви остали услови за
продукцију будућих рукометних асова су испуњени...
Б.М.
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СПОРТ
ОДРЖАН ТРЕЋИ НОВОГОДИШЊИ ТУРНИР
У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ИМПЕРИЈА ПО
НОТАМА ГРУЈИЧИЋА
- Браћа Жељко и Срђан Грујичић ударне игле
победника турнира. - Драматично финале
окончано ударцима са шест метара,
победнику награда од 54.000 динара. Учествовало девет екипа, Ћургуз, Крстић и
Жељко Грујичић освојили признања.
Трећи Новогодишњи турнир на Убу у малом фудбалу
(10-17. децембар) донео је и треће име у листи победникапосле Бенфике Врела и Роме, до победничког пехара и
новчане награде од 54.000 динара стигла је екипа Империја
Хепи Старс. Предвођени мајсторима на "петопарцу"браћом Грујичић из Обреновца, голманом Ракићем,
Радојичићем, Симеуновићем..., они су у финалу после
казнених удараца савладали РТВ Сити (са Војимиром
Синђићем на челу- због повреде одиграо само неколико
минута у финалу) , док је у регуларном делу (2x20 минута)
меч завршен нерешеним исходом- 6:6.

Империја Хепи Старс
Када је Жељко Грујичић минут пре краја донео
Империји вођство од 6:4, гледаоци на трибинама су већ
активирали своје јакне и капуте, мислећи да је питање
победника решено. Ипак, тако нису мислили Зоран
Јолачић и Владимир Крстић (најбољи стрелац турнира са
осам голова), а изједначујући гол постигнут је две секунде
пре краја! Имао је Ђурић чак и пенал за победу убске
телевизије, али није имао концентарције попут Жељка
Грујичића који је неумољиво реализовао последња два
пенала и потврдио епитет најбољег играча турнира.
Фото студио Гама је била близу пласмана у финале, с
обзиром да је головима Суботића два пута имала предност
против Ситија, али је Јолачић донео својој екипи пеналрулет у којем је једино погрешио играч Гаме и београдског
Вождовца, Марко Адамовић. У другом полуфиналу,
Империја је константно имала предност, одличну ролу са
два поготка одрадио је Никола Симеуновић, а врло квалитетна ваљевска екипа Ива Аграр само је припретила у
финишу. Пре финала, своје умеће су показали и полазници
фудбалске школе Јединства, а уз горе поменуте екипе
цифру од 9 учесника закључили су Челзи Врело, АШ Бане,
Пекара Срба, Градња Милићевић и КМФ Карели. Уз
Грујучића и Крстића, индивидуално признање приграбио
је и Мирко Ћургуз, као најбољи голман турнира.
Прилично слабо интересовање екипа говори да ће
организатори (Установа за спорт и културу и ФК Јединство) имати задатак за наредну годину да подигну наградни фонд, будући да је ипак тај фактор пресудан када је у
питању бројност и квалитет турнира. Правду су на
високом нивоу делили Остоја Ћургуз и Перица Марјановић (једне вечери био је у "испомоћи" и Марко Поповић),
а око 300 Убљана испратило је финалне борбе које су
донеле добар фудбал и пуно неизвесности, уз повремене
"варнице" које нису угрозиле регуларност и фер-плеј
карактер читавог турнира.
Б.М.
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НЕМАЊА МАТИЋ ПРИМИО НАГРАДУ
КАО ФУДБАЛЕР ГОДИНЕ

СТВАРНО НАЈБОЉИ
Најбољи српски фудбалер 2014. године
Немања Матић каже да му је велика част што је
добио Златну лопту, коју ФСС додељује
најбољем играчу године и да ће играма у
репрезентацији доказати да заслужује награду.

