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ГРАД И ОЛУЈА ПРИЧИНИЛИ ШТЕТУ У
МНОГИМ ТАМНАВСКИМ СЕЛИМА

СТРАДАЛИ УСЕВИ
И ОБЈЕКТИ
Прелиминарна штета на пољопривредним
усевима се креће од 50 до 90 посто, а на
стотинак стамбених и око 200 економских
објеката, где је оштећена кровна конструкција,
штета је од 20 до 80 посто
Олујно невреме праћено јаким ветром, градом и пљусковима захватило је 25. јуна и територију убске општине,
причинивши у 23 села штету на усевима, воћу, поврћу, а
страдали су и многи кровови на стембеним и економским
објектима.
-Град је потукао Вукону,
Кожуар, Бањане, Калиновац,
Врело, Таково, Јошеву, Црвену
Јабуку, Милорце и Лончаник.
Ова села делимично је захватила и олуја, од које су највише
страдали сењаци. Међутим,
изузетно јак ветар, који је ишао
правцем Трлић, Брезовица,
Совљак, Гуњевац, део Уба,
Мургаш и Паљуви, оштетио је
бројне објекте. Прелиминарна
штета на пољопривредним
усевима се креће од 50 до 90 Коментар
посто, а на стотинак стамбених сувишан
и око 200 економских објеката,
где је оштећена кровна конструкција, штета је од 20 до 80
посто. Комисија за процену штете од поплава привремено је
напустила тај посао и наставила га на процени штете од града
и олујног невремена. Посебни обрасци за пријаву штете су,
преко председника Савета месних заједница и повереника
Цивилне заштите, подеље-ни власницима оштећених
газдинстава и имовине – извеш-тава Бранислав Сарић,
начелник Штаба за ванредне ситуа-ције. Према његовим
речима, одмах по невремену набав-љене су одређене
количине црепа и салонита, који су подељени најугроженијим
домаћинствима.
Д.Н.

(опширније на 14. и 15.страни)
Подела црепа у Мургашу

БАШ ЛИЧНО !

А

ко дуго радите оно за шта сам се у
најранијој младости определио
(’’Новинарство је добар посао ако се напусти на време’’), разуме се да
ће број ваших непријатеља да буде
сразмеран успеху који стоји (или не
стоји) иза вас. То нисам схватио давне 2000. године
када сам, предводећи Демократску опозицију Србије
у овом крају, ризиковао, касније су ми добро
обавештени то потврдили, чак и живот (!)... Нисам био
довољно опрезан, нисам довољно мислио на себе и то ми се осветило. Платио сам скупу цену, остао без
неколико важних пријатеља, оцрњен толико да ме и
дан-данас неки мрко гледају, а нису у стању да објасне
шта је то на чему ми, конкретно, замерају. Нисам
схватио ни касније да мала варош, ма колико је волео
(и ма колико она тебе волела), не опрашта ништа, а
поготову успех... То је нескромно, али допустићу то
себи и знам да ће ме прави Убљани добро разумети.
Да не помињем оно што већ припада историји! Али,
‘’Фаљини дани’’, ‘’Учитељска бајка’’, ‘’Убски графити’’
(код ‘’Трбе’’ па на базенима), Збирка песама ’’Тамнава
у срцу’’, ‘’Књига о Фаљи’’, неколико публикација и
издања локалних гласила за општине Лајковац,
Коцељева, Владимирци... ‘’Тамнавски дневник’’ и
‘’Тамнавски зелени мегахерц’’ на радију, ‘’Глас
Тамнаве’’... И, коначно, завршена књига ‘’Ко је ко у
Тамнави’’ (са великим закашњењем - али оправданим). Мало ли је?
Е сад! Они који мисле да су све то могли боље да
ураде од мене - само нису хтели (?), омаловажавају ,
не само мене, него и све оно што стоји иза мене,
рачунајући ту и многобројне сараднике којима сам
сада, као и увек, неизмерно захвалан на доприносу
без којег све то не бих успео да постигнем. Разуме се,
породица је увек главни ослонац и њој одајем највеће
признање (!).
С обзиром да сам дошао у године у којима ни силазак
са животне сцене не би био велико изненађење, почео
сам да сводим неке рачуна, пре свега, у глави.
Почетком прошле године обележио сам пола века
бављења новинарством. Примио сам многобројне
честитке. Рекли су ми, за мене важни људи, да сам се
остварио, да сам ушао у историју овог места и да имам
много разлога да у старије године уђем задовољан.
Међутим, до скоро ми није ни на памет падало да
живот може да приреди такве обрте какве је тешко
наћи и у литератури. Оно што доживљавам, управо од
оног дана када када сам обележио 50 година од
објављивања
текста ‘’Уб моје родно место’’ у
ваљевском ‘’Напреду’’, из дана у дан је постајало све
погубније, али и нестварније да би, мајска поплава,
као врхунац свега, оголила проблеме и ‘’избацила’’ их
на површину. Деценијама сам превиђао обавезу, коју
свако има, пре свега, према самом себи - опрезност...
Чаршијске приче су далеко одмакле. Мање или више,
нажалост - тачне су. Али, то су теме о којима се не пише
у новинама. Ипак, ето, доста тога сам поменуо. Онима
који нису добро обавештени (сумњам да их је много)
заголицао сам знатижељу, а они који знају о чему се
ради, ово је мала варош у којој се све зна о свакоме,
поручујем да сам увек достојанствено носио свој крст.
То што други, па чак и онај ко је провео две трећина
живота са мном, није то могао (или није хтео) - не треба
стављати на мој конто. Свако је, ипак, одговоран прво
за себе. Макар то сам добро искусио.
А шта би са оним о успеху? Па, ваљда није био
довољан... Опростите, и ја сам само обичан
смртник...
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ЕУРОБАНК И ФОНДАЦИЈА “АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ” ОБНАВЉАЈУ ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ “УБ”

