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ЗАВРШЕНО АСФАЛТИРАЊЕ ДЕОНИЦЕ УБ-ЛАЈКОВАЦ

ЗА КОРАК БЛИЖИ АУТО-ПУТУ
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ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

GVOŽĐARA
BOJE I LAKOVI
IZOLACIJA I FASADE
VODOVOD I KANALIZACIJA
KERAMIKA I SANITARIJE
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У БУКОВИЦИ, НА РЕГИОНАЛНОМ ПУТУ
НОВАЦИ – ПАМБУКОВИЦА

ДВА КИЛОМЕТРА АСФАЛТА
На пролеће ће бити изграђено преосталих
три километра пута
На регионалном правцу Новаци-Памбуковица завршена је прва фаза изградње пута кроз засеок Буковица, у
дужини од два километра. На овој деоници, нови асфалт
није постављен преко моста на реци Грачици, јер је за
радове потребна сагласност Предузећа Србијаводе.
- Чекамо да добијемо сагласност Србијавода, у чијој је
надлежности Грачица, јер је неопходно благо кориговати ток
реке. Желимо да се и тих 70, 80 метара у појасу моста уради
квалитетно, као што је квалитетно урађен читав овај правац
дужине два километра и ширине 5,9 метара. Радови на
кориту реке и асфалтирању моста завршиће се у најкраћем
року - објаснио је председник Општине Уб Дарко Глишић.

Завршетак радова у Новацима
До краја године, окончаће се тендерска процедура за
наставак радова кроз Буковицу, док ће у другој фази бити
изграђено преосталих три километра пута. По речима
председника Глишића, реално је да ови послови започну на
пролеће, а када се заврши комплетна деоница од пет
километара, мештани Памбуковице, Новака и дела села
Трлића, које се делимично додирује са овим путним
правцем, добиће још једну модерну и квалитетну
саобраћајницу.
Радове на изградњи деонице кроз Буковицу, која се
налази на регионалном правцу Р -101 б (Бањани -Калиновац
– Новаци -Памбуковица -Слатина – Ваљево) финансира
Јавно предузеће „Путеви Србије”.

У СУСРЕТ ПРАЗНИЧНОМ БРОЈУ
Наредно, празнично, издање “Гласа Тамнаве“
изаћи ће, 26.децембра, на проширеном броју страна.
Уколико желите да упутите вашу новогодишњу и
божићну честитку својим суграђанима,
контактирајте нашу маркетинг службу:
064/2180-588

СРЕЋНА
БУДУЋНОСТ

С

амо да нам прође ова 2014! Онда ће
да стигне Срећна нова 2015. година.
И - кад прође и она (и, после, још
колико буде требало) доћи ће нам и та
толико обећавана СРЕЋНА БУДУЋНОСТ.
У међувремену мораћемо да будемо спремни да дочекамо
и испратимо све недаће које ће нас снаћи...
Имали смо невиђене мећаве у Војводини прошле зиме. До
завејаних се, понекад, није могло ни хеликоптером...
Прегурали смо хиљадугодишње поплаве (!?)... Претрпели
незапамћене материјалне штете у домаћинствима, а цео
један град, Обреновац, је уништила водена стихија. Штете
непроцењиве...
На самом почетку децембра још један град је био на ивици
хуманитарне катастрофе. Мајданпек (и околина) је био
блокиран ледом, па су грађани били, више од три дана, без
струје, грејања и... свега шта је потребно за нормалан
живот.
Клизишта, пожаре, летње осцилације дневних температура и друге недаће - да не помињем.
Клима се изменила у односу на ону из прошлог века. Али,
чини се, и ми смо се, као народ, опустили... Тачније,
препустили некаквом депресивном стању. После бомбардовања на самом крају Двадесетог века (тада смо
говорили: само да испратимо тај век великих српских
страдања) нисмо слутили шта нас све чека. Ни сада,
вероватно, не слутимо шта ће нас снаћи. Али, у свему има
један заједнички именитељ - уништење људи и добара,
свега онога што чини једну земљу - државом (!)...
Е, сад! Има нешто за шта нисмо криви јер се радило о
вишој сили, али - има пуно тога за шта искључиво сами
сносимо одговорност. Јесу били велики сметови, снег је
данима падао, а Штаб задужен за ванредне ситуације је
(још једном) био затечен. Биле су поплаве - па, опет, Штаб
’’био затечен’’... Мало, мало па тај штаб (и ресорно Министарство) нешто затечен, нешто је по страни, нешто се о
њему ништа не чује (?). А и министар за ванредне ситуације више прати моду (нека верзија чироки фризуре),
изгледа, од стања на угроженим подручјима. Али, нису ту
једини кривци ни Штаб ни министар. Док не признамо да
се ради о епидемији нерада, да је неодговорност
завладала ’’на свим нивоима и у свим сегментима
друштва’’ и док не поднесу сви све консеквенце за оно за
шта су криви, Србија ће тонути, полако пропадати, губити
град за градом... А и бела куга чини своје...
Уништићемо сами себе. Узалуд је Арчибалд Рајс, пре
једног века, упозоравао да Срби треба највише да се
чувају себе самих. Поручивао је: ’’Срби, у памет се...’’
Зашто увек кривце тражимо у другима? Зашто не погледамо и у сами себе? Зашто су толико важна оправдања, а
последице се заташкавају и затрпавају новим проблемима? Да ли је дошло до неке грешке у нашем коду па
срљамо из једне несреће у другу? Зашто једном, коначно,
не заборавимо оно, нажалост, наше српско - да комшији
цркне крава?
Изгледа да случај Мајданпек (и околина) није довољна
опомена. Чека нас зима, хладна и дуга. Како смо се
спремили? Да ли смо овај сплав, на којем стојимо, сви
заједно, довољно учврстили? Мислимо ли да ће све бити
у реду ако смо само за себе обезбедили огрев, ако имамо
струју, воду...? Па, ако се сплав заљуља још неколико пута,
као што се на почетку овог века заљуљао - одосмо сви...
Распашће се и, наравно, потонуће и оно што мислимо да
смо стекли за сва времена. Отићи ће, заједно са Србијом,
за коју кажемо да је волимо, а радимо (и дозвољавамо да
јој се ради) све оно што смо толико пута видели?
Да, да! Само да прође ова 2014-а... Па, онда још која... А
тамо негде, после 2020-е, стижемо и у Европу. Ко доживи
моћи ће да се увери да ће нас, тада, бити голих, босих,
гладних и жедних много више него сада. Џаба што ће и сви
они који су нас водили овим путем тада бити бивши... Они
ће се лепо наживети... А то им и јесте био најважији циљ.
Јер, они су све учинили за своју садашњост, а ми
веровали у бајке о лепшој будућности...
Ипак, само да прође ова 2014...
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ЗАВРШЕНО АСФАЛТИРАЊЕ ДЕОНИЦЕ УБ-ЛАЈКОВАЦ

ЗА КОРАК БЛИЖИ АУТО-ПУТУ
- 2017.године би требало да, у пуном капацитету, користимо овај
ауто-пут, посебно правац ка Београду који је нама и најважнијиистиче Дарко Глишић, председник општине Уб.
Асфалтирање деонице ауто-пута од
Уба до Лајковца, у укупној дужини од 12,5
километара, завршено је у недељу,
30.новембра. Преостали су још само
радови на ограђивању пута, постављању
сигнализације и озелењавању околине.
Радове, који су започети пре четири
године и који се финансирају из буџета
РС Србије у износу од 73 милиона евра,
изводио је конзорцијум домаћих предузећа “Путеви Ужице“ и ГП “Планум“.
Њима је анексом уговора био продужен
рок за извођење радова управо до
30.новембра 2014.године. На овој траси
изграђено је тринаест мостовских
конструкција у дужини од 2.100 метара,
саобраћајна петља код Лајковца са
прилазним саобраћајницама дужине око
девет километара, укупно једанаест
регулација водотокова укупне дужине 5,5
километара, шест надвожњака и четири
вијадукта.

Деонице трасе ауто-пута
Београд – Јужни Јадран:
Београд - Обреновац
Обреновац - Уб
Уб - Лајковац
Лајковац - Љиг ( Доњи Бањани)
Доњи Бањани - Бољковци
Бољковци - Таково
Таково - Прељина
Прељина - Пријевор
Пријевор - Лучани
Лучани - Пожега
Пожега - Бољаре

РУКЛАДА

ОБРЕНОВАЦ - УБ
На деоници Обреновац-Уб, дужине
26 километара, радови се изводе убрзаном динамиком. Компанија “Шандонг хајспид груп“ припрема терен за постављање асфалтне подлоге, а на овој
деоници предвиђена је изградња
четрнаест мостовских конструкција и
велика петља у Стубленици. Такође,
предвиђено је и измештање једанаест
локалних путева и седамнаест постојећих
речних водотокова на овом делу трасе,
изградња шеснаест цевастих и кутијских
пропуста, као и формирање осам потпорних зидова у које се уграђује око 4.000
кубика бетона. На овој траси пројектовани су и зидови за заштиту од буке и
једно веће одмориште.
- Очекујемо да рок, који је постављен, април 2017.године, не само да буде
испуњен, већ и да кинеска компанија
нешто раније заврши са изградњом ове
деонице ауто-пута. Ових дана надамо се
и могућој посети кинеског и нашег
премијера, што би нам представљало
велику част и што би потврдило озбиљност са којом су наши партнери ушли у
овај посао. Ми се нећемо бавити анексирањем уговора и продужавањем рокова,
као неке претходне владе, у то будите
уверени- истакао је у изјави за “Глас
Тамнаве“ Дарко Глишић, председник
општине Уб.

КЊИГА ’’УБ И УБЉАНИ’’

ИЗАШЛА ИЗ ШТАМПЕ
Нова књига о Убу и Убљанима,
Милана Миловановића, изашла је,
крајем прошле недеље из штампе.
На око 270 страна, фељтонистичким жанром, приказан је Уб и
око 140 његових житеља онако
како их је аутор видео. Књига садржи низ података о прошлости и
садашњости Уба као центра Тамнаве, а посебну пажњу привлаче
ликови, како је наглашено, наше
свакодневнице у 2013. и 2014.
години.

НАДВОЖЊАК ОТВОРЕН
ЗА САОБРАЋАЈ
Коридори Србије објекат
пренели у надлежност
убске општине

Руклада: Правац ка мору

БЕОГРАД - ОБРЕНОВАЦ
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре недавно је расписало тендер за деонице
ауто-пута од Сурчина до Обреновца и
од Чачка до Пожеге. До краја године
требало би да буде изабрана једна од
две кинеске компаније које су прошле
предквалификације за тај посао.
Битка се води између компаније
“Чајна роуд енд Бриџ корпорејшн“,
која већ гради мост Земун–Борча и
“Шандог Хај спид групе“, извођача
радова на две деонице између
Обреновца и Уба и Лајковца и Љига,
финансиране кинеским кредитом. За
изградњу овог дела Коридора 11
предвиђено јавно партнерство,
односно концесија, истиче Глишић.
- Влада Републике Србије
спроводи поступак давања концесије
једној од те две компаније и ускоро се
може очекивати почетак радова и на
овој деоници. Динамика изградње ће
се, отприлике, поклапати са већ
усвојеним роковима, тако да би
2017.године требало да у пуном
капацитету користимо овај ауто-пут,
посебно правац ка Београду, који је
нама и најважнији- закључује први
човек општине Уб.
Милован
Миловановић

Надвожњак у Руклади, који се
налази на делу аутопута од Уба до Лајковца на путном Коридору 11, званично је
пуштен у саобраћај 27. новембра.
-Локална самоуправа је од Коридора
Србије и Путева Србије добила на
употребу надвожњак у Руклади, а ми смо
га одмах пустили у саобраћај. Обилазница је затворена, тако да је саобраћај
на делу аутопута Уб - Лајковац једино
могућ преко новог надвожњака – каже
заменик председника Општине Уб
Александар Јовановић Џајић. Он, такође,
истиче да ће изградња целокупне трасе
аутопута од Београда до границе са
Црном Гором у будућности много значити за убску општину, јер ће „отворити
многе перспективе развоја наше пољопривреде и привреде.

Надвожњак у Руклади
Дужина надвожњака је 300,а распон
98 метара, док је по сто метара на обе
стране навозна рампа. Како је објаснио
Благоје Цонић из Дирекције за уређење и
изградњу, надвожњак је званично пренет
на општину Уб, као објекат у њеној
надлежности. Локална самоуправа ће га
користити све док се не обави технички
преглед за целу трасу аутопута кроз
убску територију, а то ће бити током
наредне године.
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ИНФРАСТРУКТУРА

У САОБРАЋАЈНИЦЕ УБСКЕ ОПШТИНЕ

ПУТЕВИ СРБИЈЕ УЛОЖИЛИ ДВА МИЛИОНА ЕВРА
Наредне године настављамо за започетим радовима на регионалном путу Новаци-Памбуковица и са даљим
улагањем у путну инфраструктуру на територији убске општине – обећао је Зоран Дробњак.
Предузеће Путеви Србије у овој години је уложило око 200
милиона динара у путну мрежу на територији убске општине.
Поред деоница кроз Буковицу у Новацима и Церик у
Стубленици, које су управо асфалтиране, недавно је завршена
и темељна реконструкција 4,3 километра од центра Трлића до
школе у Совљаку, на регионалном путу Уб – Коцељева. Радови
су настављени ка Убу и тренутно се одвијају дуж улице
Славољуба Миливојевића. У договору са инвеститором,
Путевима Србије, Дирекција за уређење и изградњу Уба
изводи радове на кишној канализацији и тротоарима, што је
њена уговорна обавеза, док Путеви Србије финансирају
изградњу нове коловозне конструкције. Уколико све буде
према плану, једна од најлошијих деоница у општини, од
Трлића до Уба, чија је укупна дужина седам километара,
комплетно ће бити сређена у овој години.
Градилиште је обишао директор Путева Србије Зоран
Дробњак, који је изразио захвалност Влади Србије и
Министарству саобраћаја и грађевине на издвојеним
средствима и рекао да ће држава и даље улагати у путну
привреду општине Уб.
- Остало је још да се уради 700 метара улице Славољуба
Миливојевића, што ћемо асфалтирати када се заврше радови
на канализацији. То ћемо завршити у овој години, а наредне
настављамо за започетим радовима на регионалном путу
Новаци-Памбуковица и са даљим улагањем у путну
инфраструктуру на територији убске општине – обећао је
Зоран Дробњак.

По окончању радова у улици Славољуба Миливојевића,
путни правац од Трлића до Уба потпуно ће бити пресвучен
новим асфалтом, имаће канале са обе стране и нове цевне
пропусте, чиме грађани добијају модерну и безбедну
саобраћајницу, наглашава председник општине Уб Дарко
Глишић.
- То нам је из неколико разлога био циљ. Пре свега, спајамо
се у једном регионалном правцу ка Коцељеви квалитетним
путем, а друго, што је, можда, најбитније, на овом потезу живи
велики број наших суграђана, који ће имати добар приступ
својим домаћинствима. Наравно, не занемарујемо ни
чињеницу да је ту и највећи привредни капацитет у убској
општини, Земљорадничка задруга Трлић, која запошљава
највећи број радника, па ће и они имати неупоредиво лакше и
боље услове за рад – наводи Глишић, уз захвалност директору
Путева Србије на досадашњој доброј и плодотворној сарадњи
за убску општину.

NOVO NA UBU !
Zanatski centar

Besplatna

dostava cv
e}a

Cve}e govori
vi{e od
hiqadu re~i !

Зоран Дробњак и Дарко Глишић
Како истиче, чињеница да су Путеви Србије у овој
години уложили око два милиона евра у путну
инфраструктуру на територији општине је за сваку похвалу и
на понос локалном руководству зато што је успело да склопи
такав договор. „Уколико и следеће године буде овако,
можемо да констатујемо да смо направили велики посао и
искорак у сарадњи са тим, за нас, веома битним јавним
предузећем. А већ имамо планове и за 2015. годину“, најавио
је Дарко Глишић.
Д.Недељковић

ОКО НАС
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ДРЖАВА ПРЕУЗИМА ВОЂЕЊЕ ДЕПОНИЈЕ КАЛЕНИЋ

КОНАЧНО РЕШЕЊЕ
НА ВИДИКУ
Наставак реализације пројекта није споран, али ће динамика
и одговорност убудуће бити под посебном пажњом
републичке Скупштине и њеног Одбора- истиче Радомир
Стевановић, директор регионалног предузећа “Еко-Тамнава“.
Одбор за заштиту животне средине Народне скупштине Србије
одржао је, 4.децембра, седницу на којој је разматрана информација о
активностима на припреми пројекта Регионална депонија комуналног
отпада “Каленић“. Седници су присуствовали предсетавници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда, предузећа “Еко-Тамнава“, ЦЕДЕФ-а,
института ЦИП и “Кирило Савић“, као и представници једанаест општина
које учествују у пројекту.

