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ФОНДАЦИЈА „ДРАГИЦE НИКОЛИЋ“

ПОДИГЛА ТЕМЕЉЕ
ЗА ТРИ КУЋЕ

ВИДОВДАН

Д.К.

Драгица Николић у разговору
са децом из Лисо Поља

АУТОПУТ УБ - ЛАЈКОВАЦ

ЗАВРШЕТАК ДЕОНИЦЕ
ДО 30.НОВЕМБРА
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Владе Републике Србије саопштило је да ће рок
за изградњу деонице Уб–Лајковац на Коридору 11 бити
продужен до 30. новембра ове године, као и да ће извођачи
радова морати да поштују предвиђену динамику радова. У
саопштењу се наводи да је то закључено на заједничком
састанку представника тог министарства и предузећа
''Коридори Србије'', ''Путеви Ужице'' и ''Планум''.
Државни секретар Дејан Трифуновић истакао је да је
став државе да се више неће толерисати неиспуњавање
преузетих обавеза јасан. Он је нагласио да је постигнут
начелни споразум о томе да домаћи конзорцијум оконча
радове до 30. новембра ове године, уз исте услове плаћања.
Трифуновић је, такође, подсетио на то да је рок за
завршетак радова на тој деоници био 30. јун ове године, као
и да је у претходном периоду ово била врло проблематична
деоница.

АКТУЕЛНО
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ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

УСВОЈЕНА ИНФОРМАЦИЈА О МАЈСКИМ ПОПЛАВАМА
Јелић је предложио да Скупштина образује анкетни одбор који би, до наредне седнице, преиспитао и
оценио рад Штаба и свих општинских органа. - Глишић оценио да свака Скупштина има право да врши
надзор и да ће то бити могуће тек када буде тачно дефинисано шта је штета, шта је оно што је
одговорност или евентуални пропуст.

Детаљ са треће седнице

Д.Н.

ПАМБУКОВИЦАВОДА ОДНЕЛА АСФАЛТНИ ПУТ

СНАГА БУЈИЦЕ
Свако ко се, ових дана, запутио ка засеоку
Авала у Памбуковици имао је прилику да види
несвакидашњу сцену. На новоизграђеној деоници
асфлатног пута бујица је, током недавних поплава,
однела део асфлатне подлоге дужине тридесетак
метара. Асфалтни пут завршио је у суседној њиви.
Слика говори више од речи...

КАРИТАС ДОНИРАО ХУМАНИТАРНЕ ПАКЕТЕ УГРОЖЕНИМА У ПОПЛАВАМА

НАЈВЕЋА ПОШИЉКА ПОМОЋИ

За 1.200 поплављених домаћинстава, католичка
хуманитарна организација обезбедила 36 тона хране и
хигијенских средстава
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КИНЕСКА ДЕЛЕГАЦИЈА ПОСЕТИЛА ОПШТИНУ УБ

СТУБЛЕНИЦА ИНДУСТРИЈСКИ ЦЕНТАР
Започета израда пројектне документације за изградњу индустријске зоне у Стубленици

Ли Чангје и Дарко Глишић

ПОМОЋ
УГРОЖЕНИМА

Кинески инвеститори у друштву представника општине Уб

Милован
Миловановић

АКТУЕЛНО
ДА СЕ НЕ ЛАЖЕМО

ДИПЛОМИРАНИ
МЕНАЏЕР, ТРЕЋИ ДАН
“Имање = знање”, принцип по коме се
завршавају приватни факултети у Србији
Када је прошле године познати редитељ Горан
Марковић изашао у јавност са својим новим филмским
остварењем “Фалсификатор” нисмо много обраћали пажњу
на поруку коју нам шаље. Медији и целокупна јавност су
тада били окренути неким “важнијим” темама, хапшењу
Мирослава Мишковића, афери “Агробанка”, “Звездама
Гранда”, “Фарми”...
Сада је Марковићев филм, судећи по писању
медија, много актуалнији него прошле године. Подсећања
ради, главни лик у филму (Анђелко) је директор основне
школе у једном малом месту у Босанској Крајини,
шездесетих година. Поред тога што, наизглед, води скроман
и складан породичан живот, цењен и вољен од пријатеља,
Анђелко има једну велику ману. Он фалсификује дипломе,
без икакве надокнаде, чиста срца и наивног уверења да се
ради о гесту доброчинства којим утире пут нечијој срећи и
запослењу. Када постане разотркивен, неко време проводи
у затвору, али убрзо, затим, око њега се ствара круг
заштитника, његових старих “муштерија”, који се труде да
читаву превару заташкају како се не би урушио цео систем
заснован на фалсификованим дипломама. На крају, и сам
судија, његов “дипломац”, доноси пресуду о његовом
ослобађању.
Анђелкову улогу данас су преузели многобројни
приватни факултети и истурена одељења који штанцују
дипломе с’ том разликом што своје услуге “дебело”
наплаћују. Тако је данас могуће, за кратко време, стећи
академско звање, без нарочитог познавања струке и
високошколских предмета. Није редак случај да појединци у
позним годинама, некако напрасно, загреју столице, заволе
књигу и положе испите који им гарантују дипломе вишег или
високог образовања, а тиме и високе функционерске
фотеље. Управо они први постају заштитници актуелног
компромитујућег стања у образовању Србије. Ту се круг
затвара. А, ето, одговора и на податак доктора Миће
Јовановића који тврди да 92 одсто студената “Мегатренд”
факултета пронађе посао годину дана након дипломирања.
Како је дошао до тог податка само он зна?
Србија, на тај начин, остаје заробљена у мору
необразованих и нестручних кадрова, који своје послове
раде исто онако како су и студирали. Како ми, грађани, да се
осећамо када више нисмо сигурни да су чиновници у
администрацији завршили школу или су купили дипломе?
Да ли су нам, баш, такви васпитачи, учитељи, професори,
мајстори, лекари, зубари и сви они људи од којих зависимо,
да не говоримо о политичарима? Част изузецима. Познајем
и оне који су редовно похађали приватне више и високе
школе, без “веза и везица”, али они, нажалост, управо
спадају у ону категорију која тешко проналази запослење
(оних осам посто са “Мегатренда”).
Србија је земља у којој има више приватних школа,
факултета, универзитета него ветеринарских амбуланти и
пољопривредних апотека. Није ни чудо како наша држава
успева да произведе и по неколико стотина доктора наука
годишње, а да, у исто време, хиљаде хектара обрадивих
површина “зврје” празне чекајући стране инвеститоре и
разне монополисте који, за разлику од наших сељака, знају
да направе профит користећи све погодности које нам је
мајка природа дала...
“Ој, Србијо међу шљивама !” (...)
“Успели сте да све више празните села и
привлачите на универзитет хиљаде и хиљаде младих
оба пола, који неће бити ништа друго до научни
пролетаријат пошто за то немају истинске склоности, а
пронашли би себе на селу, којем већ недостаје радна
снага, ако би се плански приступило обрађивању.
Створили сте мноштво рђавих чиновника који ће
штетити држави јер ће лоше радити и увек ће бити
незадовољни.” - Арчибалд Рајс, давне 1928.године
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КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЂУНИС”

ВЕЛИКА ЗАЛАГАЊА
ЗА ВРЕМЕ И НАКОН ПОПЛАВЕ
Током поплава, опкољени водом, плашили смо се како
ћемо преживети. Без питке воде, основних намирница и
нормалних хигијенских услова. Када се вода повукла и када
смо прионули да чистимо и избацујемо блато и те како су
нам биле потребне услуге КЈП „Ђуниса“.
- Уочи поплаве, у среду 14. маја, педесет запослених у
„Ђунису“ било је ангажовано на пуњењу џакова. Нису ни
ишли кућама. Мобилисали смо предузеће, обављали разне
послове, дежурали.... Сва наша возила и механизација су
била на располагању општини, исто и грађанима, тако да
смо поред редовних комуналних услуга, одмах прионули
на оспособљавање водоснабдевања. Имали смо поплављене све бунаре, тако да смо искључили оне који су у том
моменту били опасни да угрозе воду за пиће. Већ након
три, четири дана, када смо испрали добро мрежу, били смо
сигурни да је вода за пиће добра. Завод за јавно здравље,
из предострожности, није дозволио да се вода пије. Било је
потребно да се уради седам анализа, а да се саставе три
добре – рекао је Зоран Ситарица, директор КЈП „Ђунис“.
Из кућа је побацано на тоне поплављених ствари. У
првим данима, дворишта су била претрпана предметима
који су изнети да се суше, али и стварима које су биле за
бацање. Ко зна колико душека, ћебади, намештаја од
иверице, намирница, животињских лешева је бачено?
- Не знамо ни сами, депонија у Богдановици је
буквално затрпана, булдожер је нон-стоп радио на том
разгртању, расквашен је био и прилаз, па смо морали да га
поново насипамо. Поред наших возила, ангажовали смо
приватне камионе и скипове да нам помогну да то што брже
склонимо – изјавио је Ситарица.

Зоран Ситарица
КЈП „Ђунис“ имао је подршку својих колега када је то
било најпотребније. Поред четири њихове цистерне за
воду, имали су испомоћ и две војне цистерне. Помоћ је
стизала из Ваљева, Сомбора и далеке Данске, чији су
спасиоци својом опремом извлачили загађену воду из
бунара и њива. Возачима „Ђуниса“ првих дана изузетно је
било тешко да се пробију до Ваљева по воду за пиће. Ништа
лакше није било доставити воду ни по убским селима.
Директор Ситарица објашњава:
- По селима смо имали проблем, где ту воду сместити.
Удаљенија села су добијала флаширану воду за пиће, а
касније смо добили 15-ак резервоара од једног кубика које
смо поставили, па смо их само допуњавали. Након тога,
стигла нам је донација из Сомбора, десет цистерни по два
кубика, које смо поставили по угроженим селима. Када су
стигли Данци, наши људи су ишли уз њих, а пошто су нам
оставили опрему, преузели смо испумпавање, хлорисање,
прочишћавање воде у сеоским срединама.
На терену су и даље две екипе „Ђуниса“ које обављају
посао прочишћавања поплављених и загађених бунара.
Тежи део посла био је уклањање животињских лешева у
сеоским газдинствима и фармама које су чишћене, а затим
посипане кречом. Контејнери за лешеве животиња били су
стационирани на сточној пијаци уз присуство полиције.
Херметички затворени, а лешеви су даље упућивани на
спаљивање како се зараза не би ширила.
КЈП „Ђунис“ је активирао људе преко јавних радова,
преко „Ђуниса“ је ишла дистрибуција мањих пумпи за
подруме, средстава за хигијену, лопата, рукавица, маски,
калорифера, сушача (61). Њихова доставна возила су скоро
сву хуманитарну помоћ довозила до центра града, а кад је
требало и утовар-истовар сена за стоку.
Д.Капларевић

НАШИ АУТОРИ
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ЛИЧНИ СТАВ

ТОТАЛИЗАЦИЈА
У преводу са латинског:
„У почеп!“. Без остатка.
Терај редом па где стигнеш.
Нећу да пишем. Време је за одмор. И колумнисти
имају душу. Можемо ваљда и ми на летњи распуст. Није то
измишљено тек тако, за неке има, за друге не. Без
селективног приступа молим, у супротном суочићемо се са
тотализацијом.
Тотализација је узела маха.
У преводу са латинског: „У почеп!“. Без остатка.
Терај редом па где стигнеш.
Ако то урадиш у шуми тестером, учинио си једно
„...од најтежих кривичних радњи у шумарству са бројним
последицама“.
Кренеш ли у обалу тримером имаш краткотрајан
учинак. Багрем се тићи, коров набуја, амброзија пошашави
па за пар недеља к'о да се ниси ни мучио. Рад обезвређен,
ти обесхрабрен, у жељи да ствар учиниш ефикаснијом
упадаш у замку тоталитарног рата. Хоћеш решење
проблема једном за свагда. Купујеш тотални хербицид,
мало паковање. Упутство за употребу одштампано ситним
словима.
„Колико да сипам?“-тражиш савет од продавца.
„Што више – то боље!“, добијаш одговор уз широки
осмех.
Док задовољан одлазиш и не слутиш да је на теби
примењено прво неписано правило трговине. Определио
си се за тихо прикрадање наоружан прскалицом и
одговарајућим хемијским раствором. Без много помпе
третираш нежељени зелениш. Чекаш. Пролази дан, други,
цела недеља. Видиш очигледне резултате третмана. Обала
се лепо жути, добијаш слободно време које можеш да
утрошиш на посматрање завршнице општинске лиге. Ако
си баш пробирљив може и светског фудбалског првенства.
Следе недеље, месеци. Повремена киша спира
земљу са жутнуле обале. Ништа страшно. Коров мирује,
багрем издахнуо, нема безвезног хлада. Тријумф над
природом очигледан. Остаци спарушене траве труну.
Једног јутра, о чуда, ненадано бивша обала сишла на пут.
Елементарном непогодом погођен, генерално слуђен упао
си у сопствену замку. Одједном багрем и није био тако лош,
био је ту по неки ражањ и грање за фуруну, колац би добро
дошао. Постао си жртва тотализације.
Зато, ако хоћеш Тамнаву на длану иди у горњи
Тврдојевац. Препречи пре Лала кроз Јовановића ливаду и
седи под јавор оскоруш. Баба Јела каже да је стабљику ко
прс' дебелу донео њен чича Света из Другог рата. Нису
дали да се сече. Још мање да га неко прска тоталом. Стоји
већ шездесет година на истом месту као идеалан ослонац
за посматрање ове наше долине суза. Поглед пуца од
Новака до Врела. И видиш скоро све. Тамнава ТВ у ХД
резолуцији. Сретни косе, преврћу и балирају. Мање сретни
косе, скупљају и пале. Неки шпартају и задовољно
коментаришу, остали пресејавају и гунђају. Док једни
преоравају други се пресабирају. Сви заједно чекају
комисију из општине. Да процени штету, попише пропаст и
евидентира изгубљено.