Немања Матић | Фото: А. Димитријевић
"Свестан сам да ће сада деца у Србији да ме
гледају као идола и морам својим понашањем, како
на терену тако и ван њега, да покажем како треба да
изгледа један репрезентативац Србије", рекао је
Матић новинарима у београдском хотелу "Метропол".
"Много труда и рада сам уложио да бих стигао до
овога. Без свих људи из репрезентације и клуба
ништа од овога не бих постигао", истакао је Матић.
Њему је менаџер Жозе Мурињо дао два слободна дана да дође у Србију и преузме награду ФСС.
"Мурињо ми је рекао да је то супер и да треба да
се појавим на додели. Следећу утакмицу мораћу још
боље да одиграм и да му захвалим на тај начин",
рекао је Матић, који је током посете Србији, стигао и
да присуствује финалној вечери Новогодишњег
турнира на Убу.
ФИНАЛЕ

Империја Хепи Старс- РТВ Сити 9:8 пен.,
(6:6)
(Ж.Грујичић 3, С.Грујичић 2, Симеуновић- Ђурић,
Јолачић, Крстић, Л.Синђић, Симић, аг. Ж.Грујичић)
ПОЛУФИНАЛЕ

РТВ Сити- Фото студио Гама 5:4 пен., (2:2)
(Симић, Јолачић- Суботић 2)

Империја Хепи Старс- Ива Аграр 7:4
(Ж.Грујичић 3, С.Грујичић 2, Симеуновић 2- Ристовић
3, Рашевић)

Матићеви пулени: Челси Врело
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СПОРТСКА 2014-а У ТАМНАВИ

ГОДИНА У ЗНАКУ ОДБОЈКЕ
ЈАНУАР

АПРИЛ

Убски кошаркаши окончали сезону Прве српске лиге "Запад"
на високом 4. месту са скором 17-9, док су одбојкашице
регуларан део сезоне завршиле са 18 победа уз само два
изгубљена сета. Тома Марковић је пробудио "ратничку крв"
код убских рукометаша, предвођени "партизановцима"
Ђокићем и Мариновићем, "плави" везали два тријумфа.
Јединство тријумфом у Брезовици (два гола Милановића)
вратило лидерску позицију, с обзиром да је Ракоњац срушио
и Пожежане. Тај меч је био и деби на клупи Брезовчана за
Владимира Тадића, који је заменио Драгишу Остојића, а
финиш априла је био турбулентан под Шепковцем- Полимље
је "ишчупало" бод у финишу, након меча дошло до
инцидената у којима је најдебљи крај извукао тренер Жарко
Јовановић (осам месеци казне), а пораз у Мионици под
вођством трочлане комисије додатно удаљио црвено-беле од
1. места. Након тог меча на клупу Јединства сео Ваљевац
Срђан Јовановић-Чобања, а животну сцену напустио
легендарни спортски радник Милисав Марковић. Карели
дебитантску сезону завршио на претпоследњој позицији,
пораз од Флеша у последњем колу коштао бољег пласмана...
ФЕБРУАР
Ако је и било дилеме око шампиона Колубарско-мачванске Убски џудисти освојили чак 28 медаља на Отвореном
лиге, убске одбојкашице су их отклониле у дербију са првенству Београда у међународној конкуренцији.
шабачким Заслоном, максималном победом настављен је низ
непобедивости који ће ући у анале ЖОК Уба. Јединство је
први тест имало против омладинаца Црвене звезде,
занимљиво да је гол за Београђане постигао Лука Јовић (1:1),
а настављено је и првенство кошаркаша. Убљани су
остварили вредан тријумф у Новом Пазару и "оверили" га
кући против Полет Ратине, а футсал екипа Карели доживела је
минималан пораз од првопласиране Ивањице на домаћем
паркету- 1:2. Рукометаши су у наставак сезоне ушли
предвођени Томом Марковићем са клупе, а најмлађе
генерације РК Уба имале су незаборавну посету Бањици у
Без пораза у сеони 2013/2014:
организацији РК Партизана. Централни догађај фебруара
ЖОК Уб нови члан Друге лиге “Центар“
била је посета Божидара Маљковића, легендарни тренер је
поделио зрно свог огромног искуства са најмлађим
кошаркашима убског клуба...
МАЈ
Феноменалну сезону, убске одбојкашице завршиле у
МАРТ
шампионском стилу - на завршном турниру у убској хали,
Јединство је попило "горку пилулу" против Златара, гол пуленке Марине Петровић савладале Заслон и Ас из
бившег центарфора Убљана Ракоњца довео је до смене на Београда и пласирале се у Другу лигу "Центар". Слога из
врху табеле Зоне "Дрина", а црвено-бели су пораз преболели Пожеге потврдила и под Шепковцем да је најбољи тим Зоне
тријумфом над Младошћу (хет-трик Ситарице). Убске "Дрина", а Брезовица после шокантног пораза у Севојну,
одбојкашице стигле већ до скора 16-0, а њихови стари вратила се у игру тријумфом против Радничког из Ваљева
пријатељи из Амадеус Бенда обрадовали су их новом (3:1). Рукометаши у две драматичне завршнице освојили само
гарнитуром дресова. КК Уб је прославио 37 година постојања, бод, а после пет година сјајних резултата повукао се
а убски кошаркаши су били много успешнији од својих колега кошаркашки тандем председник Милан Поповић - тренер
у Новој Вароши, али су Плана и Прибој потврдили епитет Владимир Урошевић. Два млада Убљанина, стручњаци за
најквалитетнијих екипа у лиги. Карели поразио ужичке припрему спортиста - Срећко Мијатовић и Саша Миросавполицајце, а бриљирао је Иван Поповић на баскет-турниру у љевић, отворили тренинг-центар "Кортекс" на Врачару, а
Рутију крај Цириха. Брезовица забележила вредан тријумф први је најсавременије справе испробао Немања Матић. На
над Рибницом, а после пуна три месеца завршена Зимска лига жалост, природна катаклизма је пореметила и активности
ФК Јединство са Уба која је окупила близу 250 клинаца из пет спортиста, срећом спортски објекти на Убу издржали налете
фудбалских школа.
незапамћених поплава.
У месецу који по правилу оскудева спортским дешавањима,
највећу пажњу привукао је повратак Немање Матића у Челси.
“Плавци“ су за то задовољство морали да искеширају за
српски фудбал рекордних 26,5 милиона евра. Дошло је и до
промене у руководству убског Радника, на ванредној
Скупштини клуба, поверење делегата за место председника
добио је Милован Милићевић - Митрић, а на клупу тима са
Школарца поново је сео Чедомир Мартић. Јединство је
почело припреме за одбрану јесење титуле, Звездан Лазић из
Мачве је био најзвучније појачање, а неколико дана касније у
строју је био и зонаш из Брезовице. Списак новајлија
предвођен голманом Ракићем, Панићем, Ђорђевићем,
Леонтијевићем...најавио је боље дане за Брезовчане, а после
кратке зимске паузе тренинзима су се вратили и одбојкашице
и кошаркаши. Убљанин Милош Митровић (АК Младост Ужице)
освојио је прво место на 16.Светосавској трци у Ваљеву, у
конкуренцији јуниора, док је Жарко Новаковић био трећи (АК
Маратонац).
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ЈУН