Представници Регионалног центра за управљање
отпадом „Еко-Тамнава“ у Народној скупштини Србије
Представници Регионалног центра за управљање отпадом „ЕкоТамнава“ су упознали чланове Одбора са тешкоћама са којима се
суочавају и истакли да је, ради реализације пројекта, потребна сарадња
са доносиоцима одлука на највишем државном нивоу. Због укупних
околности које су овакве и сличне пројекте “развлачили“ у недоглед и
имајући у виду да су средства од ИПА фондова из 2012.године остала
неискоришћена, на седници је констатовано да је таква пракса,
једноставо, недопустива.
- Имамо интересантну ситуацију у којој Скупштина предузећа, коју
чине једанаест делегираних предстваника општина, као наш наредбодавац, даје задужења, која ми у целости спроведемо, а онда се испостави
да нека од општина или дугује средства или изражава неразумевање и
поставља накнадне сумње да ли су нека решења добра или не. Управо то
је кључан разлог кашњења и одуговлачења. Ми смо препознали да неки
од актера не исуњавају своје обавезе према договору и због тога смо
предложили председнику Одбора др Бранилаву Блажићу да се укључи и
да нам помогне у реализацији овог пројекта- каже Радомир Стевановић,
директор Регионалног предузећа “Еко-Тамнава“.
Депонија “Каленић“ је лоцирана на 75 хектара девастираних
копова РБ "Колубара", а заједнички је гради једанаест општина. Њен
капацитет је 5,8 милиона кубика смећа, покриваће подручје од 4.070
квадратних километара са 383.000 становника, уз процену стручњака да
би се ту дневно одлагало 330 тона комуналног отпада. Постојаће и
четири центра за прикупљање отпада пре одвожења у Каленић - у
Ваљеву, Обреновцу, Лазаревцу и Коцељеви. У Ваљеву би се прикупљао
отпад и из Мионице и Осечине, у Лазаревцу још из Љига, у Коцељеви и
из Владимираца, у Обреновцу само отпад из те општине, док би
Барајево и Уб свој комунални отпад возили директно у Каленић.
Регионална депонија Каленић, решењем Владе Србије од 21.авгсута
2014.године, проглешена је пројектом од државног значаја. Како се
његова реализација не би даље одлагала, Одбор ће, након доношења
комплетних закључака са седнице, донети нови модел управљања и
руковођења, који ће бити представљен председницима свих једанаест
општина које су узеле учешће у овом пројекту. Најављено је и да ће се
“ојачати“ регионално предузеће ангажовањем стручног тима који ће у
име Републике Србије преузети наставак посла и бити усмераван од
стране ресорног Министарства.
- Ова седница Одбора за заштиту животне средине даје охрабрење
да се заводи ред по питању реализације пројекта, као и да се зна коме се
полажу рачуни, што нам је био кључни интерес и циљ. Дакле, свима нам је
неопходно да знамо ко коме одговара и у ком року се и шта ради.
Наставак реализације пројекта није споран, али ће динамика и
одговорности бити под посебном пажњом републичке Скупштине и
њеног Одбора- истиче Стевановић.
Један од закључака са седнице Одбора односио се и на могућност да
се одлагање отпада посматра и са становишта увођења најсавременијих
технологија и његове прераде. Тиме би се отпад употребио на користан
начин, а држава би одлучивала о избору стратешког партнера у овом
послу.
Милован Миловановић

НЕМАМО ПРАВО НИ
НА САМООДБРАНУ ?

ЗАШТИЋЕНИ
ЛОПОВИ
“Господине лопове,
ако вас не би одвећ
индиспонирало и констернирало, али ја
бих прво да позовем органе реда, а ви
немојте да пуцате на мене”.

Уколико вас задеси та мука да по
повратку кући затекнете провалника како
ординира по вашим стварима, ваше је само
да га љубазно замолите да напусти објекат.
Чак и ако вам се дотични успротиви, немате
право да га дирате или, евентуално, лишавате слободе јер то није ваш посао, већ
посао полиције. Тако каже закон, који је
неумољив и пред којим ћете бити санкционисани много стожије од оног ко је упао на
ваш посед са намером да изврши кривично
дело.
Ово је само један од многих апсурда
који се прожимају кроз наше законодавство
и због којих живимо као на Дивљем западу.
Криминалци харају нашим малим градом,
свакодневно се дешавају провале и крађе, а
ми постајемо сведоци срљања нашег унакаженог друштва у амбис. Најстрожије и без
одлагања казнићемо свако непрописно
паркирано возило, сваког предузетника за
најмањи прекршај и неистицање знака за
забрањено пушење, сваког угоститеља што
не плаћа “харач“ на ’’пуштање’’ музике у
свом локалу, док ће нам, у исто време,
улицом слободно шетати криминалци спремни да сваког момента ускоче у наше куће и
пословне објекте. Поврх свега, у нашој
држави и даље важи Вељина парола “Да
крадуцкате по мало, па да вас толеришем“,
јер је крађа дозвољена законом, додуше до
пет хиљада динара (до тог износа полиција
не интервенише).
Ето, на пример, да сам се пре неки дан
вратио кући само два минута раније и ја бих
затекао провалнике како ми претурају по
личним стварима у жељи да ми узму и оно
мало “цркавице“ тешком муком зарађене. И,
шта мислите како бих реаговао? Па, нормално да бих бранио своје, као и већина вас
када би се нашла у тој ситуацији. Уколико би
ме напали, нормално да бих се бранио. И,
шта би, онда, било? Па, вероватно бих
завршио у полицији или болници, пред
судским већем где би доказивао да сам се
бранио у нужној самоодбрани, а можда би,
не дај Боже, морао и на служење казне у
Казнено-поправни дом Ваљево.
Срећом по мене, стигао сам касно.
Финансијски губитак сам одавно прежалио,
али упад на мој посед нисам и нећу. Када бих
само могао да се прошетам кроз кућу једног
од тих провалника, био бих заштићен к`о
бели медвед. Уколико би ме напао, добио би
већу казну него да га је полиција ухватила
код мене у крађи. Овако, када сам у својој
кући, уколико их сретнем, могу само да им се
обратим следећим речима: “Господине
лопове, ако вас не би одвећ индиспонирало
и констернирало, али, ја бих прво да позовем
органе реда, а ви немојте да пуцате на мене”.
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КРОЗ КОЦЕЉЕВУ

РАЗГОВОР СА ЗАМЕНИКОМ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА СЛАВИЦОМ РАНКОВИЋ

ЗАУСТАВИМО ПРОПАДАЊЕ СЕЛА
- Наша држава умногоме зависи од сељака, иако се њихов рад најмање цени. Улагањем у
пољопривреду једино можемо изаћи из кризе. Ми се, као општина, трудимо да максимално помогнемо
наше пољопривреднике и да им обезбедимо квалитетнију инфраструктуру. Остало је на држави.
Које су актуелности у раду локалне самоуправе?
- Повољне временске прилике током новембра и
децембра искористили смо за завршетак неколико
инфраструктурних подухвата на територији наше
општине. Асфалтирана је стара коцељевачка улица Дише
Атића у дужини од 240 метара, а ускоро очекујемо и
коначан завршетак преостале деонице од 370 метара.
Вредност радова износила је 14,5 милиона динара, од чега
је локална самоуправа финансирала 50 одсто. Асфалтну
подлогу поставили смо и у Омладинској улици код
П р е д ш к ол с к е ус т а н о в е “ П ол е т а р а ц “ , к о ј а с е у
међувремену потрудила да уради нови ограду. Такође, у
току су и радови на мосту регионалног пута ШабацВаљево, који је оштећен током мајских поплава. Вредност
ове инвестиције износи преко 90 милиона динара, а у
слопу радова уређен је и део корита реке Тамнаве кроз
Коцељеву у дужини од 2,4 километра са обостраним
насипима. Уколико нас послужи време, очекује да радови
буду завршени до Нове године. Оно што је најважније,
урадили смо пропусте на делу пута код мотела
“Ивановић“ који је био пресечен, па у случају нових
поплава неће бити потребе за пробијањем асфалта. У
припреми је још једна велика инвестиција у
инфраструктури, а то је изградња канализације у
индустријској зони Коцељеве, чија је вредност преко осам
милиона динара, од чега је 60 посто учешће републике, а
40 посто наше општине.
Санирано је неколико клизишта, последње у селу
Дружетић, мала Корен. Пуно се ради и на побољшању
електрификације сеоског подручја, нова нисконапонска
мрежа урађена је у Зуквама, Дружетићу, Свилеуви и
прстену око Коцељеве (индустријска зона). У Доњем
Црниљеву је урађен колектор фекалне канализације,
бунари у Градојевићу, Свилеуви и Драгињу, а спрема се и
изградња два моста која су страдала у поплавама, у
Љутицама (Тамнава) и Дружетићу (Уб).
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?
- Сеоско подручје је много погођено током мајских
поплава. Држава је посебну пажњу обратила на санацију
стамбених објеката, који су страдали, али је много већа
штета настала у пољопривреди. Замислите, само, људе
који имају воћњаке у брдима које су однела клизишта и
људе који имају обрадиве површине поред река којима је
вода поплавила земљу и нанела шодер и шљунак. Ту се
веома мало предузима, а по мени су те индиректне штете
много веће. Ако узмемо у обзир и штету коју је летос нанео
град, мислим да је наша пољопривреда у великом
проблему, а последице ће се тек осетити. Локална
самоуправа је немоћна да све то сама реши.
Мање општине, попут Коцељеве, Уба, Осечине и
Владимираца имају много тога заједничког, пре свега, јер
се налазе у сенци великих градских центара. Какву
сарадњу имате са околним општинама и да ли би,
евентуално, удруживање могло допринети бољем и
бржем развоју мањих средина?

Улица Димитрија Атића: Постављен асфалт
у најстаријој улици у Коцељеви

Славица Ранковић, дипл.ветеринар
Славица Ранковић врши функцију заменика
председника општине Коцељева од јуна 2012.године.
Пре тога, шеснаест година се бавила теренском
ветерином у Ветеринарској станици Коцељева, где
је, како каже, у контакту са народом упознала све
проблеме и менталитет наше средине. Потиче из
сељачке породице, воли теренски рад и тврди:
“Једини излаз нам је да зауставимо пропадање села.
За мене је сељак увек у праву. Његов рад се мало
цени, а друштво недовољно обраћа пажњу на
проблеме наших пољопривредника.“
Живи у Коцељеви, а рођена је у Дружетићу где
обрађује земљу. Једног дана, по одласку у пензију,
планира да свој живот настави на селу.

Завршетак радова до краја године:
Мост на Тамнави (регионални пут Шабац-Ваљево)

- Сматрам да мање општине нашег региона треба да се
отргну од великих центара моћи као што су Шабац и
Ваљево. Мање средине имају готово идентичне проблеме,
који се лакше могу решити удруживањем. Наше општине се
територијално наслањају једна на другу, а самим тим и
становништво. На пример, мештани Тулара, Новака,
Памбуковице, Радуше - умногоме гравитирају ка нашој
општини. Поједина наша села ослоњена су на Уб,
Владимирце и Осечину. Мислим да у будућности треба
више да порадимо на нашој међусобној сарадњи, поготову
када су у питању конкурси за одређена средства из
републичких фондова. Недавне поплаве су најбољи
пример, јер заједничким уређењем речних корита можемо
спречити изливања и помоћи једни другима.
Недавно је у Коцељеви одржан шести “Фестивал
зимнице“. Ви сте били на челу организације. Каква су
искуства и који су најважнији утисци?
- Ове године фестивал је направио још један искорак и
по броју посетилаца и по броју излагача. Ево, и дан данас
добијамо похвале од људи из различитих делова наше
земље. Полако постајемо препознатљиви по овој
манифестацији, а наши произвођачи, не само да су добро
прошли на фестивалу, већ и сада спремају и продају своју
робу купцима које су тада упознали. Недавно смо, као
општина, наступали на Сајму привреде у Београду, где смо
добили обећања од двадесетак нових излагача да ће нас
посетити наредне године.
Милован Миловановић

КРОЗ КОЦЕЉЕВУ
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Пише: ВЕРОЉУБ БАБИЋ
УСВОЈЕНЕ ОДЛУЕ ИЗ ЛОКАЛНЕ
ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

МИНИМАЛНО
ПОВЕЋАЊЕ
На седницama општинског већа, а након тога и
Скупштине, разматран је, између осталог ,сет одлука из
области локалне пореске администрације.
На дневном реду нашlе су се Oдлука о одређивању зона
и најопремљеније зоне за у тврђивање пореза на
имовину на територији коцељевачке општине, затим
одлука о утврђивању просечних цена квадратних
метара одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за наредну годину, као и одлуке о
коефицијенту за утврђивање овог пореза за непокретности обвезника који воде пословне књиге и о висини
стопе пореза на имовину на подручју ове локалне
самоуправе.
Весна Бојић, шеф одсека за локалну пореску
администрацију, истакла је да је, поштујући законску
регулативу, било могуће одредити цену искључиво за
пољопривредно земљиште.
Утврђено је да ће просечна цена непо-кретности,
односно овог типа земљишта, по квадрату у власништву
правних лица у првој зони бити 305, а у другој 36 динара.
-За све остало нисмо могли одредити цену јер
нисмо имали најмање три промета. Цене су веро-ватно
нереалне, али нас Закон обавезује да се узме просек
цена наведених у уговору из најмање три промета. Ове
цене служиће искључиво као основица за утврђивање
пореза на имовину и могу бити искориговане искључиво стопом пореза, –рекла је Бојићева и додала да су
цене остале на прошлого-дишњем нивоу. У 2015. години
ће стопа пореза на имовину за физичка лица уместо
досадашњих 0,36 бити 0,37 што је повећање за 2,5 одсто.
На седници се могао чути и закључак да је овај, попут
многих других закона, писан за велике градове јер мале
средине имају проблем приликом одређивања цене
због недостатка минималног броја уговора о промету, а
самим тим, није могуће дефинисати већи број зона што
би, према мишљењу чланова, било поштеније.

Обимни радови на асфалтирању

КОЦЕЉЕВОМ УКРАТКО

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ
*Asfaltiran je deo ulice Di{e Ati}a u
du`ini od 240 metara. Ostatak ulice u du`ini od
370 metara }e, tako|e, uskoro biti asfaltiran.
Vrednost radova je oko 14,5 miliona dinara, od toga
50 процената je u~e{}e Republike Srbije, a 50 посто
su sredstva op{tine Koceqeva.Asfaltirane su i
staze u crkvenoj porti koceqeva~ke crkve.

Ради се, гради се...

Коцељева данас

БРАЋА

*ХЛЕБ
ул.Братства јединства 46, Уб
*БУРЕК
Телефони: 014/411-856, 414-540,
*ПЕЦИВА
063 627 847, 062 360 526
*УСЛУЖНО ПЕЧЕЊЕ

*Асфалтиране су и стазе у црквеној порти
коцељевачке цркве.
* Radovi na izgradwi novog mosta na obilaznom putu [abac - Vaqevo i ure|ewu dela re~nog
korita reke Tamnave su u poodmakloj fazi, jer
izvo|a~i radova koriste povoqne vremenske
prilike. Ukupna vrednost radova procewena je na
oko 76 miliona dinara bez PDV, odnosno ukupno
preko 90 miliona dinara a zavr{etak radova se
o~ekuje oko Nove godine.
*U okviru radova na osposobqavawy obilaznice oko Koceqeve saniran je i propust kod
Motela Ivanovi}, koji je o{te}en u majskim poplavama. Naime probijawem ovog propusta spre~eno je
daqe plavqewe naseqa Koceqeva.
Radnici Preduze}a za puteve Vaqevo pored
postoje}eg propusta postavili su jo{ dva ve}eg
profila, а они su u mogu}nosti da prime mnogo ve}i
poplavni talas od onog sa kojim smo se suo~ili.
*Po~ele su pripreme za jo{ jednu veliku
investiciju u infrastrukturu u op{tini Koceqeva Izgradwa kanalizacije u industrijskoj zoni.
Vrednost investicije je preko осам miliona dinara
od ~ega je 60 посто u~e{}e Republike Srbije, a
остатак улаже оp{tinа Koceqeva.
*Jedna od ve}ih investicija koja }e umnogome
olak{ati `ivot gra|anima koji `ive na podru~ju
Доњег Црниљева је пречистач отпадних вода који је
тренутно у изгрдањи.
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Пише: Радован Пулетић
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

МИШЈА
ПОСЛА
Пољски миш у нашем поднебљу није
необична и ретка зверка. Виђан је спорадично,
умео је да направи краткотрајну пометњу и
иницира употребу конвенцијалних, проверених
елиминаторских метода. Шерпа, чачкалица и орах
– за хватање живог примерка. Лепак на картону за
сигуран лов. Розе грануле и „ратлук“ - у мишјем
свету познате као тиха смрт пуног стомака. У пакету
са мишоловком, рекло би се плејада поузданих
начина за растајање од немилог госта убских
домаћинстава. А онда ..
С' првим иоле хладнијим данима најезда.
Проверене методе постадоше проверено
непоуздане. Једног хваташ - три надолазе. Задњим
атомима снаге откидају се улепљени са картона,
терају на трошење последњих „Керубових“
керамичких плочица остављених испод степеништа као резерва за евентуалне поправке у
купатилу. Нит' се такве више праве, нит' има више
Барона да их на корпици „пони“ бицикла провезе
кроз фабричку капију. Отрове једу и питају: „Има ли
још?!“. Покушао сам са кинеским „писмима“ и
шангајским „књигама“. Писма отвориш, скинеш
заштитну фолију, пресавијеш у облику тростране
призме па положиш уз зид на правцу очекиваног
дејства мишје живе силе. Књигу отвориш, као фол
да им очиташ буквицу па и њу камуфлираш иза
креденца. Купио, нисам се обазирао на утрошени
новац, неиздат фискални рачун, јефтину домаћу
радну снагу у новоотвореној ино-робној кући,
предлог уговора о коришћењу будуће индустријске
зоне са грејс периодом од петнаест година и
клаузулом о џентлменском договору о висини
закупа на бази отворених привредних капацитета
након тога, али не вреди: неће миш у замку. К'о да
има радар, сензор, скенер, препреке заобилази,
мамкима (стручан назив за мишотров) се храни и
дебља.
Што се храни ни по јада, но угрожава ми
енергетску ефикасност стамбеног објекта. Прво
сам приметио гомилице струганог стиропора.
„Ништа страшно!“, помислио сам, остала по нека
шупљина иза мајстора.Онда су укућани са
осетљивијим слушним апаратом уочили узнемирујуће звуке из зидова. У покушају да их умирим
почео сам замке и отрове да постављам по
резервним положајима на релацији степениште таван. Мршав резултат, спорадична Пирова
победа. Деца су у страху од непознатог заборавила
на утрошене сате и новчана средства за уређивање
њихових соба у поткровљу. Сетили су се првих
година живота и похитали у окриље и сигурност
соба на нижој етажи. Е, ту ми је прекипело.
Последње резерве лепка за мишеве гурнуо сам у
бој солидно нанетих у круг на „бибер“ црепљике. У
слободан центар ставио сам комадић сира,
сланине и псеће хране - нек бира мишоња шта му се
свиђа. И да видиш, има резултата. По четри за ноћ.
Ваљда у мраку један цичи, други дође да види шта
му је, трећи сврати до ортака да им прави друштво,
четврти није имао паметнија посла, па ето и њега.
У почетку сам ликовао и без гриже савести
одвајао мистријом сиве, склупчане лоптице. После
ми их би жао. Не можемо тако у Европу, без акцизе
на домаћу ракију, лиценце за свињокољ по кућама
и нехумано обрачунавање са глодарима. Нису они
криви што зима касни па нема мраза да их отера у
хибернацију. Земља је од поплаве наквашена и није
неки кутак да се свије гнездо. У ствари, подсетили
су ме на подмладак убских рукометаша: таман се
скрасе у пространству Спортске хале а већ их селе
у „кутију шибица“ техничке школе. Због фудбалских „светих крава“ мали рукометаши ће сањати
свој „зимски“ сан: завршетак поправке паркета
сале у основној школи.