ПРЕДНОСТИ
ТЕ “КОЛУБАРА Б”
Аргументи који не би требало да
буду занемарени
Продаја ЕПС-а, уступање радова страним
фирмама, као и увођење стратешког партнера неће
допринети развоју домаће индустрије, јер јој се узимају послови који могу и сада да се раде уз адекватну
организацију. Имамо енергенте, тржиште, раднике и
треба да градимо. У периоду 1965 – 1986, изграђено је
15 великих термо-блокова на угаљ. Одустало се од
започете „ТЕ Колубара Б“ (у Каленићу, прим.ред) и ако
желимо да развијамо домаћу индустрију треба
наставити тамо где се стало. ТЕ „Колубару Б“ треба
завршити јер је у њу уожено 350 милиона долара, а
потребно је уложити још 900 милиона евра, са врелом
водом за грејање Београда, чиме би се штедело
годишње 70 милиона евра на име смањеног увоза
енергената. Предност „ТЕ Колубара Б“ у односу на
ТЕНТ Б-3, поред бољег искоришћења енергије угља,
јесте то што се (како је пројектовано) угаљ допрема са
копа тракастим транспортером дужине 500 м а пепео
враћа у површински коп и затрпава земљом, а за ТЕНТ
Б-3 угаљ се транспортује железницом на 25 км, а пепео
одлаже на отворену депонију која угрожава околину.
Уважени чланови Академије инжењерских наука
Србије би могли да дају стручно мишљење када је реч
о томе да ли би требало градити „ТЕ Колубара Б“ или
ТЕНТ Б-3, где би се, уз погодну организацију, активирали расположиви капацитети ЕПС-а.
(Објавељно у “Политици”, 13.јуна 2014.године.
Наслов и опрема „Глас Тамнаве“)

Миољуб Станковић, дипл. маш. инж. Степојевац

НАША
ПОСЛА

КО ТО ТРЕНИРА?

Колико до јуче слушали смо и читали хвалоспеве о
раду српског Министарства унутрашњих послова.
Лидер, многи кажу, вечите моћне странке на овим
просторима, на функцији на којој је био,
гарантовао је неку врсту равнотеже у службама.
Сада се нешто ‘’пореметило’’, он је у дипломатији,
а неки у полицији у све већем ‘’чабру’’.
Саопштења, реаговања и вести, којима нас ових
дана обасипају такозвани велики медији, уносе
додатни немир у ионако ташку и депресивну
стварност. На шта ли ће ово, до краја, изаћи? Ко то,
сада, нема сунње - оправдано, ‘’тренира
строгоћу’’? Некада нам је та мелодија улепшавала
дан јер смо ту, тадашњу, народну милицију, некако,
гледали као драгу и блиску...
Ових дана пензионисани мајор полиције, пријатељ
из старих времена, уз ‘’чашицу разговора’’
присећао се оних времена кад се радило на
‘’обезбеђењу локација приликом доласка страних
државника’’, истраживано деловање ‘’спољњег и
унутрашњег непријатеља’’, патролирало са циљем
превенције... Каже, мењају се времена. Превенција
је уступила место дежурствима и полицијским
патролама, а афере у медијима се смењују..
А суштина је, заправо, једно најобичније питање,
које је недавно поставио и сам председник
Николић: ‘’Да ли полиција треба да чува Закон, или
неке моћнике од Закона?’’
Одговор је јасан и добро познат. Али, протеклих
година као да смо већ навикли да се сами чувамо
од Закона (како ко и колико ко), што је добро и
препоручљиво, али не ваља што смо прећутно
толерисали случајеве који нам се сада обијају о
главу. Ипак, ни ту нисмо подједнако криви...
М.М.
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НА ЧЕТВРТОМ ФЕСТИВАЛУ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА
ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА
ДУШКА ШУРЛАНА

Награду за глумачко остварење добила је
Мирјана Симић за улогу Симане Вучетић у
представи „Камен за под главу”

ОТКРИВАЊЕ
ПРИРОДЕ

УБЉАНКА ПОБЕДИЛА

Најнагађиванија глумица убског позоришта „Раша
Плаовић” Мирјана Симић недавно је својој колекцији
придодала још једно признање. За улогу Симане
Вучетић у представи „Камен за под главу” Милице
Новковић, у режији Зорана Савковића, добила је
награду за глумачко остварење на управо завршеном
четвртом Фестивалу аматерских позоришта Западне
Србије у Пријепољу. У званичној конкуренцији ове
Симићева
смотре аматерског стваралаштва такмичило се шест
у награђеној улози
представа позоришних трупа из Нове Вароши, Љубовије, Лознице, Богатића, Уба и града домаћина.
Васпитач по занимању, са радним местом у Предшколској установи, Мирјана
Симић велики је заљубљеник у позоришну уметност. На даскама убског
аматерског позоришта прву улогу одиграла је 1998. године и одмах се издвојила
великим талентом, те је већ више од деценију и по један од главних носилаца
репертоара у ансамблу „Раша Паловић”. Широк дијапазон својих глумачких
могућности показала је у петнаестак одиграних улога, које су овенчане бројним
наградама. Титулу најбоље глумице освојила је неколико пута: на Републичком
фестивалу драмских аматера у Кули, „Данима Бране Дамњановића” у Крњеву,
међународном Фестивалу аматерских казалишта у Славонском Броду, убском
фестивалу најбољих аматрских позоришних ансамбала са екс-ЈУ простора
„Репасаж фесту”,... Тренутно припрема улогу у представи „Љубавно писмо”, коју
ће убско позориште премијерно извести на јесен.
Д.Н.

У Галерији „Свети Лука” у петак 27.
јуна, са почетком у 20 часова, биће
отворена изложба скулптура Душка
Шурлана под називом „Откривање
природе”. Овај лазаревачки вајар убској
публици ће се представити са десет
радова у дрвету, насталих у ранијем
периоду његовог стваралаштва.
Душко Шурлан (1957) је у раном
детињству открио склоност ка уметничком изражавању кроз цртеже и слике.
Прву скулптуру у дрвету
извајао је осамдесетих
година прошлог века.
Својим стваралаштвом
тежи да повеже човека и
п р и р о д у, д а ж и в от
дрвета учини свевременим и да кроз облик и
форму испољи лепоту
постојања. До сада је
имао три самосталне Душко Шурлан:
Први лет
изложбе.

ГЛУМЦИ ЗА КРИСТИНУ ГАЈИЋ

ХУМАНОСТ И УМЕТНОСТ НА ДЕЛУ
Од продаје улазница прикупљено 80.000 динара
У организацији Установе за културу и спорт и Позоришта „Раша Плаовић”,
18. 19. и 20. јуна одржане су три хуманитарне представе за помоћ Кристини
Гајић из Лончаника, која болује од ретке генетске болести (Фридрајхова
атаксија). Од продаје улазница прикупљено је 80.000 динара и цео износ биће
дониран породици ове тринаестогодишње девојчице. Новац је намењен за
скупе лекове који се набављају у Канади и лечење у атомској бањи да би се
болест успорила (Кристина је у инвалидским колицима, са мидером који јој
придржава кичмени стуб). У петочланој породици Гајић (троје деце) запослена
је само мајка Гордана, а борба за свако, макар и незнатно, напредовање у
лечењу је дуга, скупа и тешка.
У овој акцији хуманости и уметности на делу, публика је прво имала
прилику да погледа монодраму „Наши дани” у извођењу београдског глумца
Радослава Миленковића, а потом и две репертоарске представе убског
позоришта: „Камен за под главу” и „Портрет”. Ова акција била је најављена за
мај, али је одложена за месец дана касније због поплава.
Д.Н.
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СТРАВИЧАН ПОЖАР У ЛОНЧАНИКУ

ИЗГОРЕЛА
ПРОДАВНИЦА
- Са ватреном стихијом борили смо се пуна четири
сата. Страдао је објекат, инвентар и комплетна роба.
Мој случај је типичан пример колико је држава
неспремна када су у питању овакве ситуације. Са
постојећом опремом и бројем људи који су дошли
да гасе пожар, Ватрогасна служба Уб изгледала је
потпуно немоћно пред великом ватреном стихијомкаже Горан Вујић, власник продавнице.
Продавница “Повлен”, власника Горана Вујића из
Лончаника, изгорела је до темеља у пожару који је, у ноћи
између 10. и 11.јуна, изазвала неисправна витрина са
млечним производима. У ватреној стихији страдао је објекат
са комплетном робом, инвентаром и документацијом.
Укупна штета, према првим проценама, износи око 7.000.000
динара, од чега се 3.900.000 динара односи на уништену
робу.
- Да се у објекту нешто дешава обавестио ме је алармни
уређај, који ме је позвао на телефон 50 минута после поноћи.
У првом моменту сам помислио да је у питању провала, па
сам се голорук запутио ка продавници која, у том тренутку,
још није била у пламену. Ипак, кроз врата сам могао да
видим како ватра потиче из витрине-млекарице. Покушавали смо на све начине да смиримо ватрену стихију која је
почела вртоглаво да се шири у моменту када смо разбили
врата и покушали да уђемо у објекат. Одмах смо позвали
полицију, која је даље обавестила ватрогасце и Електродистрибуцију- каже Вујић, застајући, видно потресен спором
реакцијом државних институција.
- Мој случај је типичан пример колико је држава неспремна када су у питању овакве ситуације. Са постојећом
опремом и бројем људи који су, са доста закашњења, дошли
да гасе пожар, Ватрогасна служба Уб изгледала је потпуно
немоћно пред великом ватреном стихијом. Посебан
проблем су нам задавале и струјне инсталације. Убску
Елекродистрибуцију смо позивали неколико пута, како би
искључили трафо-станицу која се налази у близини, али од
њих, то вече, ни трага, ни гласа. Сами смо морали да се
сналазимо - истиче трговац, који са својом радњом
“Повлен” већ осам година успешно послује у Лончанику.

Све на отпад, рушење објекта и изградња новог

- Највише су нам помогли људи који су се, у том
моменту, нашли близу продавнице. Марко Кнежевић из
Стубленице и Никола Николић из Лончаника херојски су
ускочили у објекат и са секирама ломили греде како би се
пожар што пре угасио. Посебно бих се захвалио и
ватрогасцу Ненадовићу из Ваљева, који се четири сата
непрестано борио са подмуклом ватреном стихијомнаглашава
Вујић који, и поред велике штете, остаје
оптимиста, а већ је започео са зидањем новог објекта на
месту некадашње радње.
- Срећа, па ми је осигурање признало већи део штете.
Како кажу, исплатиће ми 100 одсто осигуране робе и
инвентара и око 80 одсто вредности објекта. Морамо даље,
имам још једну радњу у Црвеној Јабуци, која је недавно
поплављена. Њу смо средили, а средићемо и ову у
Лончанику. У сваком случају и у свакој несрећи, ипак, треба
бити оптимиста- поручује Вујић, потврђујући свој спортски
дух који је изградио као дугогодишњи чувар мреже ФК
“Слога” из Лончаника.
Милован Миловановић

КВАР НА ВИТРИНИ
ИЗАЗВАО ПОЖАР
Горан Вујић испред
изгорелих рафова

МЛЕКАРИЦА ИЗАЗВАЛА ПОЖАР
Према речима власника продавнице Горана Вујића,
витрина-млекарица није раднила око десет дана пре
кобне вечери.
- Тог дана, радњу је посетио овлашћени сервисер
Млекаре “Шабац” у чијем се власништву налази витрина,
коју сам добио на реверс. Након прегледа уређаја и
поправке, он нам је рекао да је квар отклоњен и да је са
витрином све у реду. Радница је затворила објекат око 22
часа и до тог момента није приметила никакве сумњиве
појаве. Шта се после десило, тешко је описати речима.
Борба са ватреном стихијом трајала је од један до пет
сати иза поноћи.

УБСКА ВАТРОГАСНА СЛУЖБА

МАЊАК ВАТРОГАСАЦА

Поводом овог случаја, али и све већих проблема са
којима се суочавају последњих година, огласили су се и
убски ватрогасци. Драган Радојичић, командир Подручног ватрогасног спасилачког одељења Уб, истиче да њихова служба
користи максималне капацитете са
којима располаже, али да, са укупно
пет ватрогасаца у три смене и два
возила стара 25 и 35 година, они нису
адекватно опремљени за озбиљне
ситуације на терену.
- Код пожара оваквих размера,
какав се десио у Лончанику, наше
колеге из Београда излазе са 15
ватрогасних возила и 45 ватрогасаца.
Нама се дешава да у смени остане
само један човек. У неколико наврата Драган Радојичић
разговарао сам са претпостављенима из Ваљева да нам обезбеде бар једног човека као
испомоћ, али сам добио одговор да ни они немају
довољно људи. С тога нам шаљу само једног ватрогасца
за једну смену дневно. До пре десет година наша јединица
је бројала 13 запослених, колико нам и припада по
систематизацији МУП-а (Сектор за венредне ситуације).
Одласком неколицине колега у пензију, њихова радна
места нису адекватно попуњавана.
Такође, Радојичић истиче слабост у координацији
осталих структура и институција које учествују приликом
ватрогасних интервенција.
- Било какав пожар да је у питању, најпре је потребно
искључити струју која је у надлежности Електродистрибуције. Затим, неопходна је добра сарадња са
полицијом, здравственим радницима и осталим
виталним структурама друштва. Недавно смо имали
састанак општинског штаба поводом све већег броја
пољских пожара, на који су били позване све ове
институције и представници месних заједница. Одзив је
био веома слаб, мере које смо донели се не спроводе на
терену, па смо недуго затим имали и једну озбиљну
интервенцију у Бањанима- каже први човек убских
ватрогасаца уз напомену да све структуре треба да
одраде свој део посла, јер се само тако могу спречити
штете већих размера.
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РАЗНЕ ТЕМЕ

ФОНДАЦИЈА ДИВАЦ ПОМАЖЕ УБСКОМ ВРТИЋУ

ДОНАЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ
Фондација „Ана и Владе Дивац“, дошла је у убски вртић 9. јуна,
како би размотрила све услове за донаторску помоћ. Стручни тим у
пратњи грађевинског инжењера, обишао је просторије вртића, како би
се уверио колику штету је поплава направила.Задовљни гостопримством, као и обављеним припремним радовима, похваливши колектив и родитеље вртића на ажурности, донели су одлуку да помогну у
виду грађевинских радова.
- Могу да кажем да смо врло задовољни дочеком и тиме шта су
све и родитељи и колектив овог вртића урадили. Завршили су огроман посао. То ће, свакако, убрзати и олакшати и грађевинске радове
када дође време- рекао је Урош Делић, координатор Дивац фондације.
Претходних дана обишли су десетак вртића широм поплављених
подручја (Обреновац, Параћин, Лазаревац) како би утврдили ниво
штете, прикупили потребне информације и проследили је иностраним
донаторима.
-Санација школа и вртића је један од приоритета, јер то је нешто
што је неопходно за нормалан рад и нормалан живот сваке општине и
ми желимо да дамо свој допринос у томе – изјавио је Урош Делић. Д.К.

ДРУЖЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА КОЈИ СУ У ПЕНЗИЈИ

ОСВЕЖИЛИ СЕЋАЊА
Полицијска станица Уб, на овај начин, жели да се
захвали свима на уложеној енергији и труду
Бивши полицајци, сада пензионери, окупили су се недавно у
ресторану “Школарац”, на позив командира Полицијске станице Уб
Владе Јеринића, како би освежили сећања на радни век који су
провели у служби МУП-а. По речима новог командира на Убу, њихов
допринос у раду полиције и одржавању јавног реда и мира у друштву
остаће упамћен, а Полицијска станица Уб, на овај начин, жели да се
захвали свима на уложеној енергији и труду.
- После десет година, колико сам у пензији, први пут сам добио
званичан позив за овакву свечаност. Ово је прилика да освежимо она
лепа сећања на догађаје које смо доживели као радници МУП-а.
Некада је било лакше јер је држава стајала иза нас у сваком тренутку.
Данас се лица много теже приводе правди, али се надам да ће нови
Закон, који је у припреми, донети бољитак и, пре свега, сигурност у
раду полицијских службеника- рекао је Слободан Нешић, полицајац у
пензији, који је на ову свечаност дошао у народној ношњи коју чува
само за “специјалне прилике”.
Драгивој Ћирић, мајор у пензији, након службовања у Београду
пола радног века провео је на Убу као начелник ОУП-а Уб (1981-1995).
Убљани га памте као доброг и способног командира станице,
начелника, али , понајвише, као непосредног и преданог учесника у
свим збивањима у Убу осамдесетих и деведесетих година. Ћирић је за
‘’Глас Тамнаве’’ рекао:
- Мислим да наше будуће младе колеге треба више да раде на
превентиви и сарадњи са грађанима, као што смо ми некада радили. У
данашње време је евидентан пораст стопе криминалитета,
саобраћајних незгода, самоубистава, насилничког понашања... Све су
то продукти тешког времена и ратова који су иза нас. И поред тога,
наша служба се добро носи са свим проблемима у друштву,
непрестано се осавремењује и сарађује са другим службама, чак и на
међународном нивоу. Надам се да ће наше колеге, након великих
проблема које су имали током поплава и дугогодишњег рада у
изузетно тешким условима и скученом простору, коначно добити
прилику да се преселе у нову зграду. То ће бити, заиста, прилика за
много квалитетнији рад и боље резултате.
Милован М.

Пензионисани полицајци са командиром Владом Јеринићем
и начелником Мирославом Пантелићем (четврти и пети с лева)

Фондација “Ана и Владе Дивац”
у посети Предшколској установи Уб

ПОМОЋ И ДАЉЕ СТИЖЕ

ШВАЈЦАРЦИ
ЗА УБЉАНЕ
Шлепер од 16 тона хуманитарне помоћи
из Цириха прикупила је и довезла на Уб
Стојанка Вуловић, родом из Совљака

Стојанка Вуловић са контигентом помоћи
испред Спортске хале на Убу
- Много сам се потресла када сам путем
медија видела размере поплава које су
погодиле општину Уб. Одмах сам се организовала, уз помоћ пријатеља, и на тамошњој
телевизији упутила позив за прикупљање
хуманитарне помоћи за угрожено становништво. Швајцарски народ се у изузетно
великој мери одазвао мом позиву, а велики
контигент помоћи обезбедио је и Драган
Радивојевић, који у Швајцарској води један
фолклорни клуб. Такође, много су нам помогле
и породице Милетић, Бадић и Ненадовић, а
добили смо и донацију из Немачке од једне
фамилије која је обезбедила храну за псе и
мачке у вредности од хиљаду евра. Занимљив
је податак да је први донатор, који нам се јавио,
била једна трудница албанског порекла. Ипак,
морам да истакнем и једну непријатну
ситуацију од стране наших људи из Чачка који
су нам обећали да ће бесплатно допремити
помоћ на Уб, али се касније нису јавили. Морали
смо сами да се сналазимо за превоз- каже за
“Глас Тамнаве” Стојанка Вуловић, рођена
Совљачанка, која већ четрдесет година живи и
ради у једном месту поред Цириха.
Стојанка је на крају сама финансирала
превоз хуманитарне помоћи до Србије, а
посебно је разочарана сазнањима, које је чула у
Швајцарској, да су поједини контигенти помоћи
из иностранства препродавани у Мађарској и
да су због тога Швајцарци сумњичави када је у
питању прикупљање помоћи за Србију.
Шлепер од 16 тона разних потребштина, хране, одеће, обуће, пелена, па и намештаја, истоварили су волонтери у Спортској хали
на Убу.
Милован М.

АКТУЕЛНО
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КИНЕСКИ ПУТАРИ ПОМАЖУ УБСКЕ СТОЧАРЕ

ПЕТ РАСНИХ ГРЛА
ЗА ЛИСО ПОЉЕ И БРГУЛЕ
Кинеска компанија “Шандонг хајспид”, ангажована на
изградњи Коридора 11 од Уба до Обреновца и од Лајковца до
Љига, донирала је пет расних грла сименталске расе за пет
пољопривредних произвођача из Лисог Поља и Бргула, који
су током недавних поплава, изгубили шеснаест грла крупне
рогате стоке. Испоручена грла набављена су преко Земљорадничке задруге у Долову и у питању су најквалитетније
јунице првотелкиње, стеоне од два до три месеца. Од
локалне самоуправе пољопривредници су добили помоћ у
сточној храни, 30 бала сена и 200 килограма концентрата по
грлу. Они ће, у овој години, моћи да остваре и државну
субвенцију у висини од 20.000 динара.
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ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ
ЗАХВАЛНИ ДОНАТОРИМА
Милосав Пантелић, Бргуле:
- Осећам се изванредно. Много сам
изгубио, нисам очекивао ову донацију,
али кад су се људи сетили нас и дали нам,
хвала им. Ја бих исто учинио за неког ко је
у горој ситуацији од мене. Ја сам једини
овде из Бргула, остали су из Лисог Поља,
јер сам ја најгоре прошао. Био сам први на
удару, на самој прузи, кад је матица
преливала. Све ми је уништила. Камен је
однела свуд по њиви, расула га тако да не
можемо да косимо, баш сам јуче био на
њиви и покушавао да косим траву, она сва каљава и није
за употребу. То су само ситнице у односу на другу штету.
Захваљујући добрим људима, успео сам да спасем
нешто од стоке. Ја нисам могао сам ништа, вода је била
висине око метар и по. Избавили смо десеторо старијих
грла и једно теле, које сам одмах поклонио једном човеку
који ми је највише помогао. Иако он није хтео да прими, ја
сам му од срца дао у знак захвалности. Ја се иначе бавим
сточарством, производњом млечних производа.
Убудуће, шта год да затреба, помоћи ћу и ја другима, јер
добро се добрим враћа.

Бранко Манојловић, Лисо Поље:
Дарко Глишић са представницима “Шандонг хајспид групе”
Председник општине Уб Дарко Глишић, поред захвалности кинеској компанији на донацији вредној десет хиљада
евра, истакао је да ће и остала газдинства која су претрпела
штету у сточном фонду бити, бар донекле, обештећена:
- У наредним данима трудићемо се да и остала
домаћинства, која су претрпела штету у стоци, добију помоћ
на одређеном нивоу. Жеља нам је да све наше сточаре што
пре вратимо у нормалу. Пријатељи из “Шандонг хајспид
групе” још једном су показали да су се саживели са нашом
средином и нашим проблемима. Њихова база је на Убу и они
су били одмах ту, уз нас, када смо спашавали људе из воде, а
ево и сада су први реаговали и допремили помоћ која ће
бити од велике користи људима који су тешко настрадали у
овим поплавама.

- Знате како се осећа човек кад
изгуби, па поново добије. Ово је први пут
да се нешто поклања народу. Углавном
узимају од нас. За мене је ово је велика
радост. У овој поплави изгубио сам три
краве и три бика. Остало ми је само теле, а
мајка му се удавила. Сада сам срећан
човек, ојачао сам, другачије говорим и
гледам. У шталу нисам могао да уђем од
туге, сад ће све бити другачије. Ми,
становници Лисо Поља, стално смо на удару воде и увак
смо на губитку. Никад нисмо добијали никакву одштету,
углавном то дају неком другом, а док ја дођем на ред
нема ништа, и тако у круг. Видите какве су моје руке, ја
само знам да радим. Никада ме не можете видети у
кафани, у лошем друштву. Хвала свима, хвала добрим
људима...

Љубивоје Јанковић, Лисо Поље:

Значајна помоћ убским сточарима
Цај Кун, представник грађевинске компаније „Шандонг
хај-спид груп”, изразио је велико задовољство на пруженој
могућности да ова компанија помогне санирање настале
штете у општини Уб.
- Поплава у Србији је дирнула све кинеске грађане и ми
јако бринемо за Србију. Грађане општине Уб ћемо помагати и
убудуће, а од председника Глишића очекујемо да успешно
поведе општину Уб ка изласку из ове тренутне кризе. Уз
завршетак деонице аутопута која пролази кроз вашу
општину, надамо се великом економском развоју Уба и
околине- рекао је Кун.
Милован М.

- Само ми знамо како смо ово
преживели. Мени је 80 година, ово ме
никада није снашло. У двориште ми вода
никад није улазила, а сад ми је метар и по
поплавила кућу. Не можете ни замислити
шта се дешавало са стоком било у штали.
Крава почела да се тели, не може од воде
да се приђе да јој се помогне. Подавиле су
се и једна и друга крава. Штета је велика,
ипак хвала донаторима што су се сетили нас, хвала
општини што је помогла да се то реализује и помоћ дође
у наше руке. Било је и неких пропуста, али свуда тога
има. Ми смо сада сиротиња. Имао сам дванаест
пластеника парадајза који су требали сада да се беру,
три купуса, три пластеника паприке, кромпира у башти и
да не набрајам даље. Све је то уништено. Био бих срећан
само да ми није ушла у кућу. Она је сада доста оштећена,
имам седам чланова породице, од тога троје малолетне
деце. Борићемо се некако даље.
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НОВИ САД ПОМАЖЕ ПОПЛАВЉЕНА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ УБ

ПОМОЋ ЗА ЛИСО ПОЉЕ
Хуманитарна помоћ коју су грађани
Новог Сада и новосадске компаније
прикупили за угрожено становништво
убске општине подељена је, 14.јуна,
мештанима Лисог Поља. Послато је 10
тона сточне хране, флаширане воде за
пиће, ћебади и средстава за хигијену.
Помоћ Лисопољцима лично је уручио
градоначелник Новог Сада Милош
Вучевић, који је рекао да ће овај град и у
будуће пружати помоћ угроженом
подручјима и најавио помоћ општини Уб
за обнављање сточног фонда.

ГЛИШИЋ ПОСЕТИО КОПЕНХАГЕН
Три експерта “Реднингсгрупе” са специјалном опремом и
возилима дошли су у помоћ Убу у најкритичнијим тренуцима
током поплава

"Уб им је неизмерно захвалан",
казао је Глишић на конференцији за
н о в и н а р е у а мб а с а д и С р б и ј е у
Копенхагену. Према његовим речима,
три експерта “Реднингсгрупе” са специјализованом опремом и возилима
дошли су у помоћ Убу у најкритичнијим
тренуцима током поплава, а онда су
својим каснијим радом на санацији
терена омогућили хиљадама житеља
Уба да добију пијаћу воду.

СОВЉАЧАНИ

ПРИЈАТЕЉИ
И У ДОБРУ И У ЗЛУ
После мештана Голубинаца, и
житељи мачванског Совљака су се
самоорганизовали и у тамнавски
Совљак довезли два шлепера сена и
две приколице жита као помоћ поплављеним пољопривредницима.
Иначе, два Совљака су побратимљена и већ неколико година се наизменично посећују, играју утакмице и сарађују.

СПАС ЗА
ПОПЛАВЉЕНЕ
ОБЈЕКТЕ

Дељење помоћи у Лисо Пољу

ЗАХВАЛНОСТ УБА СПАСИОЦИМА ИЗ ДАНСКЕ

Са конференције за медије
у Амбасади Србије у Копенхагену

ИЗ НЕМАЧКЕ СТИГЛЕ
СУШИЛИЦЕ ЗА ЗИДОВЕ

Дуго очекивана пошиљка од
педесет професионалних сушилица,
након свих царина и провера, стигла
је из Немачке у општину Уб. У питању
је донација једне породице, која је
желела да остане анонимна.
Председник општине УБ Дарко
Глишић захвалио се на помоћи, истакавши да су житељи Лисог Поља
претрпели огромне штете, јер се село
налази на најнижој коти у овој општини
и било је на "жестоком удару Колубаре
и Тамнаве".
- Сточни фонд је значајно угрожен, јер се доста грла удавило, а
причињена је и велика материјална
штета на поплављеним објектима,
рекао је Глишић.

Председник општине Уб захвалио
се приватној спасилачкој фирми “Реднингсгрупе” из места Рисков у Данској,
на великој помоћи пруженој приликом
катастрофалних мајских поплава.

ОПШТИНА УБ

Представници “Реднигсгрупе”
Хенрик Калмер и Том Кристенсен су
рекли да су њихове активности сада
усмерене на прикупљање финансијских средстава за набавку опреме
за даље санирање терена и пречишћавање преосталих изворишта пијаће
воде, како би тај проблем био решен за
све становнике општине Уб.
На конференцији за штампу у
Копенхагену је говорио и некадашњи
првак Европе и света у боксу Герт Бо
Јакобсен који је, с некадашњим
врхунским данским фудбалером и
репрезентативцем Стигом Тофтингом,
званични амбасадор добре воље у
акцији прикупљања средстава коју
води “Реднигсгрупа” у Данској.
Шеф екипе која је била на Убу
Хенрик Калмер је истакао да се, и као
човек и као неко ко се бави послом
спасавања у катастрофама, није
премишљао ни тренутка и одмах је
организовао долазак у Србију, истакавши одличну сарадњу са челницима
Уба и локалним становништвом које
их је третирало, како је рекао, "као
краљеве".

Сушилице као спас
- Ове справе на најбољи могући
начин уклањају влагу из поплављених објеката. С обзиром да је већ
протекло одређено време након
поплаве и да је постотак влаге на
нешто нижем нивоу, мислим да ће
наши грађани овим сушилицама моћи
да у року од два, три дана бар донекле
елиминишу накупљену влагу и своје
објекте учине здравим за становање.
Трудићемо се да их преко КЈП
“Ђунис” равноправно поделимо, а
молио бих грађане да не злоупотребљавају ову помоћ, већ да након
три дана сушилицу предају даље како
би што више људи имало корист од
ове донације- поручио је приликом
поделе сушилица
председник
општине Уб, Дарко Глишић.