Брезовица са шест везаних тријумфа испунила "немогућу"
мисију и остала члан дринског каравана, док је Јединство и
другу сезону за редом остало на вицешампионској позицији.
Феноменалну сезону најавила и грла КК "Света Поповић",
тријумфе забележили Мистер Бас, Паво Нурми, Кид Фрст,
Азаренка..., а Тика Вујковић обележио трке у Врелу са четири
победе! КЈП Ђунис први пут постао победник РСИ у фудбалу,
а Ранч са Иваном Поповићем био незаустављив и у
мађарском Кечкемету. Совљак са 11 пролећних победа
обезбедио експресни повратак у Окружну лигу, а Црвена
Јабука у узбудљивом финалу баража стигла до Међуопштинске лиге. Убски асови предвођени Немањом Матићем
играли за убско обданиште, а у легенду отишао још један
фудбалски великан - Живота Благојевић - Олуја...

ЈУЛ
Пред 4.000 Врељана, Далас и Азаренка обележили трке за
Огњену Марију, а џокеји Лазаревић и Гнеси јунаци дана са по
два тријумфа. Соња Пузовић прво велико појачање убских
одбојкашица, убрзо параф ставила и Миа Вуловић, а Обрад
Пантелић постао нови председник убских кошаркаша.
Припреме за нову сезону почели и Јединство и Брезовица,
под Шепковцем реновиран тим који је остао под командом
Срђана Јовановића, а Брезовчане преузео млади тренер
Марко Тадић. Последњих дана јула, стигла вест која је
наговештавана- административним путем, убско Јединство
поново члан Српске лиге "Запад"!