ШТА ДА СЕ РАДИ?
Ћути и пливај
Био једном један Падавичар. Тако су га звали мангупи који су, цео
живот, на игралишту између Гимназије и Школе ученика у привреди,
играли мали фудбал у ``старкама`` украденим у Трсту. Ја сам био око
13-те, он око 30-те када сам се одселио из равничарских у тамнавске
крајеве и зато никада нисам рашчистио да ли је то – Падавичар - било
зато што је имао епилепсију или зато што је био алкохоличар па се
љубио са асфалтом чешће него што је судбина просека. Углавном,
носио је једну вечну красту на глави, офуцан и исфлекан сако као
крзно леопарда на самрти, панталоне трофртаљке са канапом уместо
каиша, “летње” вунене чарапе, излизане унисекс опанке и бакцилима
обогаћену фрулу за свирање народних кола, поготову Ужичког. Имао је
прљаве нокте као Носферату и висеће ракијске подочњаке скоро
наслоњене на кловновска уста развучена у безразложан осмех. А, сем
музичког, поседовао је још један таленат. Могао је да из тог једнолико
убрзаног доброг расположења заплаче кад `оћеш, по наруџбини: наиђе
у полувремену, виде га Рица, Кибрика, Кубета и остали манекени
дриблинга у месту, одсвира им колце, дају му за пиће и нареде ``ајд`
сад мало плачи, да се смејемо...``. Он заћути, сети се ваљда нечега, и –
плаче као киша! Плаче као провала облака! Све док се кретени сити не
исмеју и шутну га у дупе да наставе са спортом у ком би, због здравог
тела, требало да имају здрав дух.
Кад све саберем, Падавичар је био најзајебаванији човек ког сам
познавао. Ничији син, ничији брат, ничији муж, ничији отац, сам, без
јуче, без сутра, само са полуделим данас које му је трозупцем
пробуразило јетру. Ипак, никада га, за тих пар година суживота, нисам
срео наљућеног, нерасположеног, агресивног или уплаканог, сем по
поруџбини. Нико као он није знао да се толико смеје, а да му је сутра
толико далека будућност. Нити да буде тако смрзнут, или печен, а да
тако свира Ужичко. Зато, као клинац, нисам баш разумео шта му је то
сметало да умре. Шта је то урушавало логику да га нађемо просутог на
улици, на опште одобравање публике која му се смејала и за живота?
Е, тек када је зли пас времена и мене шчепао за потурену подлактицу,
схватио сам у чему је био штос код тог Падавичара: човек је имао став!
Имао је мали рецепт за опстајање у нељудским условима... Имао је
формулу од два елемента која гарантује да ће се, кад заспи,
пробудити. И сав тај став, тај рецепт и та формула, стајали су у
отпоздраву ког се није одрицао ни када су контејнери били празни:
`Де си Падавичар, шта радиш?
Ништа, ћутим и пливам! Ћутим. И пливам...
Јесте - ``ћути и плива``, то су била та ``два смешна трна `` којима се
бранио од света, шта друго?
Јеби га, у животу се, понекад, ништа не исплати. Поштено направиш
кућу од своје цигле и свог гвожђа, од своје крви и свог меса, а онда ти
је, само тако, конфискују, национализују, можда рециклирају
експлозивном направом. Или, направиш акцију са 20 тачних додавања,
одиграш задњи пас пред гол-линију, међутим центарфору лопта пређе
преко ноге и ти испаднеш из лиге. Или, никад не закасниш на посао,
никад не одеш на боловање, гасиш светла по кругу да не кошта фирму,
радиш и за празник да би се испоручило иностраном партнеру, учиниш
све да учиниш све – а онда се фабрика угаси и твој случај постане
социјални, а твоја судбина тешка и Богу и народу... Или те напусти
жена, деца распу по свету, па три претходне деценије постану
комедија у којој си убедљиво најсмешнији лик...
И? Шта онда? Шта да се ради? Да се зацементираш самоћом у пози
Роденовог Мислиоца? Да зарониш у слинаве дубине самосажаљења
као осакаћени повратник са ратишта? Да порушиш мостове између
себе и других јер су те (ма, није могуће!?) запрепастили аутоматском
анексијом твог доскорашњег простора? Не, не и не... Треба само да се
покупиш, вратиш поиспадале органе на место, и ћутке наставиш да
пливаш... Да пливаш, у било ком правцу. Јер, куд год да отпливаш
налетећеш на обалу... Пошто је обала на све стране, ма колико се не
види из те страшне нулте тачке најебавања. А на обали, када 1+1
поново буде 2 - постане ти очигледно да си виталнији него што се
мислило, постане ти јасно да је важније веровати него знати и да се
кичма мора држи усправно, упркос сили гравитације и неким другим
силама.
Још кад се гаће осуше – на коњу си!
П.С.
Највећи амерички песник ХХ века, добитник четири Пулицерове
награде, Роберт Фрост, признао је да је тек у својој осмој деценији
открио како се све што зна о животу своди на две речи: идемо даље.
Њему је, дакле, требало више од седамдесет година да схвати оно
што је Падавичару било јасно пре тридесете.

ОПШТИНА УБ
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ПОЧЕЛА КОМПЛЕТНА РЕКОСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА

ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ
20 МИЛИОНА ДИНАРА
Пре стављања новог асфалта, биће замењена комплетна
подземна инфраструктура у делу од раскрснице код реке Уб
до раскрснице код Гимназије
Више пута најављивана реконструкција улице Вука Караџића, почела је 28.
новембра у делу од раскрснице код
реке Уб до раскрснице код Гимназије.
Пре стављања новог асфалта, биће
замењена комплетна подземна инфраструктура дуж поменутог дела улице, а
радови би требало да буду завршени до
марта наредне године. Пројекат реконструкције заједнички финансирају
локална самоуправа, министарство
привреде и Европска инвестициона
банка.
По речима председника убске
општине Дарка Глишића, у питању су
обимни радови и озбиљна инвестиција,
чија је вредност око 20 милиона динара.
- У делу улице која се тренутно
реконструише, читав сплет инсталација
је у јако лошем стању, поготово након
мајских поплава. Питање је времена
када би све то ескалирало у неки већи
проблем који ми не бисмо могли, у том
тренутку, финансијски да поднесемо и
да га решимо. Захваљујући Министарству привреде и Европској инвестиционој банци кренули смо у реализацију овог веома значајног пројекта.
Прво радимо замену водоводне мреже
и кишне канализације, након чега следи
реконструкција и асфалтирање коловоза и, на самом крају, поплочавање
тротоара бехатон плочама – каже први
човек убске општине, истичући да ће по

окончању свих радова улица Вука
Караџића добити модеран изглед.

МОРАЛИ ДА ЗАПОЧНУ
РАДОВЕ
Реконструкција је морала да започне у текућој години, како општина не
би остала ускраћена за близу 13
милиона динара, колико је држава
определила за тај пројекат, објашњава
Звонко Минић, директор Дирекције за
уређење и изградњу.
- Знамо да је неугодан период за
почетак радова, али плашимо се да ће
нам тај новац измаћи за наредну годину
пошто се ради о суфинансирању, због
чега смо сада морали да кренемо у
реконструкцију. Током зиме могу да се
раде сви планирани послови сем
асфалтерских, који траже одговарајућу
температуру, па ћемо се у складу са
временским условима и понашати –
казао је директор Дирекције за уређење
и изградњу, која надзире послове над
реконструкцијом.

ДРВОРЕД
Радови у Вука Караџића започети су
сечом дрвореда липе на левој страни
улице, што је било неминовно, напомиње Минић.
- Дрворед се налази тачно изнад
постојећег водовода и немогуће је
извести радове, а да остане зеленило.
Из санитарних и хигијенских разлога,

САОПШТЕЊЕ ИЗ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

НАПЛАТА ИЗНОШЕЊА
ДВОРИШНОГ СМЕЊА
У децембру 2013.године, Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа
„Ђунис“ донео је одлуку да се уз рачун за комуналне услуге наплаћује и
услуга изношења дворишног смећа. До сада су наши суграђани уз рачун за
комуналне услуге плаћали само изношење кућог смећа, али не и дворишног,
што представља и највећи свакодневни посао службе комуналне хигијене.
Прикупљање података о површинама дворишта и парцела из катастра
непокретности био је захтеван посао који је подразумевао обраду великог
броја података, како би се направила база. Узимајући у обзир мајске поплаве,
одлучили смо да за 2014. годину наплата изношења дворишног смећа буде
извршена кроз новембарски и децембарски рачун (у две рате по шест
месеци), по важећем ценовнику потписаном од стране надлежног органа.
Цена изношења дворишног смећа је 15 динара по ару, а наши суграђани ће у
2015. години овај симболични износ плаћати месечно.
У дворишно смеће спада покошена трава, грање, кабасти отпад,
текстилни отпад, намештај и сл. На овај начин Убљани могу изнети дворишно
смеће сваке недеље, без потребе плаћања накнаде изношења дворишног
отпада по весоким ценама, као до сада када имају доста дворишног, кабастог
смећа, намештаја, беле технике и сл.
КЈП “Ђунис“

ПРОДУЖЕН РОК
ЗА РЕПРОГРАМ ДУГА

Радници КЈП “Ђунис“

Одлугом Надзорног одбора
КЈП "Ђунис" Уб донета је
одлука да се рок за могућност
склапања Уговора о репрограму дуга са отписом камате,
прод у жи до 26.децембра
уплатом 20 посто од основног
дуга уз могућност плаћања на
24 рате у зависности од висине
дуга.

Улица Вука Караџића
ових дана
ми ћемо заменити азбестно-цементне
цеви водоводне мреже дуж целе улице и
зато смо морали да посечемо дрворед,
који је, иначе, био у јако лошем стању –
каже Минић, уз обећање да ће улица Вука
Караџића бити поново озелењена када се
сви радови заврше.

ИЗМЕНА РЕЖИМА
САОБРАЋАЈА
Тренутни радови на водоводној
мрежи не изискују затварање улице за
саобраћај. Међутим, када започне
реконструкција коловоза, улица Вука
Караџића ће се затворити, а алтернативна саобраћајница је обилазница
поред Спортске хале. О измени режима
саобраћаја грађани ће бити благовремено обавештени.
Д.Н.

УБЉАНИ НА САЈМУ ХРАНЕ И ПИЋА

ТРАДИЦИЈА
И КВАЛИТЕТ
На 9. Сајму етно хране и пића, који је
одржан у Београду, од 26. до 29. новембра,
нашла су се и два убска произвођача: пекара
„Сунчица“, власника Јована Благојевића и
„Медова река“ Миладина Ненадовића.
Пекара „Сунчица“ се нашла на штанду
Привредне коморе Београда, представљајући домаће производе, заједно са другим
произвођачима традиционалних производа
намењених тржишту у Србији и региону
Југоисточне Европе.
Секретар Удружења Привредне коморе
Београда Миодраг Весели изјавио је да је
Привредна комора организатор целокупне
сајамске манифестације етно хране и пића, и
да анимира произвођаче који имају дугу
традицију у производњи прехрамбених
производа. „Сунчица“ је највећу пажњу
привукла домаћим тестенинама и кокицама,
које ће у току наредних дана бити представљене у новој амбалажи.

У прозводном погону: “Сунчица!
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У ТРИ ТАМНАВСКА СЕЛА

ПОСТАВЉЕНО ШЕСТ
КИЛОМЕТАРА МРЕЖЕ
Буџетом и планом ЕПС за наредну годину, предвиђена је
изградња трафо станице, јачине 110 киловолти, која је услов за
стабилност снабдевања електричном енергијом општине Уб
У циљу квалитетнијег и сигурнијег
снабдевања струјом мештана Лончаника, Врела и Памбуковице, у ова три
тамнавска села реконструисано је шест
километара нисконапонске мреже, а
дотрајали дрвени стубови замењени су
бетонским. Радови су изведени у једном дану, уз ангажовање 30 електро-

сваке године, с а овако великим и
ефикасним акцијама, можемо да решимо ве ћ и д е о п р о блема с а ло ш ом
нисконапонском мрежом по селима,
како би нашим грађанима обезбедили
добре напонске прилике и поузданост
снабдевања – изјавио је председник
општине Уб Дарко Глишић у Лончанику,

Квалитетније електроснабдевање
са бетонских стубова
Према његовим речима, пројекат од стратешког значаја за Уб нашао се у плановима ЕПС-а за наредну годину.
-Буџетом и планом ЕПС за 2015.
годину, предвиђена је изградња трафо
станице, јачине 110 киловолти, која је
услов за стабилност снабдевања електричном енергијом општине Уб. То је
један грандиозан пројекат који вреди пар
милиона евра и ми ћемо следеће године
почети да га реализујемо – најавио је
Глишић.
Д.Н.

Дарко Глишић у разговору са мештанима Лончаника
монтера из Електросрбије Краљево и
ЕДБ Ваљево, као и десет из ЕДБ Лазаревац, а њихова вредност је 15 милиона
динара.
-Ово је последња акција на реконструкцији нисконапонске мреже у 2014.
години, али ћемо већ почетком пролећа
наставити са радовима. Надам се да

гд е ј е о б и ш а о р а д о ве за ј е д н о с а
директорима ЕДБ Ваљево и Л азаревац, Зораном Николићем и Веселином Шиљеговићем.
Добра сарадња са Електропривредом Србије се наставља, као и улагање
у електроенергетски систем на територији убске општине, истакао је Глишић.

СПОЈЕНИ ГОРЊИ И ДОЊИ ДЕО СЕЛА СТУБЛЕНИЦА

ИЗГРАЂЕН ПУТ КРОЗ ЦЕРИК
Нову саобраћајницу дужине 2,5 километра и ширине четири
метра са банкинама финанирали Путеви Србије
Захваљујући ЈП „Путеви Србије“,
мештани засеока Церик у Стубленици
добили су нови пут дужине 2,5 километра и ширине четири метра са
банкинама. То је први асфалт на
деоници која спаја горњи и доњи део
села Стубленица. Асфалтирању су
претходили обимни припремни радови,
који су обухватали уклањање растиња,
риперовање постојеће трасе, постављање тампона и ископ нових канала за
одводњавање. Радове је извело Предузеће за путеве Ваљево, коме је још
остало да заврши банкине.
- Процена је да је вредност радова
око 20 милиона динара и без Путева
Србије локални буџет не би могао да
поднесе такав терет, поготово не у овој
години. Пут јесте ужи од стандардних
пет метара, међутим за путеве где се
ураде квалитетне банкине и за неки
нижи ниво саобраћаја је сасвим
довољно. Припремни радови су врло
квалитетно урађени, асфалт је такође
квалитетан, тако да ту замерке нема –
рекао је Звонко Минић, директор
Дирекције за уређење и изградњу Уба.
У засеоку Церик живи двадесетак
домаћинстава и нови пут много им
значи, рећи ће подпредседник Месне
заједнице Стубленица Ратко Милутиновић.
- Раније, док је пут био земљани,
деца су у школу одлазила блатњава, а
сада је другачије, јер право из куће

Нов асфалт у Стубленици
излазе на асфалт. Сећам се да је пре
двадесет година уведен самодопринос
за изградњу пута кроз Церик, али ништа
се није урадило. Пут је сада изграђен и
ја се захваљујем општинском руководству и Путевима Србије на томе. Народ
који живи у Церику веома је задовољан,
јер све што се уради, добро је“.
Д.Н.

Вредност радова
15 милиона динара

ЛОНЧАНИК

АСФАЛТ КА ТРСТЕНИЦИ
Засеок према Васковићима у
Лончанику добио је, почетком децембра, првих 300 метара асфалта. За
почетак скромно, али обећавајуће с
обзиром на речи председника општине
Уб Дарка Глишића.
- Трудимо се да искористимо лепо
време до краја године, како бисмо
надокнадили све пропуштено због
мајских пополава. У складу са тренутним могућностима успели смо да урадимо ову кратку деоницу у Лончанику,
али се на овоме нећемо зауставити и
већ наредне године планирамо да
наставимо изградњу овог веома важног
путног правца који нас спаја са Трстеницом и обеновачком општином. У овој
години смо имали доста сличних
инфраструктурних подухвата и мишљења сам да је ово најбољи начин,
деоницу по деоницу, да нашим грађанима изађемо у сусрет и постепено им
обезбеђујемо квалитетније путевеистакао је Глишић током посете новоизграђеној деоници у Лончанику. М.М.