Велика потражња за сушилицама
По речима Зорана Ситарице,
директора КЈП “Ђунис”, апарати за
сушење су подељени тако да је пола
завршило у градским насељима, а
друга половина по месним заједницама широм убске општине.

ОПШТИНА УБ
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ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:
И ИЗГРАДЊУ УБ“, ЗВОНКО МИНИЋ:
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ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ РАДОМ ОПШТИНСКОГ
РАДИЋЕМО
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ПО ПРИОРИТЕТУ
ТОКОМ НЕДАВНИХ ПОПЛАВА?
Кренула реконструкција улица и
водоводних мрежа. Штета на
путевима око 70 милиона.

Период расписивања тендера
„Дирекције за уређење и изградњу Уб“,
трајао је до краја месеца априла. Зимска
сезона и обилне падавине, које су захватиле Србију током маја и јуна, онемогућиле су реализацију многобројних планова. Упркос томе, последњих месец
дана, обављају се радови на реконструкцији улица и водоводних мрежа, а
по коначној процени штете и расписивању набавки, урадиће се санација
локалних путева по селима, док се у
граду већ изводе радови крпљења
асфалтних застора.
- Кренули смо са радовима још пре
поплаве, ради се реконструкција другог
дела Улице Саве Бојанића, затим
водовода и део фекалног колектора. Од
фебруара обављамо послове на завршетку водовода у Бргулама. Урадили
смо набавку за реконструкцију водовода у Улици Вука Караџића, сада
чекамо да те активности синхронизујемо са Министарством које треба да
финансира реконструкцију саме улице –
каже Звонко Минић, директор Дирекције.

Жикица Милошевић, власник АЦ “Милошевић”:
- Тешко је рећи у пар речи. У једну руку јесам, у једну нисам.
Како су радили на отклањању последица, јесам задовољан.
Али, како су радили на спречавању да до тога дође, апсолутно
нисам. Конкретно, кратко и јасно, немам нешто много да елаборирам. Да се сирена за ванредно стање и опасност од поплава
огласила на време, могло се још много тога спасти. То је оно
што замерам одговорнима из штаба, иначе све остало је било у
реду.

Роксанда Бојић, пензионер:
- Нисам баш задовољна радом Штаба за ванредне
ситуације. Буквално ми је кућа до вртића где је вода пловила
метар у висину. Ја сам са три џака испред врата чекала евакуацију. Иако је приземна кућа није ми ушло у просторије, иако ми
је поплављено доста помоћних зграда где ми се буквално
налази сва бела техника и ту најчешће боравим. Ни од кога
ништа не очекујем да ми надокнади у материјалним смислу, али
код мене нико ни до дан данас није долазио да пита треба ли ми
каква помоћ. Видела сам неке чамце испред СУП-а који су
пливали по води, вероватно су спасавали неке људе или им
делили храну. Мени нико није донео ни флашу воде, а камоли
нешто друго, а чула сам да су делили воду и људима који нису
уопште били угрожени. Има људи који су били у горој ситуацији
и од мене. На пример, моја ћерка и њена породица, нису били
ни код њих да им понуде помоћ. Па где су онда били ти одговорни из штаба? Исто тако хуманитарна помоћ, морало се
знати коме треба дати приоритет и ко је највише страдао.
Некима су делили по десет пута помоћ, некоме ни једном.

Милош Митровић, пољопривредник из Докмира:
- Апсолутно нисам задовољан радом штаба. Живим надомак рибњака у Докмиру, на 70 метара, и мислим да је могла да
се пусти вода у рибњак и да се спречи плављење читавих
насеља на Убу. Када су у питању породице и људски животи,
материјална штета је неважна, ту нема калкулација. Зар треба
нечија деца да се даве у води, а имамо где да испустимо воду.
Ко је ту заказао? То ја не знам, нисам надлежан за то.

Славица Станков, васпитач:
Звонко Минић
Обзиром да су послови и планови
Дирекције обимни, нужно је реално
сагледавање финансијске ситуације:
- Није тајна да приходи општине Уб
великим делом зависе од рада и постојања Рударског басена Колубара, а он
тренутно готово да не постоји. Ту чињеницу морамо уважити, морамо схватити
да ће нам она наметнути редукцију посла. Радићемо оно што је најнеопходније
– закључио је Минић.
По грубој процени, штета на путевима од локалног и регионалног значаја
је око 70 милиона динара. Договорено је
да се у сваком селу бар две-три најхитније ситуације реше, наравно уз
адекватне временске услове, после чега
Дирекција може да се посвети редовном
одржавању.
У Штабу за ванредне ситуације, биће
подложна ревизији пропусна моћ сваког
моста на рекама Уб и Тамнава, јер се
показало да мост у Улици Дринске дивизије, има мању пропусну моћ него
мостови у граду. За тај посао надлежне
су “Србијаводе”. Уз све то, требало би
темељно сагледати и установити под
чију надлежност улази проблем одводних цеви између дворишта ОШ „Милан
Муњас“ и Хале спортова, јер услед
обил-нијих киша долази до зачепљења
и нагомилавања велике количине воде у
дворишту школе.
Д.Капларевић

- Јако сам задовољна радом кризног штаба. Лично сам
била у штабу да тражим помоћ, где су ме врло љубазно
сачекали, примили и пружили одговарајућу помоћ која ми је
била потребна. Била сам поплављена, па ми је, сходно томе,
дата потврда и послали су ме у халу где сам добила хигијенски
пакет који је, у том моменту, много значио свима који су се
нашли у тој незавидној ситуацији. Имам само речи хвале за
људе из Штаба.

Ненад Пеладић, економиста:
- Наравно да сам задовољан. Ја сам био укључен делимично у рад штаба. Први мој контакт са њима је био непосредно
док су трајале поплаве а и након поплава, кад сам био ангажован као преводилац и као водич данској екипи кроз поплављена подручја, где су чистили бунаре и помагали мештанима у
отклаљању површинских вода. Највише смо боравили у Лисо
Пољу и Стубленици, у делу на Шарбанском путу. Ситуација у
штабу је била сасвим уредна, организована и радна. То сам
имао прилике да видим лично, свако јутро сам долазио на лице
места са Данцима, где смо од њих добијали упутства и инструкције где идемо и шта да радимо. Колико сам успео да приметим,
таква организација је била и на осталим пољима. Сви су се
трудили максимално, дежурства су била даноноћна, по 24 сата
дневно, чак и после завршетка ванредне ситуације на Убу, што
можда није ни било потребе за тим, наставило се са дежурством и коректно су одрадили свој посао.

Олга Петковић, пензионер из Ламела:
- Свих пет ламела је било под водом, али највише су
страдала приземља. Ми смо се међусобно највише помагали,
договарали око свега, док нису стигли млади из штаба за
ванредне ситуације чамцима и почели да избављају одређени
број људи и доносе потребне намирнице, храну и воду. Увек
има људи који су незадовољни. Ја лично сам задовољна и
мислим да су дали максимум у датој ситуацији, и сматрам да се
више није ни могло тада, то је моје виђење ствари. Мислим да у
95 одсто случајева код нас су људи из Штаба одрадили свој
посао како треба.
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НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ
Звање „Вуковца” стекао 31 осмак, троје гимназијалаца и један туристички техничар
И на крају ове школске године, све четири основне и две
средње школе са подручја убске општине организовале су
свечано уручење диплома и признања ученицима матурантских разреда.
Током осмогодишњег школовања у бањанској ОШ „Рајко
Михаиловић” све петице у дневнику имало је осморо ученика:
Кристина Ђорђевић, Игор Живановић, Ивана Исаиловић, Неда
Петковић, Стефан Суботић, Јована Јеврић, Милена Филиповић
и најбоља међу најбољима - Невена Марковић, ђак генерације.

“Вуковци” из Бањана

Ученик генерације је и Ана Негић из памбуковачке ОШ
„Свети Сава”, где је „Вукову диплому” заслужила још и Ана
Крстић. Матурант Никола Живановић једини је „Вуковац”, а
самим тим и ђак генерације у радљевској Основној школи
„Душан Даниловић”. У убској општини, ове године је 287 осмака
завршило основно школско образовање.
Троје најбољих ученика завршног разреда Гимназије
„Бранислав Петронијевић” стекло је звање „Вуковца” –
Константин Ђорђевић, Тамара Пантелић и Јелена Младеновић,
која је проглашена за ђака генерације, јер се издвојила трудом,
радом, резултатима на такмичењима и ваннаставним активностима током четворогодишњег школовања. Ова генерација
гимназијалица постигла је изуетан успех на испиту зрелости: од
њих 49, одличних је 25, а остали су врло добри.
У Техничкој школи „Уб” ђак генерације је Драгана Адамовић, туристички техничар, која је и једини добитник дипломе
„Вук Караџић” у тој средњошколској установи са 44 ученика
трећег степена и 65 матураната четвртог степена образовања.
„Вуковци” и ђаци генерације од својих школа на поклон су
добили вредне књига, док ће им локална самоуправа доделити
новчане награде на традиционалном, Видовданском пријему
за најбоље ученике.
Д.Недељковић

ВЕЛИКИ УСПЕХ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ИСТОРИЈЕ

ПРВА У ДРЖАВИ
ДВАДЕСЕТ ВУКОВАЦА
У “МУЊАСУ”

Александра Филиповић, ученица седмог разреда,
изузетан резултат остварила је у конкуренцији 187
вршњака из Србије

Ученица седмог разреда ОШ „Милан Муњас” Александра
Филиповић остварила је изузетан резултат на Републичком
такмичењу из историје, које је средином јуна одржано у
Од 164 ученика осмог разреда и великог броја одличних Аранђеловцу, освојивши прво место са максималним бројем
(55), двадесет ученика добило је диплому „Вук Караџић“. У бодова у конкуренцији 187 вршњака из целе Србије. Овакав
зборници ОШ „Милан Муњас“, у присуству разредних успех на државној смотри знања није постигао ни један убски
старешина, директорка школе Живана Баратовић уручила је основац у последње две деценије.
вуковцима дипломе и сабрана дела Јована Дучића.
-Наши ђаци редовно
У најужој конкуренцији за ђака генерације нашли су се
учествују на републичким
Тамара Миличић из VIII/2 и Петар Тешић из VIII/1. На основу
такмичењима, на којима су
постигнутих резултата на такмичењима и свеопштег успеха,
побрали бројне друге и
одлучено је да ђак генерације буде Петар Тешић. Њему су урутреће награде. Колико је
чена дела Достојевског у три тома.
мени познато, прво место
- Карактеристично за ову генерацију (1999.годиште) је да
нико није освојио најмање
су били изузетно ангажовани у свим ваннаставним активнодвадесет година, тако да је
стима – рекла је директорка Баратовић, па је то и превагнуло.
Александра забележила
Вукове дипломе примили су: из VIII/1 - Ивана Велиминајвећи успех од свих
ровић, Андреј Гајић, Лука Митровић, Андрија Пантелић,
ученика убске школе у том
Милица Петровић, Петар Тешић, Ана Цонић; VIII/2 – Тамара
периоду – поносно истиче
Миличић, Иван Миливојевић, Јована Радојичић, Сара
Живана Баратовић, дирекСтевановић, Мина Тешић; VIII/3 – Ирена Ковачевић, Милан
торка Основне школе
Александра
Филиповић
Мијаиловић, Виктор Теодосић; VIII/4 – Кристина Бошковић,
„Милан Муњас”.
Биљана Миланковић; VIII/5 – Катарина Срећковић, Сандра
Као
ђак
петак,
Александра
Филиповић
је била првоплаКандић; VIII/6 – Јелена Живковић. Разредне старешине, које су
их водиле четири године, били су: Драгослава Париповић и сирана на међуокружном такмичењу из историје, што је највећи
Ненад Игњатовић - VIII/1, Душанка Грубор Симић - VIII/2, ранг такмичења из овог предмета за тај школски узраст. Њеним
Светлана Николић и Данојла Богићевић - VIII/3, Сандра изузетним постигнућима, у значајној мери допринела је Бранка
Трбовић - VIII/4, Јелена Чупић - VIII/5 и Слађана Димитријевић - Костић, наставник историје, а безрезервну подршку имала је и
од родитеља, Љиљане и Зорана.
VIII/6.
Д.Капларевић
- Веома сам срећна због свог успеха и
због своје наставнице историје, родитеља
и свих другарица и другова из одељења,
који су бескрајно веровали у мене и
давали ми подршку. И убудуће ћу се трудити да постижем овакве резултате – каже
Александра Филиповић, даровита и вредна ученица седмог разреда са свим
петицама у дневнику.
На Републичко такмичење из историје
пласирало се седморо убских основаца, а
поред Александре, резултате вредне похвале постигло је још двоје ученика осмог
разреда. Високо треће место заузели су
Тамара Милићевић и Андреј Гајић, које је
за такмичење припремао предметни
професор Ненад Игњатовић.
Добитници “Вукове дипломе” у ОШ “Милан Муњас” Уб
Д.Недељковић

26.јун 2014.г.

ПРЕД УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ОСМАЦИ ПОЛАГАЛИ ЗАВРШНИ ИСПИТ
Најбоље урађен комбиновани тест, а најтежа била
математика. Други рок у августу.

Убски осмаци, истовремено са вршњацима у Србији,
полагали су завршни испит 16,17 и 18. јуна од 10-12 часова.
Понедељак је био предвиђен за српски језик, уторак за математику,
а у среду су осмаци полагали комбиновани тест.
У фискултурној сали ОШ „Милан Муњас“, од 164 малих
матураната те школе, на завршни испит је изашло 161, иако је
наглашавано више пута д,а ако не изађу на завршни испит, нису
завршили осмогодишње школовање. Они који се нису појавили
на јунском испиту, имаће могућност да завршни испит полажу у
августу. Сви остали, чак и са 0 поена положили су малу матуру.
По прелиминарним резултатима који су изашли у петак, 20.
јуна, најбоље је урађен комбиновани тест, па тест из српског, а
будуће средњошколце је највише мучила математика. Број
освојених бодова на тесту из српског и математике се множио са
0,8, а на комбинованом тесту са 0,4 и тако су добијани кориговани
бодови који су се налазили у болдираним колонама. Ти кориговани бодови сабирају се са бодовима постигнутим на основу
успеха у школи и дају укупан број бодова.
Д.К.