АВГУСТ
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Пантелићу, а први тријумф остварен у 5. колу против шабачког
Борца. Шахисти без већих проблема сачували статус члана
Прве лиге ЦС у Краљеву, а врељански коњи поново
бриљирали. Мистер Бас победио у Будимпешти и Љубичеву,
где је славио и Далас, Тика Вујковић у Шапцу, за Малу
госпојину, опет четири пута тријумфовао, а нови председник
клуба постао Живота Марковић. Убски рукометаши половично
отворили нову сезону, а Иван Поповић се окитио бронзом у
Бразилу са студентском баскет-репрезентацијом Србије!
Формиран рагби-клуб "Гвоздени строј", а ЖОК Уб пред
почетак сезоне суочен са изостанком неколико битних
играчица из шампионске поставе. КБК Соко у септембру
освојио пет медаља. Сузана Ковачевић донела најсјајније
одличје са Првенства Београда у кик-боксу.

ОКТОБАР
Јединство бриљирало у октобру, падали редом Јошаница,
Полет и Звижд, а Бобан Стојановић са два гола донео "реми" у
Костолцу. Победа убских рукометаша остала у сенци
вандализма рукометаша Мачве, а основан и боксерски клуб
"Тамнавски вукови" са тренером Сашом Ковачевићем и
најбољом такмичарком Санелом Јовановић. Судија Радојичић коштао Брезовчане пораза од Рађевца, а убски
кошаркаши везали три победе на старту сезоне. Рукометаши
извојевали две победе у неизвесним завршницама, а
ветерани Јединства поново најбољи на "Фаљином" Меморијалу. Александар Јовановић-Џајић сменио на челу ФС КО
"недодирљивог" Часлава Лукића, а Жарко Јовановић постао
нови тренер мионичке Рибнице. Убске одбојкашице остале и
без Марине Петровић и претрпеле први пораз после годину и
по дана, а Торино Хил и Далас поново славили победе.
Брезовица се вратила у живот бодом у Сјеници и победом над
"дивљом телади", а Карели стартовао поразом у Косјерићу.
Такмичари КБК Соко освојили четири медаље на Првенству
Србије, дисциплина фул-контакт, а џудо клуб “13.мај“ отворио
секцију у Бањанима.

Екпа Гласа Тамнаве у спектакуларном финалу окончала
двогодишњу доминацију Роме на кишовитом "Карелију", а
још један Меморијал "Влатка Церовића" припао баскеташима
Телевизије Сити. Ваљевски стручњак Душко Ружичић повео
убске кошаркаше у припреме за нову сезону, а 22. августа
основан нови Кошаркашки клуб Младост 014, на челу са
председником Владимиром Урошевићем. Јединство одлично стартовало у вишем рангу, Бобан Стојановић са пенала
НОВЕМБАР
срушио Лајковчане, а са два гостовања донета још два бода. Пораз од Будућности-Крушика на Убу једина "мрља" на сјајну
ФК Брезовица ушла у серију пораза, а рукометаши освојили црвено-белу јесен, Јединство са 28 бодова и са 3. позиције
треће место на традиционалном турниру у Тешњу.
чека пролећни део. Одличан финиш имала и Брезовица, а свој
прави потенцијал Пантелићева екипа показала у Новој
Вароши (4:1 за Брезовчане). Радник доминирао у општинском
рангу, а ЖОК Уб ипак није успео да у дерби-мечевима са Асом
и Имлеком ухвати прикључак за водећим двојцем. Рукометаши са два тријумфа стигли до деобе 3. и 4. позиције, а
кошаркаши променљивим партијама ипак чувају место у
горњем делу табеле. Сјајним партијама футсал-клуб Карели
стигао до јесење титуле, а исти успех остварили и Таковчани у
МОФЛ Колубаре. Нестварну сезону, Мистер Бас окончао
другим местом у Бечу, Далас најбољи коњ у три конкуренције,
а Тихомир Вујковић џокеј године! ЖФК Ас 07 у дебитантској
сезони освојио први бод, девојчице из Каленића под
командом Бобана Петровића играле прве мечеве у Развојној
регионалној лиги...