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

Трка на новој асфлатној подлози

КУЛТУРА
ЧЕТВРТА СМОТРА СРПСКИХ КОМПОЗИТОРА

МУЗИЧКИ БИСЕРИ
Неговање и развијање љубави према српским
композиторима, подељено у два концерта („Младе
наде наше школе“ и „Српски музички бисери“), који су
одржани 28. новембра, изнедрило је нове, младе
извођаче и композиторе и одушевило присутне у сали
Музичке школе ''Петар Стојановић'' у Убу. После сваког
концерта, професори су гласањем на папиру,
заокруживали десет извођача, који би по њиховом
мишљењу, требало да се нађу на завршном концерту,
у Културном центру Београда (Артгет галерија), 1.
децембра.
Највише гласова, после првог концерта, на ком су
се представили ученици убске Музичке школе, добили
су: Урош Адамовић (виолина), Алекса Ковачевић
(гитара), Ива Адамовић и Данило Јованов (кларинет),
Александра Латиновић (клавир), Анђела Перишић
(виолина), Валерија Стајчић и Алекса Крстић (дуо
гитара), Анастасија Нинковић (виолина), Сара Илић
(соло певање) и Маријана Мирковић (клавир).
Највише гласова (16), после другог концерта,
добили су шеснаестогодишњи композитор из МШ
„Коста Манојловић“ Смедерево, Вељко Ненадић који
је свирао своју композицију „Источни ветар“ и Неда
Николић, која је маестрално свирала дудук и фрулицу.
Истим бројем гласова, за концерт у Београду,
пласирала се и Александра Латиновић, која је
свирала „Баладу“ Анте Гргина. Од убских ученика, у
десет најбољих, нашли су се и Софија Живић и Вања
Марјановић.
После такмичарског дела Смотре, одржана је
акредитована трибина „Акт уелна питања у
проучавању Мокрањчевих Руковети“, проф. мр
Небојше Тодоровића и др Соње Маринковић.
Д.К.

У оквиру Смотре: Трибина посвећена
Стевану С. Мокрањцу

11.децембар 2014.г.
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КОЦЕРТ ГРАДСКОГ ОРКЕСТРА УБ

МОКРАЊЦУ У ЧАСТ
Поводом стогодишњице смрти, великог српског композитора, Стевана Стојановића Мокрањца, Градски оркестар „Уб“,
одржао је концерт у свечаној сали Гимназије „Бранислав
Петронијевић“, 4. децембра. Коцерту „Вече Мокрањца“, последњем у низу концертне сезоне „Четири годишња доба“,
присуствовао је велики број званица, па је сала била пуна до
последњег места.
Концерт је отворен духовном композицијом „Тебе појем“
(део Мокрањчеве „Литургије св. Јована Златоустог“), коју је
отпевао млађи хор ОШ „Милан Муњас“, уз дириговање
Стојанке Адамовић. После извођења IX Руковети, обрађене за
трио (Војислав Живић, Бранко Грчић и Владимир Ивановић),
наступио је убски црквени хор Пресвете Богородице Тројеручице, изводима „Литургије св. Јована Златоустог“. Предвођени
духовником, протојерејем Станишом Ђокићем и диригентом
Ђорђем Гавриловићем, отпевали су акапела, у четири гласа:
„Слава и ниње... Благослови... Алилуја“.

Препуна сала убске Гимназије
Вокални солиста Никола Несторовић, отпевао је световну
песму „На врата сеђаше Јевка Замфирова“, а интересантан
наступ имала су три члана Градског оркестра „Уб“ - Војислав
Ж и в и ћ , А ле кс а Ра н и с а в љ е в и ћ и Љ у б ом и р
Радојичић, песмом „За инат“ - уз пратњу мушких
чланова хора Центра за културу Младеновац. У
пуном саставу, овај хор, којим је руководио
Славиша Ђукановић (хармоника), отпевали су
део VIII Руковети.
У другој половини концерта, женска певачка
група, са којом је наступила Слободанка Боба
Ашковић, уз тенора Николу Несторовића, отпевала је VI Руковет. Хорску песму „Козар“, изузетно
тешку за извођење, овог пута чули смо у инструменталној верзији Градског оркестра и концертмајстора Војислава Живића.
За крај, публика је чула последње дело овог
великог српског композитора, „Зимњи дани“ ,
написану на стихове Ј.Ј. Змаја. Извео га је гостујући хор из Младеновца.
Д.Капларевић
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СА НАЧЕЛНИЦОМ ДИЈАГНОСТИЧКЕ СЛУЖБЕ ДОМА ЗДРАВЉА УБ

КАРЦИНОМ ДОЈКЕ
НАЈУЧЕСТАЛИЈИ
Ултразвучна дијагностика Дома здравља Уб, обухвата све врсте
прегледа, осим мамографије. Жене са села много више
здравствено просвећеније него раније.
Др Жељка Јовановић, начелница
радиолошке службе и лабораторијске
дијагностике, једини је радиолог у Дому
здравља Уб. Њихов број одређује се по
броју становника општине (један радиолог на 50.000 становника). Посао је обиман, јер је и у убској општини све већи
број оболелих пацијената и оних који би
превентивно требало да се прегледају
код радиолога, ултразвучним прегледом.
Пола радног времена др Жељка Јовановић ради на рендген дијагностици, где се
описују снимци плућа, коштано-зглобног
система, као и скопије желуца. Другу
половину радног времена др Јовановић
обавља на ултразвучној дијагностици.
- Радимо целокупну ултразвучну
дијагностику како одраслих, тако и деце.
У то спадају: ултразвучни преглед абдомена, мале карлице, бешике, гинеколошки
преглед жена. Радимо и преглед штитасте жлезде, дојки код жена, код мушкаЗа жене старије доби, постоји
протокол за скрининг мамографију, па
се женама између 30-39 године
предлаже да једном месечно обављају
самопреглед код куће, популација жена
од 39-49 године, ради једном месечно
преглед и једном годишње преглед
специјалисте. Жене животне доби преко
50 година, осим самопрегледа, једном
годишње би требало да иду код лекара
специјалисте, а у две године да раде
мамографски преглед. Изузетак су жене
под ризиком, које у породичној
анамнези имају неког оболелог од
карцинома дојке. Такве жене се упућују
10 година пре на мамографски преглед.

раца простате, као и преглед кукова код
беба – објашњава др Јовановић.
Дневно се обави седам до осам
ултразвучних прегледа, на који се у
просеку чека и до два месеца. Од свих
промена које се дијагностификују,
најзаступљеније су промене на дојкама,
плућима и штитној жлезди. Не тако
ретко открије се и карцином бубрега и
простате.
- У току својих прегледа никад се не
изјашњавам и не кажем пацијент у
директно да има карцином. Прво то није
ни медицински, етички, а друга ствар, то
није једина дијагностичка метода, којом
би се закључно могла донети дијагноза
и саопштити да има карцином. За промене које откријем, увек напишем да су
суспектне. Можда ја и знам да јесте
карцином, али треба урадити и друге
дијагностичке методе, потврдити,
урадити биопсију – каже др Жељка
Јовановић.
Често се, после сумње на неки
тумор, пацијент шаље на магнетну резонанцу, скенер, а код тумора дојке на
мамографију. Др Жељка Јовановић,
редовно одлази на семинаре и симпозијуме као и усавршавања у читању
мамографских снимака. Ултразвук и
мамографија су компаративне методе.
- Код појединих пацијената,
потребно је да се уради и једно и друго.
На Убу немамо мамограф, али без
обзира на то, ја се едукујем из области
мамографије, да би надоградила своје
знање и да мој рад буде што квалитетнији. Ултразвучним прегледом дојки
добро се виде промене које су цисти-

др Жељка Јовановић
чне. Могу се видети и туморске промене, како бенигне, тако и малигне –
објашњава др Јовановић.
Карциноми дојке су у последње
време толико учестали, да болест не
бира ни године, па чак ни пол. - По
неким нашим статистичким подацима,
обољевају жене преко 50 година. Код
младих девојака има доста цистичних,
као и фиброматозних промена, које су
бенигне природе и захтевају само
праћење – каже др Жељка.
- Имам утисак да сада више жена,
долази како на ултразвучне прегледе,
тако и на скрининг мамографију, него
раније. Не мора да значи да жене неће
или не желе да дођу, него да нису
довољно информисане о томе. Битан
је тимски рад – како здравствених
радника, тако и медија, који ће упутити
пацијенте на такву врсту прегледа.
Д а н а с с у же н е с а с е л а с ве в и ш е
здравствено просвећене, чак и више
долазе на преглед, него жене из града.
Лепо би било да и наш Дом здравља
има мамограф као Лајковац који има
15.000 становника. Па, зашто га онда не
би и ми имали ? – закључује др Жељка
Јовановић.
Д.Капларевић

ПРВА ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА СЛД-а НА УБУ

ДЕЦА И БУДУЋНОСТ
Одржана четири стручна и три промотивна предавања.
Порука:''Обратимо пажњу на аерозагађења, исхрану и
вакцинацију деце!''
Осми с астанак Педијатријске
секције, Српског лекарског друштва,
одржан је на Убу, 29. новембра у сали
Дома културе. Стручном, акредитова н ом с к у п у, ко ј и м ј е ру ко вод и о
академик Проф. др Недељко Радловић,
присуствовао је велики број лекара из
целе Србије.

Деца из Предшколске установе Уб

Скуп је отворио педијатар Дома
здравља Уб др Милан Аћимовић,
рекавши да му је част да отвори прву
Педијатријску секцију на Убу, пожелео
присутнима добродошлицу и најавио
програм који је извела „Средња група''
Предшколске установе „Уб“ уз пратњу
васпитачица Мирјане Симић и Марине
Маријановић Ранисављевић, а који је
измамио аплаузе.
На скупу је обећано да ће поједине
фармацеутске куће помоћи Вртићу.
У току отварања радног дела састанка, проф. др Радловић рекао је да му је
част што је на Убу, који је познат по многим личностима, а посебно (међу лекарима) по колегиници Веселинки Цици
Париповић (почасном грађанину Уба).
Присутним лекарима обратио се и председник општине Дарко Глишић, пожелевши им угодан боравак и успешан рад
и истакавши је да је педијатрија један од
најважнијих сегмената медицине.
Директорка Дома здравља Уб,

др Милан Аћимовић
Биљана Николић захвалила се свима на
учешћу, а посебно локалној самоуправи,
која улаже у педијатријску службу.
Прво предавање одржала је Проф.
др Анђелка Анђелковић, професор
Медицинског факултету у Крагујевцу, са
темом о пнеумококним пнеумонијама, а
своје истраживање о аерозагађењу у
општини Уб и порасту броја оболеле
деце од респираторних инфекција, изнели су Др (економије) Славиша Ђукановић и др спец. пед. Милан Аћимовић.
Закључци предавача су: да је у
Србији дефицит педијатара, да је неопходно увођење пнеумоконке вакцине у
редован календар вакцинација и да би
требало више обраћати пажњу здрављу деце, јер су она будућност Србије.
Д.К.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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ДОНАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ

ПОПЛАВЉЕНИМА ПО 210 ЕВРА
Право на новчану помоћ имају грађани који поседују
правоснажно решење о трећој, четвртој и петој категорији
оштећења стамбених објеката
Власници поплављених стамбених
објеката из убске општине, који поседују
правоснажно решење о трећој, четвртој
и петој категорији оштећења, од Црвеног крста Србије добиће новчану помоћ
у износу од 210 евра у динарској противвредности на дан исплате. Финансијска средства обезбеђена су уз
подршку Међународне федерације
друштава Црвеног крста и Црвеног
полумесеца, као и од донација домаћих
и иностраних правних и физичких лица
у оквиру пројекта „Помоћ жртвама
поплава у Србији“.
У убској општини, право на новчану
помоћ Црвеног крста тренутно оства-

Слободан
Моловић

рује око 900 породица са правоснажним
решењима о другој, трећој и четвртој
к а т е го р и ј и о ш т е ћ е њ а с т а мб е н и х
објеката. Овај број могао би да буде и
већи, сазнајемо од Слободана Моловића, секретара Општинске организације Црвеног крста, која је извршни
партнер у пројекту.
- У жалбеном поступку је стотинак
власника кућа из прве и друге категорије оштећења. Они су незадовољни
категоризацијом и првостепеним
решењима општинске Комисије, због
чега су се ж алили другостепеној,
републичкој Комисији за процену
штете. Ти поступци су још увек у току, а
свима који по њиховом окончању
добију правоснажна решења о трећој,
четвртој и петој категорији оштећења,
такође ће бити исплаћено по 210 евра –
наводи Слободан Моловић, секретар
убског Црвеног крста.
Новчана помоћ је наменска и може
се искључиво употребити за поправку
подова или зидова кућа, набавку
столарије, најнеопходнијих комада
намештаја или електричних уређаја за
домаћинство. За које намене ће искористити новац, корисник се лично опредељује приликом потписивања споразума
с а Црвеним крстом Србије. Прве
исплате очекује се следеће недеље, а
вршиће се преко Комерцијалне банке.

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ПОДЕЛИЛА 500 ХУМАНИТАРНИХ ПАКЕТА

ПОМОЋ ЗА ОШТЕЋЕНА ДОМАЋИНСТВА
Донација се састоји од 50 килограма и седам различитих семена
повртарских биљака, што је довољно да се засеје око 14 ари баште
Добротворна фондација Српске
православне цркве „Човекољубље”
поделила је 500 хуманитарних пакета
поплављеним тамнавским домаћинствима, као и онима који су претрпели
велику штету због олује и града, који су
погодили убску општину у јуну месецу.
Донација се састоји од два џака по 25
килограма мешаног и азотног ђубрива,
прскалице са фолијалним ђубривом за
прехрану биљака и седам различитих
семена: парадајза, краставца, паприке,
зелене салате, бораније, шаргарепе и
грашка. Уручењу пакета присуствовао је
протојереј Станиша Ђокић, свештеник
из Црвене Јабуке, од кога смо сазнали
да је вредност ове хуманитарне пошиљке четири милиона динара.

Подела хуманитарних пакета

- Са подељеним семеном и ђубривом, свако домаћинство може да засеје
око 14 ари баште, што је довољно да
обезбеде поврће за сопствене потребе.
Гледали смо да помоћ поделима онима
којима је преко потребна. Као Српска
црква, која је увек била уз свој народ,
трудимо се да помогнемо како и колико
можемо, са новцем који прикупљамо у
земљи и иностранству. Конкретно,
новац за хуманитеарне пакете оштећеним газдинствима у убској општини
„Човекољубље” је сакупило од пријатеља у иностранству. Ја се овде налазим по благослову Његовог Преосвештенства, епископа ваљевског
господина Милутина и ми смо сигурни
да ово није и последња помоћ у текућој
години – рекао је протојереј Станиша
Ђокић.
Хуманитарну помоћ Добротворног
фонда СПЦ „Човекољубље” добиле су
породице из Новака, Тулара, Калиновца, Совљака, Милораца, Бањана,
Трлића, Слатине и Црвене Јабуке. Д.Н.
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УГРОЖЕНО МЕНТАЛНО
ЗДРАВЉЕ

СТРУЧНА
ПОМОЋ
Показало се да су најпотребнији
специјалисти у Дому здравља они
- ’’за главу’’ (?). На само на Убу.
Србија, за друге државе нисмо
’’надлежни’’, има тежак степен
психичког оптерећења. Неки
тврде да је све то део некаквог
Плана плавог зрака, којим једна
масонска ложа покушава да завлада светом... Ипак, зрело је
веровати да је та прича само још
једна у низу светских сензационалистичких покушаја да се скрене
пажња јавности... Али, то, већ,
вуче на другу тему.
Дакле, неопходни су нам психолози и психијатри. Није довољан,
још одавно, само наш популарни
Шаја. Оно што се издогађало
током ове године превазилази
могућности за пружање помоћи
од стране читавог тима стручњака за менталне проблеме. Ипак, са
проблемом се ваља ухватити у
коштац оним снагама које је
могуће, што пре, ангажовати...
Узалудан ће бити рад свих специјалиста, оних који су до сада
ангажовани, као и других који су,
за сада, планирани. Најпотребније
је да се пружи душевни лек и
смирење угроженима, а њих је све
више. Као да се ради о епидемији,
на пример, суицида. Као да онај
инсталирани харп систем на
новом београдском мосту повремено, збиља, шаље некакве
сигнале у умове људи. Серија
саобраћајки је још један знак
упозорења. Било о чему да се
ради - неопходно је стручно
сагледавање, озбиљно изучавање и пружање помоћи од стране
стручњака...
Чак и да су у праву заговорници
тезе да наркотици узимају данак,
да све старосне категорије убрзано посежу за опијатима - па је то
узрок за серију несрећних догађаја у Србији (и код нас), неопходни су специјачисти за - ум...
М.М.
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ЗАПОЧЕЛА ОБНОВА ОШТЕЋЕНИХ КОРИТА УБАЧЕ И ТАМНАВЕ

ОШ „МИЛАН МУЊАС“ УБ

УБ ЋЕ БИТИ БЕЗБЕДАН ОД ПОПЛАВА

ДОНАЦИЈЕ ЗА ПАРКЕТ

На реци Уб, чишћење корита и санација насипа обавиће се у дужини од 9,6
километара, од Богдановице до Шарбана, а на Тамнави од Ћемановог моста у
Црвеној Јабуци до Железничког моста у Бргулама, што је 12 километара.
– Радове у вредности од 40 милиона динара финансира Влада Србије

Вода из поплављеног дворишта, цевима „нашла“
пут до паркета у фискултурној сали. Стигле
донације Српске православне цркве у вредности
од пет милиона динара.