ПОДЕЉЕНЕ ДИПЛОМЕ
У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
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ПРИРЕДБА ТРЕЋАКА
ЗА ПРВАКЕ
Ученици трећег разреда ОШ „Милан Муњас“, извели су
приредбу пред ученицима првог разреда, у четвртак 12. јуна.
Одељења III/1, III/2, III/3 и III/4 представили су се у холу школе
занимљивим скечевима, рецитацијама, певањем и свирањем, док је пет одељења првог разреда пажљиво пратило,
смејало се скечевима и аплаудирало својим старијим
другарима.
Ово је друга година за редом како старији ученици
нижих разреда, приредбом, анимирају млађе генерације. На
јесен, када пођу у IV разред, поновиће свој наступ другим
програмом, ученицима другог разреда.
Д.К.

Прваци уживају у представи трећака

ЛЕПОТА ДОБРОГ ОБРАЗОВАЊА

У Гимназији ђак генерације је Јелена Младеновић, а у Техничкој – Драгана Адамовић.
Дипломе трећег и четвртог степена Теничке школе „Уб“,
подељене су у уторак 17. јуна у свечаној сали школе. Дан раније,
дипломе су подељене и у убској Гимназији.
За ђака генерације (1995) Гимназије „Бранислав Петронијевић“ изабрана је Јелена Младеновић, а у Техничкој школи
„Уб“, титула ђака генерације припала је једином Вуковцу, Драгани
Адамовић. Драгана, која је путник из Звиздара, планира да упише
или књижевност или Учитељски факултет, а најтежа година јој је
била четврта, због самих припрема за матурски и пријемни испит.
Наводи да је задовољна постигнутим успехом, као и професорима и директором школе.
Пре поделе диплома, директор Техничке школе Зоран
Бабић, одржао је свечани говор којим је изразио жељу да
генерација која одлази, једног дана се с поносом сети своје
школе. Поручио им је: „Лепота је нешто што бих желео да вас
прати целог живота, што бих желео да буде у вашем наставку. Да
упишете оно што сте планирали, да се запослите и да радите оно
што сте наумили“.
Неколицина ученика већ је нашла запослење (конобари,
кувари и понеко од аутомеханичара). - То је нешто што можемо
истаћи са поносом, да неки хотели и угоститељске установе
траже наше ђаке, иако су им ближи београдски или неки други
ђаци – истакао је Бабић.
Д.Капларевић

На додели диплома у Техничкој школи

ДЕФИЛЕ МАТУРАНАТА УБСКЕ ГИМНАЗИЈЕ КРОЗ ЦЕНТАР ГРАДА
Матуранти
Гимназије
"Бранислав
Петронијевић" Уб
обележили су
матурско вече у
ресторану
"Школарац".
Прелепе девојке и
момци пленили су
погледе
многобројних
пролазника, родбине
и пријатеља који су
се током њиховог
дефилеа кроз центар
Уба нашли на улици.
Погледајте део
атмосфере...

16

26.јун 2014.г.
ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ ВЕЛИКОГ РАТА
Пише Милан Босиљчић

ФОТОГРАФИЈА
(’’Срећа је сан уморних од живота’’)

НАШИ АУТОРИ

НАШЕ ТЕМЕ

26.јун 2014.г.
ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ ВЕЛИКОГ РАТА ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА УБ

ФОТОГРАФИЈА

(Наставак са претходне стране)
die in den Viehwagen und mit ihnen wirst du reisen.
Du hast einen Ausweis mit dem Namen von Tierarzt
Joseph...
Die Kühe bringst du zur Viehausstellung.
Hier, das Geld und die Papiere. Morgen gehst du!
Vielen dank!"
( "Војин, мораш да одеш, Хани је добила сина,
хвала ти до неба. За тебе је спреман одлазак.
Коштало много. Узећеш две краве из штале,
убаци их у марвени вагон, и тако ћеш отпутовати.
Имаш аусвајс на име ветеринара Јозеф ... Краве
водиш на сточну изложбу у Шабац. Ево новац,
ево папири, сутра идеш. Хвала ти."
И би. Путовао деда данима, откачивали,
прикачивали, контролисали. Стиже на Забрежје,
крете пешице за Бањане. Сви се у чуду освртали.
Стигао Војин Босиљчић из заробљеништва,
мученик, јадник, веселник, паћеник, болештина
га нека сигурно уби. Све је било тако, али онако.
Ућута гласно. Речи цедио, дрво цедио, земљу
цедио, кап по кап као сузу. Притезао, затезао,
глачао, конац да пукне. Рађала се и деца. Тетка
Борка, мој отац Живорад, тетка Зорка, стриц
Бранислав, домаћинство блиставо, напредно,
здраво. Славило се, преслављало и крштавало.
Све под конац, сем душе. "Бегао"... сновима, они
га стизали, обично ноћу, ракија би кидала конац,
али каменила цвет душе. Хани га љубила
сновима, он је молио заборавом. Нико га није
мучио, али је себе кидао. И једног дана, "Ја идем"
- рече, "Јавићу се" и оде. Када је стигао, као да
никада није ни одлазио. Све исто. Ред боде, а
поглед сева. "Хани моја!" прошапта душа.
Смењивала се опет годишња доба, деда и душу
довео под конац. Дечак је имао већ десет година
када су се фотографисали. Рекао својима да ће
да се јави. Јавио се. Послао фотографију са
дечаком. Фотографија је казала о свему што је
ћутао.
Рекли: "Важно да је жив" и ... ма ништа. Није умео
да буде, он је био.Није умео да срећом гњави и
себе и друге, срећа је сан уморних од живота.
Негде тамо у планинама букти цвет
крина кога нико никад неће омирисати, убрати.
Расте упорно, лепша собом-никог.
HANNA: "Vojin, mein Leben sind die Einsamkeit und
du. Gestern war die Begegnung, Dietrich, derjenige,
der verschwunden ist. Im Krieg wurde er schwer
verunglückt. Viele Јahre hat er sich geheilt, er ist
ohne das Bein geblieben. Seine Einsamkeit ist
schwieriger als meine. Er möchte das wir sie teilen,
ich..."
( Хана: "Мој живот су самоћа и ти. Јуче био сусед
Дитрих, онај што је нестао. Тешко страдао у рату.
Годинама се лечио, остао без ноге. Његова
самоћа је црња од моје. Жели да је делимо, и ја
..."
Неко дошао по крин. Неко отишао негде,
немо, страхом и крајем. Летела доба, ћерке се
поудавале, синови отишли послом. Бакина смрт
деди зацрни дане, а "нови" рат га опет сломи.
Немци га ценили као тумача, исмејавали као
пијаницу. И тако то ... После рата му добро дошла
татина служба, јер је своје немире сејао градовима Југославије. Купи кућу на Убу да се смири,
али не издржа. Оде у Бањане и скроз се усами.
Само самоћом је могао бити са Хани.
Те шездесет и неке, зима је била оштра и
плава. Мраз је ковао секиру када се деда те богојављенске ноћи, после ајд` још по једну, упути
кући. Још корак два, кад-глас, ни фијук ветра, ни
глас ћемана... У даљини лепо виде саонице, вуку
их штајерци. Не вуку, лете. Све виђено, исто,
осети у себи окрињени немир. Крин! И тамо
далеко и овде. Цвеће и снег, ал` топао. Зашто не
помера руке, ноге, не трепће? Све се покрену,
залепрша, полете. Крином замириса душа "Хани,
Хани, ево ме..." Фотограф кроз осмех запрети:
"Птичица!" - готово...
Памтим дедин спровод. Ишло се поред
пута кроз јовандањски снег, јер је пут био ледено
небо, плав, клизав, до погинућа, као живот.
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ОЗБИЉНО И ОДГОВОРНО
Удружење пензионера општине Уб одржало је редовну Изборну
скупштину, усвојило Извештај о раду (2009-2014), изабрало ново
руководство и обавестило своје чланство о захтеву РБ Колубара о
приоритету за добијање угља у предстојећој сезони, као и о добијању,
али и давању хуманитарне помоћи у оквиру акција које се воде са
циљем да се помогне угрожени у недавним поплавама.
У Извршни одбор изабрани су: Драгослав Јовановић (за
председника), Михаило Цветковић (за потпредседника), Будимир
Пеладић из Бргула,Новак Новановић из Уба, Бранка Јовановић из
Уба, Илија Милошевић из Бањана, Александар Мајсторовић из
Тулара Боривој Јеленић из Стубленице и Милијана Лучић из Уба. У
Скупштину Удружења је изабрано 27 чланова, где је, поред Уба,
заступљен и већи број села. За секретара Удружења је изабран
Драгољуб Матић.

Снимак за успомену
У овој години учлањено је 668 пензионера који су платили редовну
чланарину. Са РБ Колубара потписан је уговор о куповини 2.000
сировог и 600 тона сушеног угља, а уплаћено је до сада 1.466 сировог
и 391 сушеног. Испоручено је 451 сировог и 190 сушеног, а за сада је
набавка стала из познатих разлога, поплаве Колубариних копова.
Поред тога, ово Удружење је у прилици да се похвали и слањем
својих чланова у бање. Тако је ове године на бесплатно бањско
лечење, преко ПИО Ваљево, послато 15 пензионера. Дакле, све што је
наведено указује на озбиљан и одговоран рад овог Удружења.

ДАНСКИ СПАСИОЦИ ДОНИРАЛИ НОВАЦ УДРУЖЕЊУ
„ЖИВИМО ЗАЈЕДНО”

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦА
Тројицу данских спасиоца из Приватна фирме „Redningsgrupe”, који су задужили многобројна поплављена домаћинства из
убске општине, јер су у најкритичнијим тренуцима неуморно радили
на санацији терена и поново им обезбедили пијаћу воду, по доброти
ће памтити и деца са посебним потребама из Удружења „Живимо
заједно”. Од својих плата одвојили су, за наше прилике, значајну суму
новца и уплатили на рачун Удружења. Ова неочекивана хуманост
Данаца подједнако је обрадовала и малишане и њихове родитеље,
пошто се највећим делом рад и активности Удружења финансирају
донацијама. На доброту, деца су узвратилила захвалношћу и
поклонима, својим маштовитим рукотворинама, који ће људе великог
срца из Рискова подсећати на тренутке дружења.
Д.Н.
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КОЊИЧКЕ ТРКЕ У ВРЕЛУ (9.ЈУН, ДРУГЕ ТРОЈИЦЕ)

РАЗНЕ ТЕМЕ

ПОНОВО ДОМИНАЦИЈА ДОМАЋИХ
- Тика Вујковић победио у све четири трке! - Наредни скуп 30. јула за Огњену Марију
На велики хришћански празникДруге Тројице, одржане су традиционалне коњичке трке на хиподрому у
Врелу у организацији КК "Света Поповић". Пред две хиљада људи, одржане
су четири галопске трке, а јунак дана био
је локални легендарни џокеј ТихомирТика Вујковић који је јашући четири
различита грла у свакој трци први
прошао кроз циљ.

Тихомир Вујковић

У првој трци која је носила име
"Главалкур" и окупила четири двогода
грла, Мистер Бас је убедљиво за десет
дужина оставио иза себе грло Pearl
Oyster, а иза њих су остали She`s a Lady
и Кармена, грло из штале Агро Маторчић
које је имало свој први наступ.
Победнику је припала награда од 50
хиљада, а наредни наступ Мистер Бас
имаће у Шапцу 7. јула на Меморијалу
"Лука Лазаревић".
У другој трци, победио је Eagle`s
call који формално није домаће грло,
али је већ дуго у тренингу код Тике
Вујковића. Учествовало је шест трогодих грла, трка се звала "Аксиња", а пет
дужина иза победника остали су Мајор
Дуле, Ел Класико и Руби Роза.
Азаренка је била доминантна у
трци "Тројице", а иза себе је оставила
Паво Нурмија и дебитанта Стаменог
пика. Сва три грла су у тренингу код
Вујковића, а наредни испит Азаренка ће
имати 29. јуна у трци омица "Лагуна" на
Београдском хиподрому. Ту ће наступити и Далас (трка ждребаца "Бомбардер") који је одмарао у Врелу због

ДОНАЦИЈА ПУТАРА СРБИЈЕ И ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ”

НОВО ШКОЛСКО ИГРАЛИШТЕ
ЗА ЂАКЕ У ТРЛИЋУ
Заједничком донацијом Удружења је изградња дечијег игралишта у
путара Србије и Путева Србије започета дворишту четворогодишње школе у
Трлићу. У оквиру новоизграђеног
комлекса налазиће се терени за мале
спортове који ће ученицима омогућити квалитетнију наставу физичког
васпи-тања.
По речима Дарка Глишића,
председника општине Уб, након
разговора са путарима, који су
желели да помогну једну образовну
установу у убској општини, избор је
пао на Трлић, због великог броја
деце. Како каже, отворена је могућност да до краја године, по истом
Дарко Глишић током обиласка
принципу, буде изграђен још један
радова у Трлићу
терен у још неком од убских села.

ПРОДАЈЕМ
ДВОСОБАН СТАН
НА УБУ

у Преком шору
"Мишићева зграда",
46 квадрата,
нов стан,
4.спрат, лифт
ПРОДАЈЕМ ПЛАЦ
У ЦЕНТРУ УБА
12 ари,
у улици Милована Глишића
(паралелна са Радничком)
Повољно !

063/292-292

IN MEMORIAM

наступа на Трајал Стејксу у Шапцу (2.
место), а у последњој трци дана
"Општина Уб", Kid First није имао
проблема са Ренџијем и трећепласираним грлом Fantastic feeling.
Први овогодишњи скуп љубитеља
племенитих животиња у Врелу одлично
је организован, а наредни састанак
заказан је за Огњену Марију 30. јула. Б.М.

ФЕЈСБУК СТРАНА ЦРКВЕ УБ ДОСТИГЛА

20.000 ЧЛАНОВА
Након више од две године рада и
свакодневног објављивања разних
поука, текстова, објава..., фејсбук
страна Храма Христа Спаситеља је
придобила велику популарност и
публицитет. Ова страница тренутно
броји преко 20.000 чланова.
- То је велико поверење, сатисфакција и велика част која нам је поверена
и која нас бодри да наставимо даље и
будемо још бољи. Свакодневно нас
прате верници широм света, из
Србије, Босне и Херцеговине, Црне
Горе, Македоније, Аустрије, Америке,
Немачке, Швајцарске ... Наши чланови
су свих узраста, од најмлађих до оних
најискуснијих. Фејсбук страну, заједно
са сајтом цркве Уб ( www.crkvaub.rs )
води наш уреднички тим Цркве Уб са
жељом ширења наше Православне
вере- каже Душан Петровић, председник Црквеног одбора Црквене
општине Уб.