ДЕЦЕМБАР
Кошаркаши савладали Слогу из Деспотовца, па потом
“Глас Тамнаве“,
пружили жесток отпор непораженом Прибоју. Атлетичари
победник овогодишњег “Карелија“
"Маратонца 02" Зорица и Жарко Новаковић победили на
Меморијалу "Светомир Ђукић", а Новогодишњи турнир у
малом фудбалу припао Империји после седмераца. Млађи
СЕПТЕМБАР
пионири Младости 014 изборили пласман у плеј-оф који би
Јединство наставило у одличном ритму, пали Бане и могао да се игра на Убу, а неправедно би било овај преглед
пожешка Слога, а Марко Ранковић постигао гол у 17. секунди! завршити неком другом информацијом, сем оне да је наш
Брезовица решење за клупу пронашла у искусном Зорану Немања Матић најбољи фудбалер Србије у 2014. години!
Б.М.
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УБСКИ КОШАРКАШИ НА ЈЕДНУ УТАКМИЦУ ДО ЗИМСКЕ ПАУЗЕ

ПРАВА ФОРМА У ФИНИШУ
- Убски кошаркаши били близу да прекину непобедивост
Прибоја. - Одлична партија против Златара и сигурна
победа. - Гостовање у Пожеги, па заслужена пауза.
Иако суочени са прилично скраћеним "ростером" (екипу напустио
Иван Поповић из приватних разлога), кошаркаши Уба пружили су добре
партије у дуелима са понајбољим екипама лиге. 35 минута "љуљала" се
неосвојива тврђава на Лиму, имали су Прибојци у последњој четвртини и
више од 5 "својих" играча на паркету, па је и поред најбоље партије у
сезони- екипа Уба морала да се задовољи часним поразом.
Ипак, на домаћем паркету није било промашаја. Екипа Златара која је
увек на Убу била "тврд орах" и умела са подигнутим рукама да напушта
паркет, овога пута није имала шта да тражи. Већ на самом старту, рафалом
Срећка Ракића домаћи су побегли на 11:2, није служио шут момке из Нове
Вароши, а Убљани су можда већ тад пропустили да обезбеде опипљивију
предност. Било је бојазни да ли
ће 7 играча колико их је ротирао
Ружичић (нису улазили повратник Вујић, Пећинар и Милуровић) издржати свих 40 минута, али овога пута осцилација
није било.
Убска екипа је константно
имала предност на граници
двоцифрене, Љубас је са два
улаза "промешао" одбрану
Златара, а печат на победу
ставио је сјајном игром у последњем кварталу капитен
Веселиновић. Високи момци су
одлично одрадили посао под
таблом, имала је Ружичићева
екипа баланс унутрашње и
спољне линије, а гости су
"страдали" изузетно лошим
процентом ван линије 6,75 (5
тројки из 31 покушаја). Већ на 4
минута до краја био је познат
победник, ишли су домаћи до
Милан Љубас са лоптом
+16, па је Златар претрпео и
трећи првенствени пораз:
- Остаје жал за поразом у Прибоју, водили смо на старту
последњег периода, али су пети фаулови Ракића и
Јаковљевића преломили меч. У каријери сам видео много
судијских режија, овакву признајем да нисам доживео. Није
то пореметило екипу, одиграли смо добар меч против
Златара у коме смо свих 40 минута контролисали ситуацију, а верујем да ћемо на паузу у победничком расположењу после дуела са пожешком Слогом- каже одлични
плејмејкер Милан Љубас.
За крај, вреди похвалити и јуниоре Уба, у мечу 5. кола
Регионалне лиге савладали су Лазаревац са 83:68,
предвођени Драксимовићем (28), Милуровићем (22) и
Пантелићем (19 поена).
Б.Матић

Прва српска лига "Запад", 11.коло

ПРИБОЈ - УБ 99:89
(22:22, 17:26, 31:25, 29:16)
Хала у Прибоју. Гледалаца: 300. Судије:
Ћировић, Дуловић (Чачак).
УБ: Јадранин 14, Пећинар, Јагодић,
Радојевић 8, Веселиновић 15,
Милуровић, Љубас 4, Јаковљевић 21,
Ракић 27
Прва српска лига "Запад", 12.коло

УБ - ЗЛАТАР (НВ) 87:72
(20:12, 18:16, 21:24, 28:20)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Марковић, Петровић (Крушевац)
УБ: Љубас 15 (5ас., 4ск.), Ракић 25,
Јадранин 7 (4ск.), Милуровић, Пећинар,
Вујић, Радојевић 12 (4 ск.), Веселиновић
19 (6 ск.), Даниловић 7 (3ас., 3ск.),
Јаковљевић 2 (5ск.)