По налогу Јавног предузећа „Србијаводе“, крајем новембра почела је обнова
корита река Уб и Тамнава, који су претрпели
знатна оштећења у мајским поплавама. На
реци Уб, чишћење корита и санација насипа
обавиће се у дужини од 9,6 километара, од
Богдановице до Шарбана, а на Тамнави од
Ћемановог моста у Црвеној Јабуци до
Железничког моста у Бргулама, што је 12
километара. Радове, чија је укупна вредност
40 милиона динара, финансира Влада Србије
кроз Државни програм обнове оштећених
водних објеката у систему одбране од
поплава, ерозије и бујица, док је рок за њихов
завршетак 180 дана.
Санациони послови на водотоковима
ових река обављаће се у две фазе, а радови
на првој фази зопочети су на кориту Убаче
кроз засеок Провалије у Стубленици.
- Ово је један свеобухватан, обиман и
скуп посао и нама је веома важно да га што
пре урадимо, јер желимо да спремно дочекамо крај зиме и почетак пролећа, када долази
до наглог повећања водотокова услед
отапања снега и киша. Основи задатак је да се
протицајни профили на Убачи и Тамнави
очисте, да се ојачају насипи и замене оштећени цевасти пропусти, како бисмо предупредили све оно што би могло да буде нека
невоља. Веома сам захвалан предузећу
„Србијаводе“ што је имало слуха за нас и што
смо обухваћени програмом обнове водних
објеката оштећених у мајским поплавама –
рекао је председник општине Уб Дарко
Глишић.

Дарко Глишић са представницима извођача
посматра радове са гвозденог моста у Стубленици
кише попут оних у мају, проблеми, ако их уопште и буде,
биће минорни – навео је Панић.
Послове на земљаној регулацији река Уб и Тамнава и
санацији корита од поплава на тендеру је добило ваљевска
„Ерозија“. Директорка тог Водопривредног предузећа
Милена Гајић и Ђорђе Малешевић, одговорни извођач радова напомињу да је „Ерозија“ кадровски, технички и организационо оспосо-бљена да обезбеђење протицајног профила
на Убачи и Тамнави изведе у предвиђеном року од 180 дана,
то јест до јуна 2015. године.
Д.Недељковић

АСФАЛТИРАЊЕ МАЊИХ УЛИЦА
Крај овогодишње грађевинске сезоне искоришћен
за уређење неколико мањих улица на Убу. Нову асфалтну
подлогу добила је улица Проте Матеје, која излази на
улицу Браће Ненадовића, али и сокак који спаја улице
Првомајску и Тамнавских партизана. Реализацији ових
послова, које је финансирала локална самоуправа,
“кумовали“ су представници Месне зајденције Уб. Саша
Јовановић Џајић, председник МЗ Уб, истиче да ће већ
почетком наредне године наставити са овом праксом и да
већ имају у плану извођење радова у насељу Свињци
(каналзација и пут), насељу Сандића имање, улици
Тамнавских партизана и још неколико мањих улица.

Улица Проте Матеје (110 метара)

POSNA I MRSNA
SITNA PECIVA
DOMA]I SOMUN^I]I

Два дана пре него што је поплављен Уб, велика количина
воде задржала се у школском дворишту и ту остала неколико
дана, све док припадници Војске Србије нису пумпама
избацили воду и обавили асанацију дворишта. Чак се и
ватрогасно возило, дан уочи поплаве заглавило у дворишту
школе. Грађевински инжењери сматрају да је, иако школа
није била поплављена, вода ушла кроз цеви за грејање и
темељ и подвукла се под паркет, који је месецима упијао
воду.
– Приликом посете нашој школи, 18.новембра, Епископ
ваљевски Владика Милутин, охрабрио нас је да
конкуришемо за средства Српске православне цркве - Фонда
Патријарх Павле. Средства су нам, већ 28.новембра била
одобрена. Добили смо 5.000.000 динара на име санације пода
фискултурне сале. Већ 1. децембра су кренули радови на
замени паркета. Донатори су изабрали извођача радова (ЗЗ
“Слога“ Уб)- додаје директорка Баратовић.
Успешности добијања донације, допринели су
свештеници убске цркве, посебно протојереј-ставрофор
Митар Миловановић. Завршетак радова, очекује се почетком
другог полугодишта. До тада, ученици школе, наставу
Физичког васпитања реализују у видном делу дана на
полигону иза школе, а остали часови одржавају се у
учионицама.
Иначе, ове школске године прослава Дана школе биће
одржана у суботу, 13. децембра, а 19. децембар ће бити
нерадан дан.
Д.Капларевић

ШТА МИСЛИТЕ О СВЕ ЧЕШЋИМ
ПРОВАЛНИМ КРАЂАМА НА УБУ?
Бранислав Петровић, дипл. економиста:
- Ја мислим да је то страшно. У XXI веку да се тако обијају
куће и други објекти, а да се, у исто време, врло мало ради на
спречавању истих. То се мора решавати под хитно, увек постоји
начин за то. Морају се увести ригорозније мере кажњавања
починилаца, веће контроле, појачати патроле полиције. Главни
узрок све учесталијих крађа су благе казне, које свакако треба
појачати. Лично сам, пре извесног времена, имао једно непријатно
искуство и мислим да је најбоље решење постављење што већег
броја сигурностних камера, где год је то могуће.

Милорад Грковић, угоститељ:
- Узрок све учесталијим крађама треба тражити у великој
незапослености младих људи који не ретко, баш због вишка
слободног времена, посежу за алкохолом и дрогом. За тај порок им
треба новац, који најчешће налазе крађом и другим недозвољеним
радњама. Постоје институције које би требало да се баве тиме, да
се боре против наркоманије која је узела маха у великој мери.
Целокупна власт је заказала, а полиција недовољно ради на том
проблему. Не може ту обичан грађанин ништа да промени. Ја још
нисам чуо, да је на Убу неко ухваћен у крађи, осуђен за диловање и
слично. Пре недељу дана мог брата у Гвозденовићу су покрали и
до данас то никог не занима. Решење се не назире, а закон је такав
да у износу до 100 еура нико не може бити осуђен, што је апсурдно.
- Ја на срећу немам такво искуство, али сам чула шта се
дешава свуда око нас. То је заиста страшно јер нам је угрожена
безбедност. Замислите нормалног човека који цео живот ради да
би створио основне услове за живот својој породици, и дође неко
из свог хира, наруши му првенствено мир и спокој у кући, а онда му
узме све. Треба појачати надзор у целом граду. Некад, кад сам ја
била дете, полиција је шетала улицом, углавном по двојица, увек
си могао да их сретнеш. Ја сам рођена у Првомајској улици, сећам
се у току лета, прозор је био целу ноћ отворен поред улице. Никада
није било проблема. Сада је све другачије.

Радојко Вишњић, економиста:
- Да органи јавног реда раде свој посао како треба, до
свега овога не би долазило. Немаштина сигурно није узрок, дубљи
су ту корени. По мени, све потиче из породице. Комплетно стање у
друштву, морал је отишао до врага, омладина је кренула кривим
путем и то је суштина целе приче. Ево, код мене и Јовише су обили
локал у исто време кад су биле крађе на вашаришту, само дан-два
разлике, и ништа. Упали су ми у котларницу, разбили прозор и
ушли. Ништа нисам ни пријављивао. А знате ли зашто? Па, кад сам
се тек уселио у стан, имао сам провалу и крађу, пријавио и ништа
до данас није урађено. Кривца нема.

Славица Брдаревић, библиотекар:
- То је јако стресно и оставља велике последице. С
обзиром да сам неколико била жртва, добро знам тај осећај.
Украли су ми аутомобил, опљачкали су ми два-три пута радњу коју
смо својевремено држали овде у центру града. Замислите крађу у
строгом центру и нико не реагује, шта тек чека људе по
периферијама града. Сматрам да би требало да буде појачана
контрола полиције, да се уграде камере и видео надзор, или пак
ангажовати лица у цивилу која ће надгледати људе и објекте од
ширег друштвеног значаја да би се што адекватније спровеле мере
заштите. Недостатак посла а самим тим и новца је свакако један од
узрока крађа, али није правило. Друга опција је бахатост,
незадовољство младих овим животом и много других ствари.
Последице су, свакако, несгледиве.
Снежана Бабић, трговац:
- То је код нас постало нормално. Ја сам из Црвене Јабуке,
и код нас је била крађа у продавници, у кући, и ништа од тога. Пет
година је прошло од како су нам обили и покрали радњу, и до данданас нису нашли извршиоца тог кривичног дела а да не причам о
казни, решењу о штети, или да смо бар обештећени за порез који
плаћамо. Пре три године обијена нам је кућа и ту ништа није
решено. Као, зна се ко је то урадио и даље се није одмакло. То је
једна иста група која пљачка и краде, мислим да то знају и органи
реда само што ништа не предузимају.

Зоран Анђелић, пољопривредник Брезовица:

SLAVSKI KOLA^I
2kg - 500 din.
1kg - 300 din.
SLAVSKI POMAGA^ (1kg) - 200 din.
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

Олгица Лола Јеличић, трговац:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УБ

Радови на реци Уб у Стубленици
Директор Водопривредног центра
„Сава-Дунав“ Душан Панић, који је обишао
радове на Убачи кроз Ст убленицу том
приликом је изјавио да ће по окончању санације корита обе реке насељено место Уб бити
безбедно од поплава.
- Прво смо предвидели прихват воде
која треба да прође кроз реку Уб, а то значи да
се очисти Тамнава која треба да прихвати ту
воду. Тамнава ће се чистити у дужини од 12
километара и вредност тих радова је око 27
милиона динара. Да би све било како треба, и
река Уб мора да се уреди. Планиране су две
деонице, које су у наставку једна за другом.
Од нуле до четвртог километра, предвиђено је
да се комплетно речно корито очисти,
растиње уклони, санирају сви пропусти и
конкавне обале обложе каменом, да не би
долазило до ерозије и затрпавања канала,
који су ауто-матски уско грло, јер задржавају
воду и праве проблеме у узводном делу. Од
четвртог километра настављају се радови на
уређењу до 9,6 километара по стационажи,
све до улива у Тамнаву. Самим завршетком
радова добијамо и једну ретензију, простор за
прихват великих вода које ће долазити и ја
сам уверен да, уколико поново будемо имали

Као последица обилних падавина у мају и загушењем
одводних канализационих цеви у дворишту ОШ „Милан
Муњас“, после шест месеци настао је проблем са паркетом у
фискултурној сали.
- Промене са подизањем паркета, примећене су у другој
половини септембра, са почетком наставе. Ситуација је
постала знатно драматичнија, када је почела грејна сезона,
15.октобра. Паркет је почео да се подиже, примећена је влага
испод паркета, долазили су стручњаци који су покушавали
да реше проблем, али безуспешно. Узимали смо сушилице из
КЈП „Ђунис“, које су даноноћно исушивале влагу из сале, али
ни то није помогло. Није више било безбедно за децу због
физичких повреда, а и због могућих инфекција дисајних органа – каже Живана Баратовић, директор ОШ „Милан Муњас“.

11.децембар 2014.г.

- Време је јако чудно и дешава се свашта. Народ неће да
ради а хоће да живи лепо, то је једини разлог ових учесталих крађа.
То су углавном млађи људи, мада има изузетака. Ту нема правила.
Зна се да полиција у сваком селу има своје доушнике па, тако, ако
хоће може сваки појединачни случај да реши и казни кривце. Али
то се углавном не дешава, а шта је узрок томе, то ја не знам...
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11.децембар 2014.г.
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

STAND DOWN СА НЕБОЈШОМ МИЛОВАНОВИЋЕМ
Захваљујући Градској библиотеци
„Божидар Кнежевић“, Убљани су имали
прилику да уживају у необичној монодрами под називом „Stand down са
Небојшом Миловановићем“ или „Приче
о песмама, без певања и плакања“. У
питању је Миловановићев ауторски
пројекат, у коме овај познати глумац,
родом из Ваљева, стихове великих
домаћих песника на јединствен начин
комбинује и повезује с а својим
аутоироничним освртом на значајне
догађаје из личног живота, као што су
упознавања будућег брачног друга,
рођење деце или одабир животног
позива. Користећи се том, нетипичном
позоришном формом, Небојша Миловановић је бројној публици у Клубу Дома
културе приредио једно занимљиво и
забавно вече, проткано непролазним
стиховима Матије Бећковића, Владислава Петковића Диса, Мике Антића,
Љубивоја Ршумовића, Добрице Ерића,
Љубомира Симовића, Бране Петровића, Бранка Миљковића,...

ДОМ КУЛТУРЕ УБ

БИОСКОПСКЕ
ПРОЈЕКЦИЈЕ
Понедељак, 22.децембар у 15 часова

СПАСАВАЊЕ ДЕДА
МРАЗА
3Д цртани филм синхронизован
на српски језик

Небојша Миловановић
у клубу Дома културе Уб
Небојша Миловановић прославио
се улогама у познатим серијама и
филмовима: „Буре барута“, „Лајање на
звезде“, „Војна академија“, „Позориште
у кући“,... Члан је Југословенског
драмског позоришта од 1999.године.
Његов „Stand down“ постигао је велики
успех у Србији и земљама региона, а већ
неколико месеци налази се на редовном
репертоару београдског Mikser House-a.

ГАЛЕРИЈА „СВЕТИ ЛУКА“

ТРИ ХУМАНИТАРНЕ ИЗЛОЖБЕ
До краја године, у Галерији „Свети
Лука“ биће одржане три хуманитарне,
продајне изложбе слика. Најпре, у петак,
12. децембра изложбу организују млади
домаћи уметници, окупљени око пројекта „УБ АРТ“ Омладинског клуба „УБ
ОК“, док је сав приход од продаје слика
намењен угроженима од поплавама.
Наредна хуманитарна изложба, на
којој ће бити изложене слике Ваљевца
Николе Новаковића, заказана је за 16.
децембар. Организатор изложбе је познати сликар Радован Мића Трнавац, а
средства прикупљена од продаје слика
биће искорићена за лечење Николе
Новаковића.
Већ традиционалну, Новогодишњу
продајну изложбу рукотворина деце са
посебним потребама, Удружење „Живимо заједно“ организује 23. децембра.
Пре ових изложби, од 28. новембра
до 9. децембра, Галерију „Свети Лука“
красила је одлична, међународна изложба слика „Лепота жене” Ликове колоније „Колут Мандић”. Своје виђење
женског акта Убљанима је представило
25 уметника из земаље и иностранства.
Ликовну колонију „Колут Мандић” већ
14 година успешно организује њен оснивач, власник и уредник Милош Мандић.

КУЛТУРА

Опасност која се надвила над
Северни пол овога Божића би могла да
доведе у питање посету Деда Мраза
деци света. Наиме, зли вилењак је
одлучио да украде познатом Дедици
машину помоћу које он путује кроз
време и у једној вечери успева да
подели поклоне свим малишанима на
земаљској кугли. Како би то спречио,
симпатични вилењак напустиће своју
шталицу и упрегнути све своје снаге не
би ли спасио Божић и осигурао доставу
поклона на време!
Цена улазнице: 250 динара
Понедељак, 22.децембар у 17 и 20 ч

ХОБИТ 3:
Битка пет армија
3Д играни филм

Отварање изложбе “Лепота жене“:
Вера Јеленић и Милош Мандић
Колонија се одржава у Бањи Јунаковић крај Апатина и окупља низ познатих
имена савремене ликовне сцене. Колонија може да се похвали са 25 изузетно
успешних пројеката, који су на најбољи
начин промовисали српску културу и
уметност, као у земљи тако и у иностранству.
„Лепота жене“ је, иначе, последња
изложба по програму Галерије „Свети
Лука“.

Одлучујућа битка у Међуземљу
води се крајем 2941. године и трећег
доба испод планине Еребор. Она доноси повратак змаја Шмауга, кога је
позната дружина у претходном наставку
протерала из његовог станишта. Љута и
опаснија него икада, ова неман ће бити
стална претња становницима Дугог
језера. Док ће Торин бити опседнут
поново освојеним благом, Гандалфа ће
бринути хоће ли становници Међуземља препознати праву опасност која
долази у лику Саурона.

НАШЕ ТЕМЕ
КОРИСНА САРАДЊА

УПОЗНАЈМО ВАТРОГАСЦЕ
И ПОЛИЦАЈЦЕ
Ученици петог и шестог разреда информисани о
ризицима који би могли да им угрозе безбедност.
У оквиру заједничке акције Министарства просвете и
Министарства унутрашњих послова, крајем новембра одржана
су предавања ученицима петог и шестог разреда ОШ „Милан
Муњас“ Уб.
Командир Ватрогасне
јединице Уб Драган Радојичић, говорио је о узроцима
и могућим последицама
пожара и поплаве, а
ученици с пажњом слушали предавање о неконтролисаном ширењу ватре
у простору која је прошле
године у околини Уба,
однела три живота.
Радојичић је ученицима
Драган Радојичић
објаснио на који начин се
правилно поступа, у ситуацији, када у близини нема одраслих,
а суочени су са ватреном стихијом и да, најпре, позову
ватрогасце на број телефона 193 или 411-093. Ово корисно
предавање, спроведено је као план Сектора за ванредне
ситуације у циљу едукације деце предшколског и школског
узраста.
У среду, 26. новембра, ученицима петог разреда одржано
је и предавање „Упознајмо полицију“. Помоћник командира
Полицијске испоставе Уб Марко Ђурђевић, уз присуство
саобраћајног полицајца Горана Митровића и питомаца
Полицијске академије Марије Грчић и Дарка Лелићанина,
упознао је петаке са полицијском струком.
Пројекат „Безбедно детињство- развој безбедносне
културе младих“ има за циљ да омогући одржив модел информисања ученика о безбедоносној култури. Радознала деца су
учествовала у разговору са Ђурђевићем, а више њих је изразило жељу да се у будућности школује за посао полицајца.