Живота Благојевић- Олуја
(1934- 2014)
На Убу је у суботу 21. јуна преминуо
Живота Благојевић- Олуја, дугогодишњи играч
убског Јединства. Каријеру је почео на Убу, а
његов таленат није остао непримећен, па је у
сезони 1959/60. са великим успехом наступао
за Сарајево, раме уз раме са једним Асимом
Ферхатовићем!
По повратку из Босне, играо је и за
Металац из Ваљева, а као виши фудбалски
тренер у једном периоду водио је Бор. Након
тога, у више наврата водио је своје Јединство и
дао свој печат прелазу из "мераклијског" у
"професионални" фудбал. Пред крај тренерске
каријере водио је и Рибницу из Мионице.
Био је један од утемељивача фудбал-ске
школе Јединства која је изнедрила бројне
асове, а као професор физичког великог угледа
радио је до краја деведе-сетих у средњој
ш кол и , к а д а ј е п е н з и о н и с а н . Ж и вот а
Благојевић сахрањен је 22.јуна на Убском
гробљу.

- Нама је то велика сатисвакција и
благодат, али и обавеза да наставимо
даље и будемо још бољи. Шаљите нам
предлоге и сугестије кроз електронску
пошту ( pitajte@crkvaub.rs ) или
коментаре. Сваки добронамерни
предлог и сугестија су добро дошлизакључује Петровић, иначе творац и
администратор фејсбук стране и
интернет сајта убске Цркве.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

26.јун 2014.г.

С Е Ћ А Њ Е

С Е Ћ А Њ Е

БОШКО СТОЈИЋ

МИХАИЛО МИЋА
ПАВЛОВИЋ

(1943 - 2013)
7. јула навршиће се тужна
година од како није са нама,
али ће га се увек сећати
његови вољени:
супруга Марија и синови
Александар и Слободан са
породицама
Дана 7.јула 2014.г. навршава се шест
месеци од смрти нашег драгог

РАДОМИРА РАЈЕ
МАРЈАНОВИЋА
водоинсталатера из Бањана
(1945 - 2014)
Тог дана у 11 сати изаћи ћемо на
Бањанско гробље и посетити његов
гроб. Вечно ћемо нашег Рају
памтити и чувати успомену на њега.
Брат Живислав, сестра Радмила,
снаха Продана, синовци Драган и
Зоран, синовица Зорица и унуци
Никола и Стефан из Бањана
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Последњи поздрав драгом оцу
и бившем супругу

(30.06.2008 - 30.06.2014)

МИЛУТУНУ
ПОПИСАИЛОВИЋУ

Прошло је шест година, а ми још
не верујемо.
Још те чекамо и неизмерно
волимо.

Заувек ћеш остати у
нашем сећању.
Нека те анђели чувају.

Заувек твоје: Мира, Весна и
Веселинка

(1939 - 2014)

Твоји: син Слободан
и бивша супруга Цана
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ОГЛАСИ

ЗАВРШЕНА ФУДБАЛСКА СЕЗОНА У УБСКОМ КРАЈУ

ЦРВЕНА ЈАБУКА
ДОЧЕКАЛА ШАМПИОНЕ

Бараж за попуну Међуопштинске
лиге Колубарa "Исток", 2. меч

ЦРВЕНА ЈАБУКА - ЂОРЂЕ
БОДИНОВИЋ (Радуша)
2:1 (1:0)

Дуга фудбалска сезона, додатно прошлог викенда када је играно Терен у Црвеној Јабуци. Гледалаца: 700.
продужена због поплава које су заде- последње коло Окружне и Међуопштин- Судија: Перица Марјановић (Уб). Стрелсиле нашу земљу, добила је епилог
ске лиге, као и финале баража између ци: Стевић у 36. и Симеуновић у 61. за
Црвене Јабуке и Ђорђа Бодиновић из Црвену Јабуку, а Стојић у 55. минуту за
Ђорђе Бодиновић. Жути картони:
Бакљада у Црвеној Јабуци Радуше.
Иако је екипа из Радуше имала Марјановић, Димитријевић, Мил. Јефтеепитет благог фаворита, двоструком нић, Тешић (ЦЈ), Петровић, Луковић (ЂБ)
победом (обе 2:1), Јабучани су заслужено ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 8,
изборили пласман у Међуопштинску лигу Мл.Јефтенић 7 (Медић _), Стефановић
"Исток". Посебно квалитетан био је други 6,5, Обрадовић 7, Стефанов 7,5, Тешић
меч у којем је екипа Томислава Поповића 6,5, Мирковић 7, Ми.Јефтенић 7,5,
била боља у већем делу меча, али је Стевић 8,5, Марјановић 6,5 (Симеуновић
убски тандем Стевић-Симеуновић траси- 8), Димитријевић 7
рао пут ка најважнијој победи у сезони. ЂОРЂЕ БОДИНОВИЋ: Јокић 7,
Оно што одмах упада у очи јесте разлика Петрановић 7,5, Ракић 6,5, Петровић 6,5,
између проходности тимова из убских и Керлета 7,5, Луковић 7, Гавриловић 7,
лајковачке лиге, Црвена Јабука је била Лесић 6,5 (Ђермановић _), Стојић 8,
принуђена да прође праву голготу до Урошевић 6,5, Влајковић 6,5
вишег ранга (16 првенствених и 4 ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ђуро Стевић (ЦЈ)
квалификациона меча), док је Димитрије
Туцовић из Ћелија имао конкуренцију од
само 4 (!) тима у својој лиги! Тако ћемо и
наредне сезоне у МФЛ Колубаре група
"Исток" имати 8 убских тимова, Јабучани
Бараж за попуну МОФЛ "Исток", 1. меч
ће практично заменити Совљак који је
нови члан окружне лиге.
ЂОРЂЕ БОДИНОВИЋ
Совљак је према очекивањима
(Радуша)- ЦРВЕНА ЈАБУКА рутински "оверио" шампионску титулу у Радост након Стевићевог (ЦЈ) гола
последњем колу, а у Окружној лиги давно
1:2 (1:1)
Реванш меч финала баража донео је
је све било јасно пре последњег кола. много бољи фудбал и већу борбу пред
Сви
убски
тимови
сигурно
су
сачували
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 500.
завидним бројем гледалаца, а у отвореСудија: Перица Марјановић (Уб). статус, па ћемо наредне сезоне поново ном мечу са много шанси на обе стране
Стрелци: Стојић у 45. за Ђорђа Бодино- имати 5 окружних лигаша, а о најуспеш- тас је превагнуо на страну домаћих.
вић, а Мирковић у 27. и Тешмановић у нијем у овој- ОФК Бањани, прочитајте
Гости су много боље отворили меч,
46. минуту за Црвену Јабуку. Жути нешто више у наредном броју "Гласа чак је и Влајковић уздрмао пречку, али
картони: Несторовић (ЂБ), Мирковић, Тамнаве"...
Б.Матић су до предности стигли Јабучани.
Димитријевић (ЦЈ)
Милан Јефтенић је идеално центрирао
ЂОРЂЕ БОДИНОВИЋ: Плавшић 5,5,
са леве стране, а Стевић највише скочио
Резултати баража за попуну
Влајковић 6,5, Ракић 6, Петровић 6,5,
и рутински главом матирао Јокића.
МОФЛ "Исток"
Керлета 7, Луковић 6, Ђермановић 6,5,
Тим из Радуше је сјајно отворио
Лесић 6,5, Стојић 7,5, Урошевић 6,5
наставак, Аврамовић је зауставио
Полуфинале,
први
мечеви
(Петрановић 6,5), Несторовић 6
Гавриловића у ситуацији кад је деловаКолубара (Лисо Поље)- Ђорђе
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 6,5, Мл.
ло да је погодак неминован, али није
Бодиновић 0:1 (0:0) (Несторовић)
Јефтенић 8, Стевановић 7, Обрадовић
могао ништа да уради касније када је
6,5, Стефанов 7,5, Марјановић 7,
Паљуви- Црвена Јабука
0:2
Стојић искористио пас Петрановића.
Мирковић 7, Ми. Јефтенић 6,5, Стевић 7,
Ушао је у игру најбољи нападач домаћих
(0:2) (Стевић 2)
Симеуновић _ (Тешмановић 7,5,
Никола Симеуновић и брзо се то
Мијатовић _), Димитријевић 7
исплатило- незаустављиви Стевић
Полуфинале, реванпш мечеви
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
погађа у "трепавицу" Симеуновића, а
Ђорђе
БодиновићКолубара
5:1
Младен Јефтенић (Црвена Јабука)
милиметри су решили да Јокић не
(1:1) (Луковић 2, Гавриловић 2,
Црвена Јабука је боље почела меч,
стигне лопту која се од стативе одбила у
Ђермановић- Ранковић)
али је рано остала без најбољег
мрежу.
Црвена Јабука- Паљуви 2:2 (0:1)
стрелца Николе Симеуновића. ИспостаПрштало је до краја, Аврамовић је
(Симеуновић, Тешмановић- Јокић,
вило се да је то била повољна околност
чудесно "скинуо" слободњак Стојићу, а
Илић)
за госте, будући да је "резервиста"
на другој страни пречка и Јокић спашаТешмановић сјајно реаговао главом
вају Радушане убедљивијег пораза. На
Финале
после корнера и омогућио Мирковићу
крају, огромна радост домаће публике и
да пошаље лопту у празну мрежу. Када
ЂОРЂЕ БОДИНОВИЋ (Радуша) играча, али и заслужен аплауз за све
су се већ сви спремали за паузу, Стојић
ЦРВЕНА ЈАБУКА 2:4 (1:2, 1:2)
актере одличног меча.
је испалио пројектил са 25 метара и
вратио наду бројним домаћим навијачима да могу до победе.
Први секунди наставка су били
кобни за Радушане- Тешмановић је
млако шутнуо, а искусни Плавшић
слабо реаговао и обрадовао гостујуће
навијаче. До краја, виђено је неколико
шанси на обе стране, а зрелије су имали
играчи Црвене Јабуке. Углавном су
биле у режији Младена Јефтенића,
неуморног везисте који је заслужио
актер играча меча.
Слово и о судији, будући да је
дељење правде било под великом
лупом. Они који улазе у детаље могу да
полемишу да ли је Марјановић измерио
50:50 на кантару, али је општи утисак да
је одлично обавио посао и апсолутно
није утицао на резултат меча.
Догодине у Међуопштинској лиги: ФК Црвена Јабука

22

ФУДБАЛ

26.јун 2014.г.

СОВЉАК ШАМПИОН МЕЂУОПШТИНСКЕ ЛИГЕ “КОЛУБАРА- ИСТОК”
Резултати 21.кола:
Рудар 1945 - Совљак
Тврдојевац - Степање
Гуњевац - Ратковац
Каленић - Полет (Т)
Стубленица - Пролетер (Б)
Полет (ДЛ) - Омладинац (К)

ЕКСПРЕСНИ ПОВРАТАК У ОКРУГ

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

Резултати последњег 22.кола:
Совљак - Полет (ДЛ)
3:0
Омладинац(K) - Стубленица 3:2
Пролетер - Каленић
2:2
Полет (Т) - Гуњевац
7:2
Ратковац - Тврдојевац
4:4
Степање - Рудар 1945
4:2
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЗА СЕЗОНУ 2013/14.
1.Sovqak
2.Guwevac
3.Polet (T)
4.Proleter(B)
5.Tvrdojevac
6.Omladinac
7.Polet (DL)
8.Kaleni}
9.Stublenica
10.Rudar (R)
11.Stepawe
12.Ratkovac

18
15
14
9
9
8
6
7
7
6
4
1

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

2
3
5
5
8
10
9
11
11
10
15
14

57 : 10
50 : 25
61 : 23
30 : 24
39 : 42
45 : 43
34 : 39
32 : 38
33 : 46
38 : 53
27 : 64
21 : 59

56
49
44
35
32
28
25
25
25
24
15
10

Испадање из Окружне лиге
Колубаре, Совљак је "преболео" у
рекордном року. Екипу је летос преузео
бивши играч Јединства Драган Ђокић,
после јесењег "кашљуцања" направљена је додатна селекција у зимској
паузи, па је тим Совљака доминантно и
апсолутно заслужено изборио повратак
у Окружну лигу Колубаре.
Овога пролећа екипа Драгана
Ђокића је остварила максималан
учинак, 11 победа уз гол-разлику 40:4
јесу учинак за поштовање, а посебно су
се издвојила два тријумфа над највећим
ривалима- 2:0 против Полета на
домаћем терену и фуриозна партија у
Гуњевцу (4:0 за Совљак). Екипу је ка
шампионској титули водио најбољи
стрелац Никола Маринковић, а сва
зимска појачања- Рамић, Крстић,
Луковић, Нинић, Миливојевић и Симић,

били су пун погодак у играчком, али и
људском смислу. Уз староседеоцекапитена Ђурића, голмана Апостоловића, Марјановића, Марковића, Обрадовића..., била је то чета која није
имала достојног ривала у новоформираној Међуопштинској лиги.
Утисак је да ће овај тим Совљака
бити више него конкурентан у Окружној
лиги Колубаре, управа клуба на челу са
председником Ђорђем Мијатовићем
најављује да неће бити великих
промена у играчком кадру, па је сасвим
оправдана нада да ће се Совљак
борити за "горњи дом" колубарског
округа. Тај ранг је увек био "природно
станиште" ове екипе, тако да се може
рећи да су ствари поново легле на
своје место, бар када је реч о
фудбалском Совљаку...
Б.Матић

22.коло

ПОЛЕТ (Таково) - ГУЊЕВАЦ
7:2 (2:0)
Терен у Такову. Гледалаца: 150. Судија:
Петар Нешковић (Уб). Стрелци:
М.Стефановић у 1. и 32., М.Илић у 51. и
81., Павловић у 67. и В.Стефановић у 73.
и 85. за Полет, а Бакић у 61. и 83. минуту
за Гуњевац. Није било картона.
ПОЛЕТ: Миливојевић 7,5, С.Илић 7,
Симић 8, Павловић 7,5, Јовичић 7,5,
М.Стефановић 8, Јанковић 8,5, М.Илић 8,
В.Стефановић 8, Ненадовић 7,
М.Петровић 7,5
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 5, Јечменица 6
(Бакић 7,5), Николић 6, Марковић 6,
Вујић 6, Бранковић 6, Драча 6,
В.Милошевић 6, Ђукић 6 (Ивановић _),
Обрадовић 6,5, С.Милошевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Јанковић (Полет)
Сјајно издање Таковчана за крај
сезоне, тон игри домаћих давали су
везиста Јанковић и брзоноги Душко
Симић. Праве борбе није ни било, већ
после 30 секунди Боројевић је морао по
лопту у мрежу, а гости нису имали
решење за прекиде Таковчана.