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD
1. Zlatibor (^)
2. Priboj
3. Zlatar (NV)
4. Radni~ki 1950
5. Ub
6. @elezni~ar(^)
7. [abac
8. Polet (Ratina)
9. Student (BB)
10. Svilajnac
11. Novi Pazar
12. Prva Petoletka
13. Sloga(D)
14. Sloga (Po`ega)

12 0 +297
11 1 +116
9 3 +61
7 5 +74
7 5 +60
7 5 +42
7 5 +40
5 7 -16
5 7 -55
4 8 -12
4 8 -69
3 9 -113
2 10 -161
1 11 -264

24
23
21
19
19
19
19
17
17
16
16
15
14
13

СПОРТ
ОДБОЈКАШИЦЕ УБА НА 5.МЕСТУ ЧЕКАЈУ НАСТАВАК СЕЗОНЕ

Друга лига "Центар", 9.коло

УБ - ИМЛЕК 1:3
(25:13, 25:27, 23:25, 19:25)

ГОРКО МЛАКО ЗА КРАЈ

Спортска хала на Убу. Гледалаца: 200.
Судије: Милетић, Стојановић (Београд)
УБ: Јеличић, Лазић, Марковић, Павловић,
Цветковић, Милијановић, Киселчић,
Филиповић,Пузовић, Вуловић, Цвијовић.

- Имлек тријумфовао 3:1 на Убу, наше обојкашице пале на 5.
место. - Пауза до Божића, 22. фебруара наставак сезоне.
У последњем мечу првог дела
сезоне, убске одбојкашице дочекале су
водећи Имлек из Београда и надале се
тријумфу који би им оставио какветакве шансе да се врате у борбу за сам
врх. Почетак је био феноменалан,
домаће су одиграле први сет као у
трансу и оставиле лидера на само 13
поена. Ипак, већ у другом периоду
повећао се број непотребних грешака,
Београђанке су сервисом притискале
пријем Убљанки, а изгубљен сет на
разлику одвео је меч у потпуно другом
смеру:

ЖОК Уб - ОК Имлек
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- На жалост, као што нам се то већ
дешавало неколико пута, лоше
реагујемо када кола крену низбрдо. У
екипу се увукла несигурност, падамо
на психичком плану и то се манифестује кроз велики број грешака. Овог
пута смо из сервиса поклониле
превише поена лидеру, практично их
вратили у меч после изузетног
почетка, а у кључним тренуцима
Београђанке су имале више концентрације. Изгубљени трећи сет значио
је да у најбољем случају можемо до
два бода, играчицама је то створило
додатни притисак, па смо у 4. сету
деловали најлошије- резимира дерби
са Имлеком Марина Петровић.
Наше одбојкашице први део
сезоне завршиле су на 5. месту, са 9
бодова мање од лидера. Тренер и
средњи блокер ЖОК Уба признаје да
је, и поред великог броја пехова,
очекивала више у овом делу првенства:
- Нисам задовољна, мада је, када
се све сабере, ово реалност. Од свих
малера који су нас задесили, одсуство првог техничара Иване Јаковљевић је ипак био највећи. То се десило
неколико дана пред првенство,
дошла је Горица Филиповић, па се
адаптација у оба смера пренела на
првенствене мечеве. Играли смо за
бодове и уигравали се у исто време,

КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2014/15.

ДРУГА ЛИГА - ЦЕНТАР

недостак квалитетног тренинга и "дуже"
клупе учинио је да немамо континиутет, па
због тога гледамо у леђа екипама које нису
боље од нас- констатује Марина Петровић.
Убљанке се одмарају до Божићних
празника, 22. фебруара је наставак сезоне:
- Желеле смо одмах у виши ранг, али није
трагедија што, вероватно, нећемо успети.
Близу смо договора са Мајом Глишић да
поново обуче дрес ЖОК Уба, пробаћемо у
наставку да победимо све ривале, а ја сам
уверена да ћемо на пролеће играти много
квалитетнију одбојку- закључује средњи
блокер и тренер Уба чији повратак на паркет
убски навијачи жељно ишчекују.
Б.Матић

Muzički
Deda Mraz

Lutke

650-

Deda Mraz
na duvanje
mali

Traktori
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160-

100-