ДАН БОРБЕ ПРОТИВ HIV-а/AIDS-a

ПОПУНИМО ПРАЗНИНУ У ЗНАЊУ
Предавања о ХИВ-у и полно преносивим болестима
одржана су у сали Гимназије „Бранислав Петронијевић“, за
ученике прве и треће године, 1. и 2. децембра. Едукацију о
преношењу ХИВ инфекције, као и о разним полно преносивим
болестима, међу којима су најучесталији кондиломи (ХПВ
вирус), организовала је Патронажна служба убског Дома
здравља.

Убски гимназијалци на предавању
Др Слађана Петковић Богомаз, запослена у Предшколском и школском диспанзеру Дома здравља Уб, младима
је пренела информације да сваког дана од ХИВ-а оболи око
14.000 особа, од чега су 2.000 деца. У Србији је регистровано
око 2. 820 особа. Узрок оволиког броја заражених су, најчешће,
незаштићени сексуални односи са ХИВ позитивном особом,
као и контакт путем заражене игле и крвљу, уколико постоји
отворена рана. Такође, деца која су ХИВ позитивна, овај
подмукли вирус добила су путем мајчиног млека.
ХИВ се не може пренети руковањем, пољубцима у образ,
коришћењем телефона, чаша, у козметничким салонима и
базенима.
Национална кампања поводом обележавања Светског
дана борбе против AIDS-a у Србији, почела је средином
новембра и трајаће до половине децембра, под слоганом
„Попунимо празнину у знању, превенцији и подршци особама
које живе са ХИВ-ом“. Поводом борбе против овог подмуклог
вируса, организован је широм Србије „Караван тестирања“,
који ће боравити и у Ваљеву.
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Пише: Слободан Грковић

КАД БИ УБ БИО ГРАД...

САД ИЛИ КАД
О ПАРКИНЗИМА?
Његово величанство аутомобил је, свиђало се то
нама или не, победило. Можда за неку деценију неће да га
покрећу нафта, бензин и гас, али да ће да иде је сигурно.
Муке возача у многим местима настају кад негде треба да
га оставе. У Америци их често и не остављају: филмове
гледају из кола на огромним платнима на отвореном, а
храну и пиће често купују из кола... Јапан, многољудна
држава оскудна са простором, има закон по коме свако ко
жели да купи кола мора пре тога да обезбеди паркинг –
место. Па, ипак, број кола свуда расте, цене им, бар оних
половнох, падају, а простори за остављање се решавају
на много начина: подземним или надземним јавним
гаражама на једном или више спратова, површинама
уређеним тако да се кола пакују као сардине или тако да
се не шкртари него се праве паркинзи – паркови...
Како Уб решава ово питање?
На јединствен начин. Уопште га не решава.
Ова тврдња је тачна ако се
сложимо око две ствари. Прва
је да занемаримо паркинг –
места на почетку главне улице
и између Првомајске и трга
(9+13=22) и утрину посуту
шљунком иза поште и општине. Друга је да улице служе за
пролазак возила, а тротоари
пешака. Тек из нужде и очаја, а
не као основном решењу,
пробегава се заузећу дела
улица, односно једне коловозне траке.
Зашто? Зато што је то, што
би народ рекао: „Сеци уши,
Лош пример:
крпи задњицу“, а то је најскуПола
шеталиште,
пље решење. Тако се сужавају
пола
паркинг
улице, многе непотребно претварају у једносмерне, стварају
се гужве, расипа гориво...
На жалост, на Убу је то
готово једино решење. Сваки
изграђени јавни објекат је био
пречи од наменских за паркирање. Стотинак литара боје
потрошених за обележавање
паркинг места по улицама само
је погоршало стање. Знате из
Добар пример:
искуства или се осврните око
Паркинг код Цркве
себе: људи се муче, улазе у
прекршаје, пред узетници
затварају радње или слабо раде јер нема где да се стане
да би се купила њихова роба или услуга... Врхунац је да је
и уређење главне улице, тока Убаче и трга довело до
смањења броја и оних по улицама обележених паркинг –
места.
И докле тако? До бесвести. Јер то што решења нема
је пола јада. Друга половина је што се, таман да вам очи
испадну, ниоткуд не назире.
Па добро, о чему се онда ради? Зар то нико не види
или неће да види?
Признајем, ако грешим нека је на моју душу, да
сматрам да се ради о злој намери. Јер, уз сталан пораст
броја житеља и броја кола и стално планирање и грађење
нечег другог, како да не мислим да је некоме циљ да се
злопатимо и да ужива у томе? Или сам је стари злобник?
Проблем је, као и иначе, уз свест о потреби, знање и
вољу, лако решив. Ево моја маленкост се нуди за идејна
решења за десетине, чуј десетине, за стотине места уз
невелика улагања.
За почетак толико. Могући наставци, ако то икога
занима, били би о местима и начинима да се муке
олакшају, питању наплате коришћења паркинга, потреби
сарадње полиције и локалне власти...
А места издвојена за инвалиде, стазе и паркинзи за
бицикле, национална конференција о паркирању... ? За
стање у коме смо и нас овакве какви смо, то је,
признаћете, виша математика.
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ОГЛАСИ

НАШИ АУТОРИ
Пише Милан Босиљчић
IN VINO VERITAS 50
(У вину је истина)

ЖАОКА
(Наставак)

(Филм Џ.Р.Хила, оскаровца
из 1973. о највећој превари)

Од чега је брица Чаков живео и како је живео, нико није знао.
Деце није имао, али је имао три велика весеља: фудбал, ракију и
Јелу. Они су му били разлог за срећу. Увек насмејан, ведар и
спреман за сваку ујдурму. Није се десила нека већа превара, а да
Чаков није замирођијао. Неко чека велике паре, неко наследство, неко имање, неко добар посао, Чаков је чекао велику превару и дочекао. Превару на превару-жаоку. Та давна 1956.
година слабо беше понела. Свега по мало, али сена ништа, скроз
сагоре, пропаст. Село без сена-нема живота. Само доле у преким ливадама Прибислава Петковића бујала трава ко море,
једра, висока, баш како ваља. Сви се понадали доброј наполици.
Надао се и његов кум Војин Босиљчић, ал`, ђаво би га знао. Јесу
кумови један другом, јесте Војин под конац исправан у послу, ал
међу њима увек нека стега, нервоза, напетост, ваљда зато што су
увек били заједно, а различити. У животу једно, у коцки друго,
по Усуду. Сви су у Бањанима слутили да мора доћи до лома, мора
кренути љута прича...
Сви за столом и двојица иза стола, Чаков и Раја. Играо
се ајнц, ал некако брзо без густирања. Велика пара кружила из
руке у руку. Прво испаде Станиша Барут, па Туфегџић, па Солунац. Остали деда Војин и Привислав. Чаков даје руком знаке
Војину да му Раја офира карте. Војин ћути не реагује, губи, ал
ћути. Окуражио се Раја. Последње делење. Војин изгуби. Одоше
кола шенице на ајнц. Привислав ликује, велик, моћан, пун себе,
и Привислав наседе. Војину даде, да му јадном учини, наполицу
на сено.
Дружба Љубе Минђушара са Иверића сакупљала, пластила, денула сено петнаест дана све уз песму. Сада ступа на сцену Рада Чаков. У плашћењу сена сви учествовали. Скупљена
свака травка, чисто ако суза. Када је стигло да се дене у стогове,
крете нова прича. Са једне стране дебели Јанко ковач са Иверића и помоћници, у војничким шизмама са маљевима. На другој страни Рада Чаков у атлетској белој мајици. Рада лак ко
перце, кружи око коца стожера брзо, лако, глади сено. Стогови
високи до неба. Јанко сено набија, пропадају цокуле кроз сено,
лупају тешки маљеви, сабија се, као да се пресује. Када завршише, двадесет два стога, једанаест стогова Раде Чакова витки,
лепи, углађени. Раде потурио изнутра подбуну, само што га није
ушминкао. Други једанаест малих, криви, из њих вири боца и
папрат.
- Кум Војине, званично ће Привислав, прегледао сам
посао, ја као газда имам првенство бирања , ал` оћу коцком,
поштено, да одиграмо за предност. Све се узбунило, пола Бањана
дошло да присуствује дану велике коцке. Толико људи није било
чини се ни пред изборе, ни пред договоре да се зида џада или
крене са зидањем цркве. Играло се офирано, шта дође, карте
делио најпоштенији Бањанац Света Ненадовић. Први вуче
Привислав: кец и дама и трећа карта, трећа карта попосамнаест-одлично. Вуче Војин: кец, поп, и трећа карта, трећа
карта, трећа карта поп-деветнаест. Урлик одушевљења. Привислав блед ко крпа. Изгубио. Војин тресну шаком о сто. Сви се
скаменише, вуче и четврту карту. Зашто? Победио је? Зато!
Ваљда жели кума да дотуче, да га убије картом. Свима стаје дах.
У ваздуху немост. Света пружа карту-дама. И као увек женско
донесе несрећу, двадесет и два-тропа. Војин од чистог добитка
изгуби. Привислав засија, дрекну - Рајо сакупљај људе, да се
преже и превезе сено, ја белегујем, Рајо и кратеж, ако било ко
шта покуша, пуцај у месо.
Одвуче Привислав Петковић једанаест најлепших и
највећих стогова сена, али му нешто није јасно. Од највећих
стогова, садену само три камаре и то омање. Војин од остатка
сена садену пет огромних камара, о чему се ради? Он добио на
карте чисто, он лично бирао. Све како треба и поштено, а ништа
није како треба и поштено. Меана код Крпе:
Привислав - Зајеба ме крваво кум Војине!
Војин: Зајебо куме, ал` поштено! Него да ти продам две
камаре, нису ми у плану, за она моја кола шенице и још једна две камаре сена за двоја кола жита...
Значи-жаока!
У самом ћошку меане седи Рада Чаков, срче своју мученицу и смешка се. Требало је све ово смислити. Лако му је било
оживети мрца, али како победити кад изгубиш!?

11.децембар 2014.г.
ПРОМОЦИЈА НОВЕ КЊИГЕ
МИЛОРАДА РАДОЈЧИЋА
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ВИТЕЗОВИ
КАРАЂОРЂЕВЕ
ЗВЕЗДЕ
Поводом 100-годишњице Првог светског рата
и Колубарске битке Међуопштински историјски архив
Ваљево, уз финансијску подршку Министарства културе и информисања Србије и општина Колубарског
региона, издао је књигу ’’Бесмртни ратници ваљевског краја у ратовима 1912-1918: Витезови Карађорђеве звезде’’. После промоција у Ваљеву, Лајковцу и
Љигу, данас ће на Убу (11. децембра), у 18 часова у
с а л и М у з и ч к е ш к ол е “ П е т а р С т о ј а н о в и ћ “ , а у
организацији Градске библиотеке Божидар Кнежевић
из Уба, бити представљена и житељима Уба и Тамнаве. Аутор ове обимне, занимљиве и врло корисне
књиге је наш сарадник Милорад Радојчић, један од
најплоднијих ваљевских публициста и историографа.
Поред њега о књизи ће говорити и један од њених
рецензената мр Милоје Ж. Николић, историчар саветник Завода за заштиту споменика културе из
Ваљева, а читаће се и одломци праћени видео
презентацијом. Уз више других занимљивости, књига
садржи и 339 биографија -Карађорђеве звезде, тих
хероја над херојима, међу којима је и 26 Тамнаваца.
Улаз је слободан, а заинтересовани ће моћи
да купе књигу по повољнијој цени од продајне.

IN MEMORIAM

СЛОБОДАН ЂУРИЋ
Преминуо је, последњих дана
новембра 2014, један од највернијих, али и најпоузданијих
сарадника ’’Гласа Тамнаве’’ Слободан Ђурић,
рођен у Баталагама, а од ране младости
настањен у Београду. Био је радник Службе
безбедности, имао важна задужења у Централном комитету СКЈ, бавио се новинарством
(својевремено радио за Телевизију Пинк), био
активан на многим пољима...
Није се препустио пензионерској свакодневници, био је борац и то остао до краја.
Редовно се јављао редакцији ’’Гласа Тамнаве’’
са вестима из Западне Тамнаве, Коцељеве и
Владимираца. Али, болест је била неумољива.
Отишао је заувек, али оставио је траг и својом
добротом заслужио да га се вечно сећамо.
Редакција
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

11.децембар 2014.г.

27. новембра 2014.г. у Београду је преминуо је наш драги

СЛОБОДАН
ЂУРИЋ
(20.10.1944 - 27.11.2014)
Својом племенитошћу
и добротом заслужио си
да вечно чувамо
успомену на твој
драги лик

Супруга Мира, син Дуле и
ћерка Милена са породицама
и брат Јанко са породицом

СЕЋАЊЕ НА НАШЕГ БИВШЕГ ЧЛАНА

НИКОЛА ИЛИЋ
(1985-2012)
Био си узор свим
спортистима и младим
људима на Убу. Чувају
успомену на тебе и
вечно ће те памтити

Чланови и управа
свих генерација КК УБ

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

11.децембар 2014.г.

07.12.2014. године навршило се три године од преране
смрти нашег драгог сина
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21.12.2014.г. навршава се шест
месеци од смрти нашег драгог

ДЕЈАНА
ЛАЗИЋА
(1976 - 2011)
Три године без тебе, безброј
суза за тобом...
Отишао си, а остала само туга
и бол до краја живота.
Увек си у нашим мислима
причама и срцима.
Нека те анђели чувају, као
што си ти чувао и волео нас.
Твоји најмилији
9.12.2014.г. навршило се десет
година од смрти нашег драгог

ЖИВОТЕ
БЛАГОЈЕВИЋА
(1934 - 2014)
Сећање на тебе као и љубав
увек су присутни
Твоји најмилији: супруга Марија,
син Мирослав, ћерка Мирјана,
унуци Игор, Владимир,
Јелена и Ђорђе

17.12.2014. године навршавају се две године од смрти
оца, супруга и деде

АКСЕНТИЈА
МЛАДЕНОВИЋА
(1934 - 2012)

МИЛЕТЕ МАРТИЋА
(1933 - 2004)
Вечно ћеш остати у
нашим срцима
Супруга Милица, ћерка
Оливера, синови Милан и
Бранко са породицама
19.децембра 2014.г. навршава се
две године од како није са нама

Остало је сећање на
време проведено заједно,
на навике, савете и
непроменљиве ставове.

Породица
Дана 4.децембра 2014.године преминуо је

ДРАГАН
ТЕОФИЛОВИЋ

НЕНАД ПАНТЕЛИЋ
(1960 -2012)
Заувек ћеш остати у
нашим срцима
Супруга Љиљана, син
Александар, снаха Мирјана, унуци
Лазар и Лана и тетка Божана

Већи део свог радног
века провео је у пошти
у Радљеву.
Радљевци ће га упамтити
као несебичног, љубазног
и пожртвованог човека који
је волео свој посао.

Вечно захвални
мештани Радљева
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СПОРТ

11.децембар 2014.г.
15. коло

15.коло

Последње 15.коло (29/30.11.2014):
ОФК Јабучје - Младост (Д) 0:1
Тешњар - Бањани
5:4
ОФК Дивци - Пепељевац
3:1
Колубара (Ј) - Јошева
0:1
Рубрибреза - Спартак 1924 0:4
Јуниор НН - Совљак
3:7
Трлић - ЗСК
0:2
Качер - Тулари
1:2
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2014/15.
1.Spartak(Q)
2.Pepeqevac
3.Trli}
4.OFK Divci
5.OFK Jabu~je
6.Te{war
7.Jo{eva
8.Tulari
9.ZSK
10.Sovqak
11.Kolubara(J)
12.Junior NN
13.Bawani
14.Mladost(D)
15.Rubribreza
16.Ka~er

13
8
7
7
7
7
7
6
6
5
5
4
5
3
4
2

2
2
4
4
3
3
0
3
3
5
3
5
2
7
1
1

0 60 : 6
5 28 : 26
4 27 : 19
4 29 : 24
5 33 : 19
5 31 : 30
8 21 : 27
6 23 : 30
6 20 : 29
5 25 : 18
7 17 : 27
6 22 : 28
8 23 : 30
5 12 : 16
10 16 : 31
12 10 : 37

41
26
25
25
24
24
21
21
21
20
18
17
17
16
13
6

ТЕШЊАР - БАЊАНИ
5:4 (1:2)
Стадион Риверсајд у Ваљеву.
Гледалаца: 100. Судија: Вељко
Давидовић (Ваљево). Стрелци:
Милосављевић у 43., В.Марјановић у
56., Старчевић у 79., М.Марјановић у
83. и Маринковић у 88. минуту за
Тешњар, а Гајић у 24. и 35.,
Милановић у 58. и Јовановић у 80.
минуту за Бањане. Није било картона.
БАЊАНИ: Даниловић 6,5, Костадиновић 7, Миловановић 7, Милојевић 6,5, Босиљчић 6,5, Марковић 7,
Милановић 7, Младеновић 6,5,
Петковић 6,5, Јовановић 7, Гајић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Небојша Милосављевић (Тешњар)
Бањани су били на корак од
изненађења, водили три пута, али су
Ваљевци у финишу стигли до
тријумфа. Поразу гостију кумовала је
чињеница да су стигли са 11 играча, а
у току меча два фудбалера напустили
су терен због повреде.
Бањанци тако зимују у доњем
делу табеле, са 17 бодова чека их не
баш безбрижна зима и жестока борба
за опстанак на пролеће.

КАЧЕР - ТУЛАРИ 1:2 (1:0)
Стадион у Белановици. Гледалаца: 100.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Јовановић у 33. за Качер, а
Пантелић у 58. и 67. минуту за Туларе.
Жути картони: Милић (К), Јаџић (Т).
ТУЛАРИ: Лазић 7,5, Сарић 7, Зујаловић
7, Марјановић 7, Брдаревић 7
(Пуцаревић -), Јаџић 6,5, Благојевић 7,
Пантелић 8, Николић 7, Вићентић 7,
Адамовић 6,5 (Петровић 6,5).
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Пантелић (Тулари)
Тулари су у последњем јесењем
колу потврдили да им више пријају
гостујући терени, будући да су са
стране донели чак 13 бодова, а кући
освојили само 8. Победа над Качером
донела је пласман у горњи део табеле и
миран зимски сан, што слаб почетак
првенства није најављивао.