ФК Совљак
22.коло

ОМЛАДИНАЦ - СТУБЛЕНИЦА
3:2 (1:2)
Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 50.
Судија: Небојша Марковић (Уб). Стрелци:
И.Тимотић у 30., Ковачевић у 55. и
Р.Николић у 85. за Омладинац, а Перишић
у 10. и Стојановић у 15. минуту за
Стубленицу.
ОМЛАДИНАЦ: Бојић 7, Ивановић 7
(Чобић 7), Стефановић 7, М.Тимотић 7,
Д,Савић 7,5, М.Савић 7, И.Тимотић 7,5,
Антељ 7, Ж.Николић 7 (Чолић 7),
Ковачевић 8, Р.Николић 7
СТУБЛЕНИЦА: Јовановић 7, Лазић 7,
Мирковић 7, Спасојевић 7, Лукић 7,
Веселиновић 7, Стојановић 7,5, Ивковић
7, Перишић 7, Станковић 7,5, Радовановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Надер Ковачевић
(Омладинац)

21.коло

КАЛЕНИЋ - ПОЛЕТ (Таково) 2:1 (1:1)
Стадион у Каленићу. Гледалаца: 50. Судија: Јован Мијаиловић (Уб). Стрелци:
Видаковић у 22. и Лазић у 62. за Каленић, а С.Илић у 19. минуту за Полет. Није
било картона.
КАЛЕНИЋ: Перић 6,5, Тодоровић 6, Пантелић 7, Пантић 7, Берановић 6,5,
И.Живановић 7, Д.Живановић 6, Видаковић 7,5, Лазић 7,5, Пауновић 6,
Марковић 6
ПОЛЕТ: Миливојевић 7,5, С.Илић 7, М.Петровић 6,5, И.Петровић 7, Јовичић 7,
Павловић 6, Јанковић 7, Гојковић 6,5, Радовановић 6,5, Живановић 7,5, М.Илић
6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Миливојевић (Полет)
Каленић је искористио ослабљено издање Таковчана и преокретом
стигао до бодова који "оверавају" опстанак. Марко Живановић је прописно
намучио бивше клупске другове и асистирао за први погодак гостију, али су
Видаковић лоб-ударцем и спретни Лазић успели да савладају одличног
Миливојевића.

21. коло

РУДАР (Радљево)СОВЉАК 2:4 (1:1)
Терен у Радљеву. Гледалаца: 100.
Судија: Срђан Михајловић (Уб).
Стрелци: Аћимовић у 30. и Јеремић у
60. из пенала за Рудар, а Маринковић
у 25. и 77. из пенала, Обрадовић у 51.
и Рамић у 68. минуту за Совљак.
Жути картони: Симић, Маринковић,
Теодосијевић (Р), Рамић (С)
РУДАР: Јовановић 7,5, Д.Ђаловић 7,
Маринковић 6,5, Симанић 7, Ивковић
_(И.Поповић 7), Теодосијевић 7,
М.Ђаловић 7, Симић 7, Јеремић 7,
Аћимовић 7,5, Ж.Поповић 6,5 (Бајић
_)
СОВЉАК: Апостоловић 7, Миливојевић 6, Луковић 7, Марјановић 8,
Нинић 7,5, Ђурић 6, Крстић 6, Рамић
8,5 (Симић _), Марковић 7,
Маринковић 8, Обрадовић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Момчило Рамић
(Совљак)
Совљак је победом у Радљеву
стигао на корак од пласмана у виши
ранг, а најлепши гол у десетој
пролећној победи дело је не баш
манекенски грађеног, али фудбалски
изузетно писменог Момчила Рамића.
Да не беше расположеног голмана
Јовановића, лидер би стигао и до
убедљиве победе, али је и овако тим
Драгана Ђокића само један бод
далеко од експресног повратка у
виши ранг...

ФУДБАЛ

26.јун 2014.г.
30. коло

Резултати 28.кола(14/15.јун 2014):
Тулари - Младост (В)
2:1
ОФК Јабучје - Задругар
0:2
Младост (Д) - Качер
4:2
Пепељевац - Бањани
2:1
ОФК Дивци - Спартак 1924 1:3
ОФК Осечина - Рубрибреза 4:0
Трлић - Јошева
3:4
ЗСК - Колубара (Ј)
2:1
Резултати 29.кола (18.јун 2014):
ЗСК - Тулари
5:0
Колубара(Ј) - Трлић
2:0
Јошева - ОФК Осечина
1:1
Рубрибреза - ОФК Дивци
5:3
Спартак 1924 - Пепељевац 4:4
Бањани - Младост (Д)
4:1
Качер - ОФК Јабучје
5:0
Задругар - Младост (В)
3:0
Последње 30.коло (21.јун 2014):
Тулари - Задругар
0:3
Младост (В) - Качер
4:1
ОФК Јабучје - Бањани
0:0
Младост (Д) - Спартак 1924 1:4
Пепељевац - Рубрибреза
1:2
ОФК Дивци - Јошева
7:3
ОФК Осечина - Колубара (Ј) 3:2
Трлић - ЗСК
0:0
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЗА СЕЗОНУ 2013/14.
1.Zadrugar
2.Ose~ina
3.ZSK
4.Bawani
5.Spartak(Q)
6.OFK Jabu~je
7.Trli}
8.Divci
9.Ka~er
10.Tulari
11.Rubribreya
12.Jo{eva
13.Pepeqevac
14.Kolubara(J)
15.Mladost(D)
16.Mladost(V)

24
18
16
14
13
12
11
11
12
11
11
11
9
11
10
7

5
3
5
4
5
7
7
7
2
5
4
4
8
2
2
8

1 73 :12
7 68 :34
9 44 :25
12 49 :40
12 68 :52
11 37 :35
12 55 :42
12 50 :45
16 43 :58
14 37 :54
15 47 :63
15 46 :68
13 48 :59
17 29 :53
18 31 :71
19 28 :45

77
57
53
46
44
43
40
40
38
38
37
37
35
35
32
29

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Тржном центру
“Лазић”
(на спрату, изнад
кафеа “Пасаж”)
Краља Петра Првог бр.21
(локал бр.17)

180 m2 - цена: 500 евра

- климатизован
- централно грејање

инфо: 063/66-55-06
014/414-837
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29. коло

ТУЛАРИ - ЗАДРУГАР
(Лајковац) 0:3 (0:3)

БАЊАНИ - МЛАДОСТ
(Драчић) 4:1 (0:0)

Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Даниловић (Уб). Стрелци:
Јеринић у 15. и 19. и Гајић у 41. минуту.
Није било картона.
ТУЛАРИ: Маринковић 6, Шимишић 6,
Зујаловић 7, Марјановић 6,5, Брдаревић
6 (Ранковић 6), Јаџић 6,5, Шишовић 6,
Павловић 6 (Пуцаревић _), Николић 6,
Величковић 6, Миросављевић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Јеринић (Задругар)
Лајковчани су и у последњем мечу
сезоне потврдили да иду заслужено у
Зону "Дрина". Сломили су отпор Тулара
већ у првом делу, а посебно ефектан је
био први гол Јеринића после идеалне
асистенције Ивковића. У наставку је
домаћин заигаро ангажованије, али
иницијативу није наплатио ни почасним
голом.

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 100.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелци: Теодосић у 50. и 78.,
Ранитовић у 85. и Дробњак у 90. за
Бањане, а Јездић у 86. минуту за
Младост. Жути картон: Југовић (М)
БАЊАНИ: Даниловић 7, Петковић 7
(Јовановић 7), Миловановић 7,
Милојевић 8, Босиљчић 7, Милановић
7, Софранић 6,5 (Костадиновић 6,5),
Ранитовић 8, Теодосић 8, Дробњак 7,
Марковић 6,5 (Доцић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Ранитовић
(Бањани)
Бањанци су сезону на домаћем
терену окончали ефикасно, у допадљивој игри савладали су екипу које је
била хит пролећа и и стигли на корак од
4. места у Окружној лиги Колубаре.
Још у првом полувремену, домаћи
су пропустили неколико идеалних
прилика, али је већ на старту другог
дела Теодосић начео Младост. Поново
је искусни стрелац био прецизан након
соло-продора, а још један ефектан
погодак дело је Ранитовића. Изгледало
је да је почасни гол Јездића последњи
на мечу, али није мислио тако Дробњак
и крунисао добар пас Јовановића.

30.коло

ТРЛИЋ - ЗСК 0:0
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100.
Судија: Ана Томић (Ваљево). Црвени
картон: Кандић (Трлић) у 59. минуту.
ТРЛИЋ: Милосављевић 7,5, Крњаић 7,5,
Ивановић 7, Степановић 6, П.Иконић 6,5,
Кандић 7, Савић 6, Поповић 6,5,
Новаковић 6,5, Н.Иконић 6, Цвијић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милосављевић (Трлић)
Пуно шанси на обе стране, а
бриљирала су оба голмана. Посебно се
истакао чувар мреже домаћих,
изгледало је да Митровић у 89. минуту
са 5 метара не може да промаши, али је
голман Трлића чудесном одбраном
сачувао своју мрежу.

Добра сетозона крунисана
четвртим местом:
ФК Бањани

28. коло

ТРЛИЋ - ЈОШЕВА 3:4 (2:0)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 80.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: Близањац у 17., С.Новаковић у
34. и Степановић у 65. за Трлић, а Лазић
у 48. и 70., Вукић у 52. и Дамњановић у
55.минуту за Јошеву. Жути картон:
М.Кузмановић (Ј)
ТРЛИЋ: Милосављевић 6, Крњаић 7,
Павловић 6, Ма.Новаковић 6,5,
П.Иконић 6,5, Кандић 7 (Савић 6),
Степановић 6,5, Близањац 6,5,
С.Новаковић 7 (Поповић 6), Н.Иконић 6
(Ми.Новаковић 6), Цвијић 6,5
ЈОШЕВА: Јовичић 6,5, Димитријевић 6,
М . К у з м а н о в и ћ 6 ( Б . Те ш и ћ 6 ) ,
Максимовић 6,5, Илић 6, С.Симић 6
(Дамњановић 7), Лазић 7,5, М.Симић 6,
Вукић 6,5, Драгачевац 6, Иванић 6
(С.Кузмановић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Славко Лазић
(Јошева)
Голеада у Трлићу, деловало је
да ће домаћи лако до победе, али су у
наставку Јошевљани направили
велики преокрет највише захваљујући
расположеном Лазићу.

29.коло

ЈОШЕВА -ОСЕЧИНА 1:1(0:1)
Терен у Јошеви. Гледалаца: 100.
Судија: Дејан Радосављевић (Ваљево).
Стрелци: Милановић у 48. за Јошеву, а
Милошевић у 21. минуту за Осечину.
Жути картони: М.Симић, Милановић,
С.Симић (Ј), Младеновић, Јовановић,
Пантелић (О)
ЈОШЕВА: Павловић 6,5, Димитријевић
7, Б.Тешић 6,5, Максимовић 6,5,
Драгачевац 6,5, Илић 6,5, Угреновић _
(В.Тешић 6,5), М.Симић 6,5, Вукић 6,5,
С.Симић 7, Милановић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Милановић
(Јошева)
Оба ривала су створила доста
шанси, а по бод сваком је реалан
епилог виђеног. Најбољи у домаћем
тиму био је бивши играч Јединства
Милан Милановић, снажним ударцем
са 20 метара донео је поравнање на
старту другог дела.
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26.јун 2014.г.
ФК БРЕЗОВИЦА ФУРИОЗНИМ ФИНИШОМ САЧУВАЛА
СТАТУС ЗОНАША

ИСПУЊЕНА
“НЕМОГУЋА” МИСИЈА

- Са шест везаних тријумфа, Брезовчани успешно завршили
историјску сезону за овај клуб. - Долазак Владимира Тадића на
клупу размрдао екипу, Гостиљац први голгетер са 11 голова.
Брезовица наставља да пише најлепше странице своје фудбалске
историје- премијерни наступ у зонском рангу окончала је на импресиван
начин и тако ће и наредне сезоне бити део дринског каравана! Деловало
је средином пролећног дела да је опстанак "немогућа" мисија, али су
фантастичним партијама у финишу Брезовчани успели да остваре
жељени циљ, по свему приказаном-апсолутно заслужено.
Испоставило се да је долазак Владимира Тадића на клупу после 18.
кола био пун погодак, некадашњи голгетер Јединства успео је да поврати
самопоуздање посрнулој екипи и у 12 преосталих мечева Брезовчани су
се чак 7 пута радовали победи. Да је било фудбалске правде, бело-плави
би се много раније радовали опстанку, али су на волшебан начин
изгубили мечеве у Севојну и Сјеници:
- Звучи парадоксално, али смо у Севојну одиграли најбољи меч, а на
тој утакмици смо имали промашаје из категорије "веровали или не"!
Ипак, пребродили смо и тај шок, а у Новој Вароши и себе и друге уверили
да је ово екипа за горњу половину табеле. У победничком налету стигли
смо до 41 бода, освојили 7. место и обрадовали армију навијача
Брезовице- каже за почетак тренер Брезовчана.
Признаје Тадић да се ни у сну није надао да се може наћи на
"ужареној" клупи:
- Било је то изнуђено решење, сматрао сам да у интересу убског
фудбала треба да прихватим изазов, иако је прошло много времена од
мог последњег тренерског ангажмана. Предност ми је била што сам
добро познавао екипу, већину играча чине момци поникли у фудбалској
школи Јединства и требао је неко да им "уђе у главу" и поврати их на
психолошком плану. Жао ми је што нисмо успели да савладамо Пожегу и
помогнемо Јединству, али пуног срца и уздигнутог чела завршавам
мисију у Брезовици- најављује Тадић да су мале шансе да настави
започети посао.

СПОРТ

ZONA"DRINA"
Резултати 29.кола (11.јун 2014):
Слога (П) - Слога 1940
Борац (Ш) - Слога (С)
Јединство (УБ) - Раднички Стобекс
Будућност (В) - Севојно
Рибница - Раднички (В)
Полимље - Златар
ФАП - Младост (ДД)
Јединство 1945 - Брезовица

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

Последње 30.коло (15.јун 2014):
Слога 1940 - Јединство 1945
Брезовица - ФАП
Младост (ДД) - Полимље
Златар - Рибница
Раднички (В) - Будућност
Севојно - Јединство (УБ)
Раднички Стобекс - Борац(Ш)
Слога (С) - Слога (П)

0:0
1:0
3:5
0:0
4:2
1:3
6:1
0:2

КОНАЧНА ТАБЕЛА ЗА СЕЗОНУ 2013/14.
1.Sloga (P)
2.Jedinstvo (Ub)
3.Sloga 1940
4.Budu}nost (V)
5.Polimqe (P)
6.Jedinstvo (V)
7.Brezovica
8.Radni~ki Stob.
9.Ribnica
10.Zlatar (NV)
11.FAP(Priboj)
12.Borac ([)
13.Radni~ki (V)
14.Sloga (S)
15.Sevojno
16.Mladost (DD)

21
19
15
14
12
12
12
12
12
10
11
11
10
11
9
5

6
5
8
5
7
6
5
5
4
9
6
5
6
3
6
2

3
6
7
11
11
12
13
13
14
11
13
14
14
16
15
23

52 :18
62 :24
27 :19
40 :38
40 :37
60 :40
37 :37
44 :46
35 :36
42 :34
41 :42
36 :50
42 :42
28 :47
34 :45
24 :89

69
62
53
47
43
42
41
41
40
39
39
37
36
36
33
16

Зона "Дрина", 30.коло

СЕВОЈНО - ЈЕДИНСТВО (Уб) 1:3
(0:3)
ФК Брезовица
Брезовчане су ка опстанку водили Гостиљац са 11 и капитен Анђић
са 9 голова, а велики напредак у наставку сезоне показала је одбрана
екипе. Љубиша Ракић је унео сигурност међу стативама, а искусни
Ђорђевић и Леонтијевић подигли су квалитет и осталих саиграча.
Брезовчани су у другом делу сезоне деловали као јак колектив из којег су
повремено индивидуалним креацијама искакали Панић, Шћепановић,
Смаилагић, Дарко Ракић..., а посебну захвалност Тадић дугује својим
најближим сарадницима:
- Председник Вишњић и секретар Марјановић су најзаслужнији што
је Брезовица стекла имиџ господског клуба који је био прави домаћин и
који је оставио одличан утисак на све ривале и службена лица. Велики
део заслуга носи и мој помоћник Марко Тадић, а играчи су доказали да су
и добри фудбалери, али и праве личности. Свој део посла сам обавио
без динара надокнаде, а велики обим обавеза је разлог што се наша
сарадња највероватније окончава утакмицом са ФАП-ом- завршио је још
увек актуелни тренер Брезовице Владимир Тадић.
Б.Матић
Зона "Дрина", последње 30. коло:

БРЕЗОВИЦА - ФАП (Прибој) 1:0 (1:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 300. Судија: Милош Пиштало
(Ужице). Стрелац: Гостиљац у 22. минуту. Жути картон:
Шћепановић (Б)
БРЕЗОВИЦА: Роксић 7, Мијатовић 7, Леонтијевић 7, Шћепановић 6
(од 46. Радојичић 6,5), Ђорђевић 6,5 (од 62. Балиновац 6,5),
Младеновић 7, Смаилагић 7, Симић 7, Панић 6,5 (од 46. Митровић
6,5), Анђић 7,5, Гостиљац 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Огњен Гостиљац (Б)

Стадион у Севојну. Гледалаца: 50. Судија:
Марко Стојковић (Пожега). Стрелци:
Ристановић у 72. за Севојно, а Ситарица у 6. и
Деспотовић у 34. и 42. минуту за Јединство.
Жути картони: Цвијовић (С), Јовановић,
Деспотовић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7, Сајић 6 (И.Матић _),
Стојановић 7,5 (Милановић _), Марјановић 7,
Гавриловић 7,5, Војводић 6,5, Деспотовић 8,
Лазић 7, Ситарица 8, Јовановић 7,5 (Блажић
_), Љубичић 7.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Деспотовић
(Јединство)
Зона "Дрина", 29.коло:

ЈЕДИНСТВО 1945 (Владимирци)БРЕЗОВИЦА 1:2 (0:1)
Стадион у Владимирцима. Гледалаца:
50. Судија: Драган Витезовић (Пожега).
Стрелци: Ђорђевић (аг.) у 70. за Јединство
1945, а Шћепановић у 26. и Анђић у 76.
минуту за Брезовицу. Жути картон: Панић (Б)
БРЕЗОВИЦА: Љ.Ракић 7,5, Мијатовић 7,
Леонтијевић 7, Шћепановић 8, Ђорђевић 6,5,
Младеновић 7, Смаилагић 7, Д.Ракић 6,5
(Симић _), Панић 6,5 (Радовановић _), Анђић
7,5 (Радојичић _), Гостиљац 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Зоран Шћепановић (Б)

СПОРТ
ФК ЈЕДИНСТВО И ОВЕ СЕЗОНЕ ОСТАЛО
БЕЗ ПЛАСМАНА У ВИШИ РАНГ

И ДАЉЕ У ДРИНСКОМ
КАРАВАНУ
- У мечевима без значаја, Клупчани славили под
Шепковцем, а потом Деспотовић и Ситарица
донели тријумф у Севојну. - Без праве пролећне
форме и шампионског карактера .- Пауза до
5. јула, Срђан Јовановић наставља посао.
И друга "Дринска регата" завршила се неуспешно за
фудбалере убског Јединство. Амбиције и очекивања су
овога пута биле много веће и експлицитније, зато је и
разочарење много веће него прошле сезоне. Пожешка
Слога је урадила оно што је Лозница у претходном
првенству, а црвено-белима остаје озбиљна анализа
узрока неуспеха, посебно када је реч о пролећном фијаску.
Све је јесенас ишло на воденицу Убљана- фантастичне
партије у финишу првог дела и шампионске ловорике на
пола трке сугерисале су челницима Јединства да нема
потребе за великим тумбањем тима, а већина фудбалских
познавалаца већ тада је означила црвено-беле као неспорног фаворита за повратак у српсколигашко друштво.
Међутим, пролеће није потврдило ту тезу, а посебно је дерби под
Шепковцем са главним ривалом
јасно показао ко је боља и зрелија
екипа екипа у "трци удвоје". Сем
значајних промена у играчком кадру,
управа Јединства имаће задатак да
направи праву хемију у екипи,
будући да су већи део пролећа
фудбалери убског зонаша деловали
као "рогови у врећи". Показало се да
за шампионску титулу, без обзира на
ранг и снагу ривала, увек треба
нешто више од пуког играчког
квалитета- тимски дух и менталитет
победника који попут везивног ткива
претварају с ав индивид уални
Срђан Јовановић потенцијал у снажан колектив. Нису
то имали Убљани, као ни правог
лидера на терену чији би ауторитет надвладао све
размажености и сујете, па је епилог трке више него болан, а
опет врло логичан и реалан...
Последња два кола била су пуко отаљавање посла,
против Радничког Стобекса окончана је и дуга серија
непобедивости на домаћем терену (скоро две године),
мада и "реми" против Слоге (Пожега) само у статистичком
смислу нема тежину пораза. У Севојну су црвено- бели ипак
нашли мотив да победнички заврше сезону,а ако има неке
вајде од мучног финиша- то су први минути дечака попут
Блажића, Јовића, Лелићанина, Живковића...
Пауза између два првенства врло је кратка- већ 5. јула
актуелни тренер Срђан Јовановић извршиће прозивку за
наредну сезону, очекују се озбиљне корекције у играчком
кадру, а ваљда ће трећа сезона у Зони "Дрина" бити и трећа
срећа за убске црвено- беле...
Б.Матић
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"ГЛАС ТАМНАВЕ" ПРЕДСТАВЉА УБСКЕ ШАХИСТЕ
- БОЖИДАР ВИЛИМОНОВИЋ (1954)

ЧИКИ
КАПИТЕН !
Божидар Вилимоновић
је рођен у Бања Луци 1954.
године, а у свом родном
месту је и почео да се бави
шахом, играјући за клубове
"Никица Павлић" (били трећи у СФРЈ), "Руди Чајавец" и
"Браћа Мажар". Први тренер
и шаховски идол био му је
велемајстор Енвер Букић
Божидар Вилимоновић
који се може похвалити да у
својој колекцији има и "скалп" чувеног Михаила Таља!
У Тамнаву се преселио 1989. године, од тада је
редован члан екипе ШК Уба, а од 1995. је и капитен
убским шахистима. То је онај човек који је задужен за
добру атмосферу, од кога савет траже и најбољи играчи
екипе, а са својим саиграчима радовао се освајању Купа
Централне Србије, уласку у Прву лигу, 3. месту на Купу
Србије и Црне Горе у Петровцу на мору... Од
појединачних успеха, вредни спомена су тријумф на
Отвореном првенству Обреновца у убрзаном шаху у
изузетно јакој конкуренцији, као и победа на Бушоновом
Меморијалу 2011. године.
Божидар Вилимоновић је мајсторски кандидат са
рејтингом 2200, а у браку са Убљанком Јасмином добио
је ћерку Наталију која је дипломирани архитекта. Каже да
му је страст за шахом иста као у младости, а у тренутном
одсуству клупских просторија- убски шахисти се често
окупљају у његовом дворишту ради одржавања форме...
Б.М.
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ЗАВРШЕНЕ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

СПОРТ

КЈП “ЂУНИС” ПРВИ ПУТ ДО ПЕХАРА
- У финалном мечу турнира у малом фудбалу, "комуналци" савладали ЗЗ Трлић голом Бошка Лесића.
- Полиција најбоља у надвлачењу конопца, а њихов представник Александар Новаковић освојио два злата у атлетици.

РЕЗУЛТАТИ
Мали фудбал
Финале:

КЈП Ђунис- ЗЗ Трлић 1:0
(Лесић)
За 3. место:

Копови- Стрела 3:2 пен. (2:2)
(Ковачевић, Ђенић- А.Дацковић 2)
Полуфинале:

КЈП Ђунис- Копови 2:0
(Давидовић, Лесић)

ЗЗ Трлић- Стрела 3:1
Најбољи у надвлачењу конопца:
Полицијска станица Уб

(Поповић, Вићентић, СтефановићА.Дацковић)

Атлетика
300 метара:
1. А.Новаковић
(МУП),
2. Б.Лесић (Ђунис),
3. С.Јовановић (Коп.)
кугла:
1. Р.Павловић (МУП),
2. С.Ковачевић
(Копови),
3. В.Петровић (Ђунис)
скок у даљ:
Александар
1. А.Новаковић (МУП),
Новаковић
2. Б.Лесић (Ђунис),
3. С.Јовановић (Копови)
конопац:
1.МУП Уб, 2.Копови, 3.ЗЗ Трлић

Финалисти фудбалског турнира: КЈП “Ђунис” и ЗЗ “Трлић”

АК “МАРАТОНАЦ 02”

ТРИ ЗЛАТА У КУЛИ
Б.Матић

За треће место: “Копови” и “Стрела”

ЛЕТЊЕ ТЕМЕ

26.јун 2014.г.

ОДРЖАН ДРУГИ ПО РЕДУ „ЗЛАТНИ ДАН“

ПОЗЛАТИО СЕ ДАН
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Није полетео,
али је опет био
главна атракција...

Перформансима аниматора, изложбама, концертима и
„Ноћи куповине“ присуствовало више од 2.000 људи.

За крај Златног дана
Бисера Велетанлић и
Васил Хаџиманов
Артисти на трапезу

Атракције: На штулама...

...забављачи...

...’’моноцикл’’...

...кловнови...
Комплетну галерију слика
са “Златног дана 2” можете погледати
...ламиони у небо... на фејсбук страници “Гласа Тамнаве”

Д.Капларевић

...мажореткиње...

НОВА КИНЕСКА РОБНА КУЋА У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ (ПРЕКО ПУТА ЦРКВЕ)

НИСКЕ ЦЕНЕ И АКЦИЈСКЕ ПОНУДЕ
- Првих десет дана делићемо поклоне уз сваку куповину
- каже Је Бинг Јин, који је на Уб дошао из далеког Шангаја.
Отварање нове кинеске робне куће
“Ли На Панда” на Убу, која се налази у
улици Краља Петра Првог бр. 3 (преко
пута Цркве), заказано је за петак, 27.јун.
Припреме су у току, а велелепни објекат
на 380 квадратних метара понудиће
Убљанима несвакидашње ниске цене и
широк асортиман разне робе, како се то
код нас каже, ‘’од игле до локомитиве’’.
Поводом отварања новог продајног
објекта, власник радње Је Бинг Јин,
обећава изненаћење за све купце.
- Првих десет дана делићемо
поклоне уз сваку куповину. Жеља нам је
да разним акцијама и повољним ценама
придобијемо поверење што већег броја
потрошача. Дошли смо на Уб, јер верујемо
да овај град има велики потенцијал а ми
итекако имамо шта да понудимо. Дођите и
уверите се- поручује овај млади трговац
који је на Уб дошао из далеког Шангаја.

Гардероба за све узрасте

Неколико хиљада артикала са
ознаком биће доступно Убљанима по
изузетно повољним ценама. Нова кинеска
робна кућа имаће у понуди све што
можете очекивати у објектима оваквог
типа, од гардеробе за децу и одрасле,
преко обуће, накита, шминке, дечијих
играчки, алата, електричних уређаја,
електроматеријала, купатилског програма и посебног асортимана наме-њеног
престојећој летњој и купалишној сезони.

- Купујем код Кинеза често,
јер је нашем новчанику, углавном,
доступна само роба из ових продавница. Сматрам да и овде има добрих ствари, заправо по многим бутицима је иста роба као и у кинеским радњама, једино што су веће
цене- каже Убљанка коју смо
запазили у близини и која знатижељно исчшекује отварање нове
кинеске радње.

Све за кухињу и купатило
Сличног је мишљења и пензионерка која каже да је згодно пазарити у
овом радњама јер је понуда шаролика
од разноразних предмета за кућу до гардеробе, обуће, накита...
-Увек пронађем оно што тражим, а
неке ствари су се показале, ако не дуготрајнијим, оно исто као и у неким „финим“ радњама, само што их овде платим
далеко мање, рекла је ова Убљанка која
је желела да, такође, остане аномимна,
У сваком случају, Убљани су на
добитку - још шири избор и већа понуда.

Велики избор обуће

Играчке за малишане

ОТВАРАЊЕ
У ПЕТАК, 27.ЈУНА
- Велики асортиман робе на 380
квадратних метара
- Стални попусти и акције
- Првих десет дана поклон за
сваког купца !

Школски прибор