15.коло

ТРЛИЋ - ЗСК 0:2 (0:0)
15.коло

ЈУНИОР (Ново Насеље) СОВЉАК 3:7 (2:3)
Стадион у Доњој Грабовици. Гледалаца: 100. Судија: Слободан Вулетић
(Лајковац). Стрелци: Петровић у 4., 21.
и 55. за Јуниор.,а Рафаиловић у 11.,
Пантић у 30. и 44., Обрадовић у 53., 82.
и 84. и Маринковић у 88. минуту за
Совљак. Жути картони: Танасковић,
Јовановић, Петровић, Богићевић,
Баратовић (Ј), Ђурић, Рамић (С)
СОВЉАК: Апостоловић 8, Рафаиловић
8 (Јанковић _), Луковић 8, Мехинагић
8,5, Нинић 8, Ђурић 8, Крстић 8, Рамић
8, Пантић 8,5, М аринковић 8,
Обрадовић 9
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Обрадовић (Совљак)
Совљак је заблистао на крају
јесени, распуцана екипа Драгана
Ђокића напунила је до врха мрежу
тима из Новог Насеља коју предводи
некадашњи везиста Сартида Дејан
Богићевић. Рано вођство домаћина
није пореметило Совљачане, Рафаиловић је био на правом месту након
неискоришћеног пенала Маринковића.
Бриљирао је незаустављиви Немања
Обрадовић, у сарадњи са Пантићем
мучио је одбрану Јуниора и водио
Совљак ка петој јесењој победи.
Ипак, 10. место на паузи је далеко
испод квалитета екипе, мали фонд
играча и често одсуство носилаца игре
кумовало је слабијем пласману, али би
на пролеће овај тим морао да се нађе
где му је и место- међу пет најбољих у
округу.

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 50.
Судија: Милош Бошковић (Уб).
Стрелци: Ћосић у 66. и Вукојевић у
76. минуту. Жути картони: П.Иконић,
Крњаић (Т), Миливојевић (З).
ТРЛИЋ: Миросављевић 6, Крњаић 6,
Керлета 6, Јолачић 6, П.Иконић 6,
Кандић 6, Савић 6, Ракић 6 (Стефановић _), Анђић 6, Н.Иконић 6 (Ивановић _), Новаковић 6 (Близањац _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Лазар Ћосић (ЗСК)
Играчи Трлића неуспешно су
окончали јесењу полусезону, у мечу у
којем их је и бод водио до друге
позиције, пружили су
једну од
најслабијих партија. Јесте домаћин
нападао свих 90 минута, али јалово и
без изгледне прилике, а гости из
Ваљева знали су да претворе две
контре у помало неочекивану победу.
Ипак, Трлић јесен завршава као
најуспешнији представник убске
општине, у лиги која одавно није
била тако неинтересантна када је реч
о борби за 1. место.

Вићентић и Зујаловић (Тулари)
У првом полувремену Тулари су
били бољи ривал, имали много већи
посед лопте и неколико пропуштених
шанси, уз две погођене пречке. Ипак,
домаћин преко Јовановића у 33. минуту
из класичног контранапада долази до
предности, али је друго полувреме
донело потпуну доминацију Тулара и
резултатски преокрет. Најбољи играч на
утакмици, Александар Пантелић са два
поготка решио је меч. У 58. минуту
поравнао је резултат одмереним
ударцем са 10-ак метара, после
мајсторски изведеног центаршута
Брдаревића. Победу гостима донео је у
67.минуту, након соло продора прелепим ударцем погодио је "малу мрежу". У
финишу утакмице, све покушаје
домаћина да изједначи резултат
спречио је одлични голман Тулара
Стефан Лазић.

15.коло

КОЛУБАРА (Јабучје) - ЈОШЕВА 0:1 (0:0)
Стадион у Јабучју. Гледалаца: 50. Судија: Виктор Маринковић (Ваљево).
Стрелац: Лесић у 53. минуту. Жути картони: Павловић, Танасијевић, Бабић (К)
ЈОШЕВА: Поповић 7,5, Шаиновић 7, Н.Илић 7, Симић 7,5, В.Илић 7, Димитријевић
7, Величковић 7, Вукић 7, Лесић 7,5 (Тешић _), Врачаревић 7, Ђорђевић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Душан Ђорђевић (Јошева)
Одличан крај јесени за Јошевљане, Бошко Лесић је примио једну тешку
лопту између два играча и пласирао је поред голмана домаћих. Тако се исправио
за промашени "зицер" у 25. минуту и одвео екипу у горњу половину табеле пред
наставак сезоне.
Јошевљани су пуни речи хвале за тренера Љубу Давидовића који је после
четвртог кола преузео екипу, а добрим партијама јесен је обележио везиста
Душан Ђорђевић.

ФУДБАЛ

11.децембар 2014.г.
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ЦРВЕНО-БЕЛА ЈЕСЕН КРОЗ ПРИЗМУ БРОЈКИ

ЧВРСТ БЕДЕМ ПРЕД РАКИЋЕМ
- После неприкосновене Лознице, убска одбрана најчвршћа у
лиги. - Стојановић најбољи стрелац са 8 голова, још само 4
играча уписивала се у стрелце. - Без црвеног картона, Ракић,
Јовановић, Ранковић и Стојановић са свих 15 наступа.
Иако се шампионски шампањац већ
хлади под "Лагатором", Јединству
припада епитет најпријатнијег изненађења Српске лиге "Запад". Црвено-бели
су као новајлије у лиги стигли до високе
треће позиције и надмашили прогнозе
највећих оптимиста пред старт сезоне.
Након озбиљног одлива играча,
махом из своје школе (Ћургуз, Гавриловић, Сајић, два Матића, Мијаиловић...), управа Јединства је појачања
потражила у околини Уба, уз повратнике
голмана Ракића и Андрића. Тако су
премијерни меч у Аранђеловцу почела
само три играча из зонских дана, али

У идеалном тиму јесени:
Перица Марјановић

процес уигравања није дуго трајао.
Већи део јесени, црвено-бели су
провели иза лидера, одиграли неколико
сјајних мечева од којих се издвајају
убедљива победа у Љубићу и тријумф
над одличном Семендриом 1924 у
последњем јесењем колу.
Кад би се тражила длака у јајету,
пуленима Срђана Јовановића могла би
се замерити нешто слабија ефикасност
(1,2 гола по мечу), а занимљиво је да се
само 5 играча уписивало у листу
стрелаца- Стојановић (8), Ранковић (4),
Јовановић, Рашић и Петрашевић (по 2
гола). Ипак, све је то надоместила
гранитна одбрана на челу са стаситим
голманом Ракићем (несавладан чак 9
пута) и непрелазним Марјановићем, а
добре партије сместиле су капитена и
најискуснијег нападача у идеалан тим
јесени по избору "Спортског журнала".
Друга мрља на феноменалну јесен био
је пораз од Ваљеваца под Шепковцем,
"изгорели" су домаћи у жељи да
савладају комшијског ривала и доживели најболнији јесењи пораз.
Тренер Срђан Јовановић користио
је ове јесени 22 играча (од играча у
протоколима нису наступе забележили
голмани Драгићевић и Нешић, као и тек
пристигли Ивковић), а четири играча
могу се похвалити свим наступимаСтојановић, Јовановић, Ранковић и
голман Ракић. Ипак, "тројка" и "десетка"
црвено-белих окрњиће тај учинак на
пролеће, будући да их чека пауза због
упарених картона против Смедереваца.

Најбољи стрелац: Бобан Стојановић
Љубичић је после трећег кола напустио
екипу након конфликта са тренером,
вреди истаћи дебитантске минуте 17огодишњег Бојића у Тополи, а можда
највеће појачање Убљани би могли да
добију у опоравку везисте Солдатовића
који је забележио само 30 минута игре у
Новом Пазару. За похвалу је и податак да
су играчи Јединства показали завидну
дисциплину и једини су тим "Запада" чији
играчи нису кажњени црвеним картоном.
Навијаче Јединства може да радује
да је Мирко Андрић ове јесени показао
играчку и људску зрелост, да су у младом
Рашићу имали једног од најбољих
"бонуса" у лиги, а да је искусни Тадић
својом срчаношћу пружао прави пример
млађим саиграчима (просек екипе око 23
године). Богата зимница даје могућност
челницима Јединства да мирно чекају
зимски прелазни рок, за очекивати је да
одрешене руке добију играчи мале
минутаже и значајних расхода, а можда ће
зимска пијаца донети повратак још неког
од момака пониклих на стадиону под
Шепковцем...
Б.Матић

БРЕЗОВИЦА УСПЕШНО ОКОНЧАЛА ТУРБУЛЕНТНУ ЈЕСЕН

ПАНТЕЛИЋ ВОДИ КА ОПСТАНКУ
- После три кола, ваљевски стручњак заменио Марка Тадића и довео тим до 12. позиције.
- Чавић први стрелац, победа у Новој Вароши најбоља партија.
Брезовица и даље плови над
површином валовите Дрине, изгледало
је на старту сезоне да ће брезовачки
брод брзо потонути, али финиш јесени
дао је сасвим оправдану наду да ће се у
овом селу и наредне сезоне гледати
зонашки фудбал...

Игор Милановић (десно)

Водећи двојац Вишњић-Марјановић имао је великих мука да склопи
конкурентну екипу за ново првенство, с
обзиром да је прва зонашка сезона
максимално исцрпела финансијски
потенцијал Брезовице. Решење за клупу нађено је у вредном, али недовољно
искусном тренеру из школе Јединства
Марку Тадићу, па је ослабљени тим
тамнавског зонаша стартовао са три
везана пораза. Ипак, у финишу прелазног рока стигао је богат пакет појачања
са Шепковца- Ћургуз, Панић, Бранковић
и Милановић, а на "ужарену" клупу сео
је некадашњи голман и тренер бројних
екипа у региону Зоран Пантелић.
Својим фанатизмом и посвећеношћу
разбудио је деморалисану екипу, па
иако је дебитовао поразом у Лајковцувећ тај меч је наговестио много већи
потенцијал Брезовчана него што је
табела говорила.
Прва победа над Шапчанима била
је снажна резултатска, али и психолошка инјекција за Пантелићеву екипу,
мало по мало хватан је прикључак, а
прави плодови рада ваљевског стручњака стигли су у финишу јесени. Бод
из Сјенице "оверен" је минималцем

против Радничког, а онда је уследила
лепотица јесени у Новој Вароши- терен
који и будући српсколигаши напуштају
погнуте главе, био је поприште феноменалне партије Брезовице и нестварне
победе-4:1! Снажна Осечина одолела је
Ћургузу, Милановићу и друговима, али
није Полимље- хет-трик Петра Чавића
послао је Брезовчане на паузу насмејане
и поносне на добро одрађен посао...
Управо је Чавић са 7 погодака представљао највећу опасност за противничке голмане, али је огромну помоћ
имао у Игору Милановићу који је беспоштедном борбом у свакој утакмици освојио срца брезовачких навијача. Мирко
Ћургуз је потврдио рејтинг једног од
најбољих српсколигашких голмана, а
јуначко срце капитена Дејана Младеновића било је везивно ткиво за неспорни
квалитет који су показали Бранковић,
Ђорђевић, Леонтијевић, Мирчета, Симић...Ипак, најправедније је рећи да је
Пантелић развио колективни дух који
није марио за повређене и кажњене, у
сваком мечу под његовим вођством
Брезовица је била озбиљна и конкурентна екипа, па је велики корак ка опстанку
већ направљен...
Б.М.
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И ПОРЕД НЕУСПЕХА У ПОСЛЕДЊЕМ ЈЕСЕЊЕМ КОЛУ

КАРЕЛИ ЈЕСЕЊИ ПРВАК

КАРЕЛИ (Уб) - КОСЈЕРИЋ 5:3 (2:1)

- Белаторес нанео други пораз Убљанима. - Још два меча
на пролеће до краја регуларног дела, па разигравање.
Футсал екипа Карели одлази на
зимску паузу са првог места - то је
епилог након 7. кола Регионалне лиге
"Дрина". Убски момци су показали
велики напре-дак у овој сезони,
одличним играма, пре свега на домаћем
паркету, показали да су прележали
"дечије болести" и пролеће дочекују са
нескривеним амбицијама да нападну и
виши ранг.
Јесење почасти "исковане" су
изузетно квалитетном дуелу са Косјерићем, екипом која је до тог тренутка
једина савладала Убљане. Сви присутни сложили су се да је у питању
најбољи тим који је гостовао у спортској
хали, опет се меч ломио код резултата
3:3, а силовит финиш постаје већ
заштитни знак Карелија. Бриљирао је
Владимир Благојевић, поред три гола
био зачетник и свих опасних акција
убске екипе, па се на крају утакмице
поново чула победничка песма убских
мајстора футсала...
Прилику да већ сад "овере" прво
место, момци из Карелија пропустили
су у Шапцу. Поново је игран меч високог
квалитета као потврда велике уједначености лиге, а гости су у другом делу
пропустили прилику да искористе два
минута предности због искључења
голмана Белатореса. Влада Благојевић
је погодио пречку, Бојан Благојевић и
Тошић пропустили велике шансе, па су
Убљани доживели други првенствени
пораз. Ипак, председник Александар
Аћимовић задовољан је јесењим
учинком:
- Остаје нам да на пролеће у још два
меча са Флешом и Бајином Баштом
одбранимо пево место, а у овом тренутку још није дефинисан даљи распоред такмичења. Да ли ће се играти само
меч са прваком "Мораве" или како нам је
господин Беговић рекао разигравање у
оквиру обе групе- знаћемо ускоро, али о
томе ћемо размишљати кад дође време.
У међувремену смо савладали и РБ 014
у Ваљеву у оквиру куп-такмичења, тако
да с поносом могу да кажем да су момци
оправдали поверење и играли одличан
футсал овце јесени- рекао је предсеник
и голман Карелија.
Б.Матић

Регионална футсал лига "Дрина", 6.коло

Спортска хала на Убу. Гледалаца: 50. Судије:
Ћургуз, Поповић (Уб). Стрелци: В.Благојевић 3,
Б.Благојевић из пенала и Јечменица, а Ђукић,
Драгојловић и Петровић за Косјерић.
КАРЕЛИ: Симић, Ћургуз, В.Благојевић, Павић,
Јечменица, Тошић, Б.Благојевић, Стефановић,
Суботић, Миличић.
Регионална футсал лига "Дрина", 7.коло

БЕЛАТОРЕС (Шабац) - КАРЕЛИ (Уб)
2:1 (1:1)
Сала Економске школе у Шапцу. Гледалаца: 50.
Судије: Стојановић, Ђуровић (Ваљево).
Стрелци: Васовић и Тадић за Белаторес, а
Јечменица за Карели.
КАРЕЛИ: Симић, Ћургуз, В.Благојевић, Павић,
Јечменица, Тошић, Б.Благојевић, Стефановић,
Лукић

REGIONALNA FUTSAL
LIGA *DRINA*
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2014/15.
1.
2.
3.
4.
5.

Kareli (Ub)
Bajina Ba{ta
Kosjeri}
Belatores ([)
Fle{(Vaqevo)

4
3
3
2
1

0
0
0
1
1

2
2
3
3
3

22 : 15
32 : 20
24 : 32
14 : 22
22 : 25

12
9
9
7
4

Владимир Јечменица

МЛАДИ БОРЧАНИН БЛИСТАО У ДРЕСУ ЈЕДИНСТВА

ДЕБИТАНТСКА ЈЕСЕН ЗА ПОНОС
У богатој јесени убског Јединства, један
младић је својим партијама освојио опште
симпатије, како саиграча и стручног штаба, тако и
пробирљиве убске публике. Реч је о млађаном
Петру Рашићу (19), продукту борчанске фудбалске
школе који је у дресу Јединства играо прве
сениорске минуте у каријери. И одиграо их је на
високом нивоу, па је тренер Срђан Јовановић, за
разлику од већине својих колега, у свом "бонусу"
имао великог адута, а не терет до истека првог
дела.
Рашић је одиграо 14 утакмица ове јесени, због
картона прескочио само гостовање Новом Пазару,
а два ефектна гола украсила су огроман допринос
турбо-везисте Убљана. Реч је о момку префињене
технике, невероватне мирноће за једног тинејџера,
а његова тактичка обученост говори да је имао
Петар Рашић
добре учитеље. Не либи се да демонстрира
изграђен шут са дистанце, а Рашићева маштовитост често је
креирала шансе за Стојановића, Ранковића и остале:
- Одлучио сам се за храбар корак летос и нисам погрешио,
играо сам у одлично организованом клубу и радовао се
сваком одласку на Уб. Остварили смо добар резултат, можда
смо могли и боље, а од саиграча издвојио бих Бобана
Стојановића чији сваки потез одише фудбалском класомхвали омалени везиста најискуснијег нападача Јединства. Б.М.

УСПЕШАН НАСТУП УБСКИХ АТЛЕТИЧАРА У ВАЉЕВУ

ПОБЕДНИЦИ
ЂУКИЋЕВОГ МЕМОРИЈАЛА
Атлетичари клуба "Маратонац 02" имали су одличан
наступ у Ваљеву, на Меморијалу Светомира Ђукића, једног
од оснивача српског олимпизма. Зорица Новаковић је у
конкуренцији средњошколки освојила прво место у трци на
800 метара, а Жарко Новаковић је био најбољи у конкуренцији јуниора на 10.000 метара. Сјајни дугопругаш
истовремено је био трећи у конкуренцији сениора, а следећи
наступ представници "Маратонца 02" имаће 31. децембра на
Новогодишњој трци у Београду.
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ПРЕГЛЕД ЈЕСЕЊЕГ УЧИНКА ЈУНИОРСКИХ СЕЛЕКЦИЈА ЈЕДИНСТВА СА УБА

КАДЕТИ У БОРБИ ЗА ВРХ
Брушење талената у јуниорској школи одвија се пуном паром, много
битније од промењљивих резултата је да је тренажни процес на
високом нивоу и да близу 150 дечака вредно учи фудбалске лекције.
Кадетска селекција предвођена
тренером Жарком Анђићем имала је
одличну полусезону, са осам победа и
три "ремија" у 14 мечева, црвено-бели
кадети су се сместили на трећу
позицију, са седам бодова заостатка за
водећим Саваци-јумом. Као најбољи
меч, тренер Анђић издваја тријумф у
Лозници (3:0), а перјаница екипе је
капитен Дарко Пурешевић који је и први
стрелац са десет погодака (укупна голразлика 31:12). Анђићеви пулени су
посебно у гостима пружали квалитетне
партије, забеле-жили чак четири победе
ван Уба, а пласман је могао бити још
бољи да нису непла-нирано изгубили
кући од Будућности Крушика 2014 и
лајковачког Железни-чара. Пуно играча
направило је крупне кораке у
фудбалском развоју, за овај пут
издвојићемо Лазара Ристовског и
Стефана Филиповића, али је најтачније
рећи да ова селекција "расте" као
снажан колектив без незамењивих
појединаца.
Много нестабилнију јесен имали су
омладинци под командном палицом
Николе Симеуновића, а раритет је да у
овој групи Колубарско-мачванске лиге
има само пет клубова! Тако су црвенобели већ два пута одмерили снаге са
Железничаром, Мачвом, Будућношћу и
Лозницом, а после доброг старта и две
победе у три кола, уследио је велики

пад у финишу и три убедљива пораза
пред паузу. Ипак, приоритет ове селе-кције је прављење "бонуса" за први тим,
нападач Стефан Бојић (97) је играо већ
дебитантске минуте у Тополи, а вероватно на пролеће деби чека и Филипа
Симеуновића, можда још неког клинца...
Рад Мирослава Билића и помоћника
Александра Аћимовића никог не оставља
равнодушним, великом посвећеношћу и
студиозношћу њих двојица свакодневно
брусе таленте рођене 2000. и млађе. Иако
физички инфериорни (и у просеку годину
дана млађи), Јолачић, Грујичић, Радибратовић и остали на свакој утакмици
демонстрирају високу техничко-тактичку
обученост, или народски речено- играју
леп фудбал. Зато су увек утакмице ове
селекције праћене пристојним бројем
посматрача, а свој резултатски "бум" за
очекивати је да направе у наредној
сезони када ће играти са својим правим
вршњацима. Тренутно су у средини
табеле, дешавало им се некад да испусте
и предност од 3:0, али то не мења утисак
о одличној "генерацији која расте"...
За крај, под Шепковцем зимују и
једни јесењи прваци. Петлићи Раце
Тадића и помоћника Цвијовића са врха
гледају на остале, а Глишић, Руњајић,
Милутиновић, Цвијовић...своје умеће
показаће и у оквиру Зимске лиге ФК
"Јединство" која је претходне недеље
стартовала у убској хали.

ТРЕЋИ НОВОГОДИШЊИ
ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ПОЧЕТАК
10. ДЕЦЕМБРА
Љубитељи малог фудбала на
Убу и ове зиме имаће прилику да
уживају у мајсторијама на "петопарцу", сада већ традиционални
Новогодишњи турнир имаће своје
треће издање на паркету убске хале.
Пријаве за турнир трајале су до 9.
децембра, уплата је износила 10.000
динара, а почетак турнира заказан је
за среду 10. децембар у 18 часова.

Турнир, као и претходних
година, организују Установа за
културу и спорт и ФК Јединство са
Уба, а досадашњи победници
турнира су Бенфика Врело и
обреновачка Рома.

Јесењи прваци. Петлићи ФК Јединство
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КОШАРКА

11.децембар 2014.г.

НАШИ КОШАРКАШИ ПОЛОВИЧНИ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

Прва српска лига "Запад", 10.коло

УБЉАНИ ТЕСТИРАЈУ ПРИБОЈ

УБ - СЛОГА(Деспотовац) 81:66
(21:9, 20:18, 18:16, 22:23)

- Пулени Душка Ружичића поклекли у Новом Пазару, минисерија од два пораза прекинута против Слоге из Деспотовца.
- Непоражени Прибој следећи домаћин.

Спортска хала на Убу. Гледалаца: 200.
Судије: Станић (Ваљево), Николић
(Крагујевац)
УБ: Љубас 8, Ракић 7, Јадранин 10, Ковачевић 3, Пећинар, Јагодић, Радојевић 13,
Веселиновић 20, Милуровић 2, Даниловић 11, Јаковљевић 4, Поповић 3

Без Поповића и Ракића, убски
Веселиновић
кошаркаши нису успели да "преплиу акцији
вају" Јошаницу. Нови Пазар је наметнуо
ритам у првој четвртини, имао резултатску предност у току целог меча, али
су у финиш сусрета гости ушли са само
минус три. Тада су и једни и други
пропустили по три-четири напада,
домаћин се лаганим поенима одлепио
на плус пет и привео меч крају без
резултатске драме.
Два везана пораза наметнула су
Убљанима императив победе над
екипом из Деспотовца, од првог минута
била је приметна разлика у квалитету,
- Пуно су сам недостајала
што је тренер домаћих искористио да наша два крилна играча у Пазару,
пружи солидну минутажу Ковачевићу, имали смо активан резултат цео
Милуровићу, Јагодићу...
меч, али нам је у финишу фалило
концентарције за потпуни преокрет. У дуелу са Слогом, било је
битно да прекинемо негативан низ
и расположени кренемо пут
Прибоја. Домаћин је непоражен,
велики фаворит, али ми не идемо
са "белом заставом". Уколико
будемо комплетни, очекујем
равноправну утакмицу, битно је да
будемо свесни да имамо квалитет
да се супротставимо и најбољим
екипама лиге - пун је оптимизма
Александар Веселиновић који се
Душко Ружичић, тренер Убљана после серије пехова вратио у
препознатљив ритам.
Б.М.

Прва српска лига "Запад", 9.коло

НОВИ ПАЗАР - УБ 78:72
(27:19, 15:17, 23:17, 13:19)
С п о ртс к а х а л а у Н о вом П а за ру.
Гледалаца: 400. Судија: Петровчић,
Ђурић (Чачак).
УБ: Јадранин 2, Ковачевић, Пећинар,
Јагодић, Радојевић 19, Веселиновић 18,
Милуровић 2, Даниловић 13, Љубас 8,
Јаковљевић 10.

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

10
10
8
6
6
5
5
4
4
4
3
2
2
1

0
0
2
4
4
5
5
6
6
6
7
8
8
9

+257
+108
+67
+55
+43
+55
+36
-22
-55
-55
-67
-112
-126
-184

20
20
18
16
16
15
15
14
14
14
13
12
12
11

НЕМА ОДМОРА ЗА СЕЛЕКЦИЈЕ КК МЛАДОСТ

НИЖУ СЕ ПОБЕДЕ
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Deda Mrazovo
Novogodišnja jelka odelo
150 cm

650-

500-

Deda mrazova
1.200- kapa (svetlića)
183 cm

215 cm

1.800155 cm

1.300190 cm

2.500Novogodišnja
gusta jelka
(sa metalnim stalkom)

60-

Stikeri veliki

90-

VELIKI IZBOR
NOVOGODIŠN
JIH UKRASA
Povoljno !

Активности у КК Младост 014 не јењавају иако се ближи
крај године, ни мењање паркета у школској сали није их пуно
пореметило, а најважнију победу остварили су млађи
пионири. Они су у Лазаревцу савладали Кнез Лазар са 93:91 и
освојили прво место у "А" групи без пораза, а у сусретима са
екипама из "Б" групе пробаће да се пласирају за плеј-оф који
се игра у фебруару.
Кадети су имали слободан викенд у првенству (имају
скор 4-0), док су јуниори у дргом колу регионалне лиге
савладали Микс у Шапцу- 84:73. Кадетска и селекција млађих
пионира имале су у недељу пријатељске сусрете са
одговарајућим селекцијама Слободе из Барича и по обичајузабележиле две победе, док су старији пионири победили
Раднички из Обреновца 93:92. Једини пораз доживели су
сениори у Лајковцу- 108:91:
- Велику захвалност дугујемо Дарку Глишићу и Александру Јовановићу-Џајићу за организацију колективног превоза
свих селекција, захваљујући Радовану Пулетићу и његовим
сарадницима добили смо термине у спортској хали који нам
пуно значе док се реновира школска сала- рекао је председник
и тренер кошаркаша Младости 014 Владимир Урошевић. Б.М.

СПОРТ

11.децембар 2014.г.

НЕМАЊА МАТИЋ ПУНИ НОВИНСКЕ ЧЛАНКЕ

ЗЛАТНУ ЛОПТУ СЛАВИМ
УЗ ПЕЧЕНО ПРАСЕ
У МОМ ВРЕЛУ
Срце му је задрхтало, душа заиграла. Ко би
рекао да таква стамина, од 194 центиметра,
разорног ударца и беспрекорне конституције,
може да испадне из „лежишта”? То мора да је
ударац тектонске снаге, кадар да сруши његову
сигурност и веру у себе
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ОДРЖАН 16.МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР
У ШАХУ “СЕЋАЊЕ НА САШУ“

ДОМИНАЦИЈА
ДРАГУТИНА ИВАНОВИЋА
У просторијама пицерије "Џонатан", одржан је
брзопотезни турнир у шаху у знак сећања на Александра
Брујића- Бушона. Појавило се 10 учесника, играло се по
једноструком Бергер-систему (5 минута по играчу), а прво
место са 9 бодова из исто толико партија припало је
мајстору ФИДА Драгутину Ивановићу.

Фудбалер Челзија Немања
Матић изабран је за
најбољег српског играча у
2014. години. Како се
наводи у саопштењу после
седнице Извршног одбора
Фудбалског савеза Србије
(ФСС), Матић је једногласно
победио у конкуренцији
фудбалера Саутемптона
Душана Тадића и Петра
Шкулетића из Партизана.
Награда ће му бити уручена
на годишњој свечаности
ФСС-а, а датум и место
биће ускоро саопштени.
Такав је, ипак, Немања Матић. Најбољи фудбалер
Србије и дечак из кошилука. Звезда светског фудбала и
обичан момак из Врела. Будући лидер државног тима и
беспрекоран пример млађима.
Аждаја на терену и добричина благе нарави. Ас
Челзија, љубимац Жозе Муриња, спреман да увек
надгради и преиспита себе. Детињасто искрен и
хладнокрвно оштар. Далеко од граница клишеа. Рођен за
љубимца нације, прототип фудбалског хероја из
романтичних прича и дечијих игрица.
– Волим моје људе, старе пријатеље. Срце ми је пуно
кад дођем у Србију, моје Врело, село поред Уба. Ето ме већ
17. децембра, моја фамилија и пријатељи испећи ће
заједно прасе за Златну лопту, признање о којем сам, као
дечак, управо на игралишту Врела, маштао. Све сам већ
договорио са људима из Челзија, стижем 18. у Београд на
свечаност ФСС. Биће то велики дан за мене и моје
најближе – дечачки искрено, вешто бираним речима, у
тренуцима док навиру емоције, поручује Немања Матић из
Лондона...
“Спортски журнал“, 5.децембра 2014.

НАЈБОЉИ ВЕЗИСТА НА СВЕТУ ?
Изванредним наступима у дресу Челсија ове сезоне,
српски репрезентативац не престаје да одушевљава
бројне љубитеље фудбала широм света, али и стручну
јавност у Енглеској. Похвале на његов рачун стижу једна за
другом... Последњи у низу оних који су открили колико их
Немања Матић импресионира од почетка ове сезоне, јесте
легендарни фудбалер Арсенала Пол Мерсон који тврди да
је високи Врељанин набољи везиста на свету !

szr.jelenic@gmail.com

Друго место освојио је Блесић са 7 поена, а поен мање
од њега сакупио је Сандић. Четврту и пету позицију
поделили су Стојановић и Вилимоновић са по 5 бодова, а
иза њих се пласирао Горчић са 4,5 поена. Драгићевић је
освојио 4, Ђокић 2, а на зачељу су завршили Милошевић
са 1,5, и Крсмановић са једним поеном.

NAJBOLJI IZBOR LED TV !
2 godine garancije - sa integrisanim DVB-T2 tjunerom
32”

32”

27.980Vivax TV32S55D LED TV
DVB-T2 , Media Player

36.980Samsung 32h 5000 LED,
Full HD

32”

40”

Ub

SZR

JELENIĆ

065/507-50-50

ZIDANE KUĆE
MONTAŽNE KUĆE
NISKOENERGETSKE KUĆE
ADAPTACIJE
MAŠINSKO MALTERISANJE
SVI ZAVRŠNI RADOVI

37.980Vivax 40le60 102cm,
Full HD , USB Media

49.980LG 32lb650v LED, SMART,
3D,WiFi, Full HD

Besplatan prevoz , montiranje i stelovanje kanala

MOGU]NOST KUPOVINE PREKO
ADMINISTRATIVNE ZABRANE ILI
^EKOVIMA GRA\ANA U VI[E RATA !

ОДБОЈКАШИЦЕ ИМАЈУ ЈОШ МЕЧ ДО ЗИМСКЕ ПАУЗЕ

ЈОШ УВЕК У ИГРИ
- Две победе и пораз у дербију са до тада непораженим Асом, наше
одбојкашице на четвртој позицији. - У суботу стиже београдски
Имлек који је у међувремену преузео лидерску позицију.
Добру увертиру за дерби са
непораженим Асом, одбојкашице Уба
направиле су против талентоване
екипе из Љига. У неуобичајеном
термину (понедељак увече) и пред
пуним трибинама, екипа Марине
Петровић је одиграла квалитетан меч,
са малим осцилацијама само у финишу
сусрета (пропустиле пет меч-лопти) и
показала да је криза прошлост. Бриљирала је Соња Пузовић, сјајним блоковима дизала температуру у публици, а
одлично су је пратиле Ана Лазић и Миа
Вуловић.

Друга лига "Центар", 6.коло

УБ - СПАРТАК (Љиг) 3:0
(25:15, 25:20, 25:23)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 300.
Судије: Гајић, Илић (Београд).
УБ: Јеличић, Лазић, Марковић, Павловић,
Петровић, Цветковић, Милијановић,
Киселчић, Филиповић, Николић, Пузовић,
Вуловић.
Друга лига "Центар", 7.коло

АС - УБ 3:1
(25:22, 27:25, 19:25, 25:21)
Сала ОШ "Милена Павловић-Барили" у
Вишњичкој Бањи. Гледалаца: 30. Судије:
Медојевић, Јагодић (Београд).
УБ: Јеличић, Лазић, Марковић, Павловић,
Петровић, Цветковић, Радовановић,
Киселчић, Филиповић, Грујичић, Пузовић,
Вуловић.
Друга лига "Центар", 8.коло

ЛАЗАРЕВАЦ - УБ 0:3
(24:26, 13:25, 13:25)

Добри резултати,
упркос бројним пеховима

Соња Пузовић у акцији
Дуел против првопласираног Аса
(екипе које су Убљанке савладале у
баражу), протекао је у атомској одбојци
и неизвесној борби у којој су нијансе
ипак претегле на тас лидера. Поново
убске девојке нису биле миљенице
арбитара, неколико "сумњивих" лопти
пресуђено је у корист Аса, али Марина
Петровић није била незадовољна
приказаним:
- Остаје жал за барем једним бодом
који смо сигурно заслужиле, види се да

је екипа Аса уиграна и у пуном
тренингу, али да није било турбуленција које нас прате од стартасигурно је да би оне нама гледале у
леђа. Ипак, показујемо напредак у
игри, похвалила бих Данијелу Павловић која је играла либера и Миу
Вуловић, а податак да су сва четири
сета била неизвесна- говори да је
дуел протекао у изједначеној борбипреноси утиске из Београда тренер
Убљанки, тренутно на принудној
паузи када је реч о играчком ангажману.
У Лазаревцу, после успаваног
старта, ипак није било дилема.
"Ишчупале" су Убљанке први сет на
разлику, после тога се питање
победника није више постављало:
- Нисам била задовољна почетком, морала сам поприлично да
подигнем тон у паузи између првог и
другог сета, па је екипа показала
добру реакцију у наставку. Следи

Сала ОШ "Кнез" у Лазаревцу. Гледалаца:
50. Судије: Жарић, Давидовић (Београд).
УБ: Јеличић, Лазић, Марковић, Павловић,
Петровић, Цветковић, Милијановић,
Киселчић, Филиповић, Цвијовић, Пузовић,
Вуловић.

ДРУГА ЛИГА - ЦЕНТАР
1. Imlek
2. AS
3. Smederevo
4. Ub
5. Spartak(Qig)
6. Sterija
7. [umadija (A)
8. Po{tar 064
9. Lazarevac
10. Ml.radnik(P)

7
7
6
5
5
4
2
3
1
0

1
1
2
3
3
4
6
5
7
8

23:8
22:8
18:13
18:11
17:13
17:16
13:19
11:19
8:22
6:24

21
20
16
15
14
11
9
8
4
2

9.коло (13.децембар 2014):
ЖОК Уб - Имлек (Београд)
нам још један дерби са Имлеком, екипом која
је у прошлом колу нанела први пораз Асу,
уколико успешно одрадимо тај меч- још увек
ћемо бити у игри за највиши пласман- каже
Марина Петровић, чији повратак на паркет
убска публика може да очекује тек у
пролећном делу сезоне.
Б.Матић