“ВЕЛИКО СРЦЕ” ЗА УБСКЕ МАЛИШАНЕ
Кроз овај пројекат биће уложено више од 60.000 евра за потпуну реконструкцију Вртића,
укључујући све потребне грађевинске радове, као и куповину намештаја и неопходне опреме
Потписивањем Споразума о сарадњи између општине Уб, Еуробанке и
Фондације „Ана и Владе Дивац“ започела
је обнова Предшколске установе на Убу.
Према Споразуму о сарадњи, а кроз
Пројекат „Велико срце“ биће уложено
више од 60.000 евра у потпуну реконструкцију вртића, који је у значајној мери
оштећен током мајских поплава, а која
укључује све потребне грађевинске
радове, као и куповину намештаја и
неопходне опреме. Реконструкција ће
бити завршена током летњих месеци, па
се очекује да се већ у септембру у своје
обданиште врати више од 550 најмлађих
становника Уба.
Приликом потписивања Споразума,
министар спорта и омладине Вања
Удовичић позвао је све појединце и
компаније да наставе да помажу обнову
подручја пострадалих у поплавама.
- Пред нама је озбиљан задатак да
обновимо све што је уништено у мајским
поплавама. Апелујем на све да се сада,
када је најгоре прошло, током летњих
месеци не опустимо и не заборавимо на
све наше суграђане који су остали без
основних услова за живот и којима је
помоћ и даље неопходна. Избор за
обнову убског вртића је, на жалост, био
лак, јер га је поплава у потпуности
уништила. Деца не смеју да трпе и задатак
државе је да заштити најмлађе. Брига се
не показује речима, већ делима, и
породице са децом морају да буду

Мали знак пажње од убског Вртића:
Мирјана Симић уручује урамљене дечије радове
као успомену на овај велики подухват
приоритет у обнови- рекао је министар
Удовичић.
Дарко Глишић, председник општине Уб, подсетио је да је општина Уб
сврстана међу пет најугроженијих у
Србији. Уз велику захвалност Еуробанци и Фондацији "Ана и Владе
Дивац", он је истакао да је убски вртић
једна од ретких предшколских установа
у земљи која већ другу годину за редом
има тенденцију пораста броја деце.
- Ана и Владе Дивац су препознали
прави начин да помогну грађанима
убске општине. Заједничком обновом
предшколске установе, омогућићемо

ГРАДСКИ БАЗЕНИ УБ

ОТВОРЕНА СЕЗОНА КУПАЊА
Појава клизишта, подземне воде и нестабилне временске
прилике искомпликовале су припремне радове на санацији
базена и знатно одложили почетак сезоне
-За разлику од свих претходних
година, када је купалишна сезона на
Градским базенима, почињала 1. јуна,
овога лета отворена је на Ивањдан, 7.
јула. Разлог кашњења од преко месец
дана су припремни радови на санацији
корита базена, који су се искомпликовали због појаве подземних вода,
клизишта и нестабилних временских
прилика, објашњава Радован Пулетић,
директор Установе за културу и спорт.
-Појава клизишта на брду изнад
базена након мајских поплава и видно
померање тла прузроковали су знатна
оштећења. Пластификација корита
базена је напрсла на неколико места, а у
тунелима око објекта попуцале су цеви.

Велика посета првог дана

Најбоље освежење
у врелим летњим данима

свим предшколцима још квалитетније
услове боравка јер су деца за нас,
заиста, највеће благо. Ово је велики
корак ка стварању сигурне будућности
Уба и одличан пример успешне сарадње на побољшању животног стандарда најмлађих Убљана- закључио је
Глишић.
Представници Еуробанке и Фондације “Ана и Владе Дивац” подсетили су
на важност унапређења услова за
одрастање најмлађих у подручјима која
су највише погођена поплавама.
- Деца су најважнија и стварање
услова за њихово безбрижно одрастање је задатак свих нас, а посебно у
оваквим ситуацијама. Лепо је то што
нам помоћ стиже са свих страна, али
ако сами себи не помогнемо тешко ћемо
доћи до неких резултата. Захвалио бих
се свима онима који су, на неки начин,
учествовали у овом пројекту, а посебно
власницима Еуробанк платних картица
који су својим трансакцијама омогућили
банци да издвоји део профита за наш
пројекат “Велико срце”- истакао је
прослављени кошаркаш Владе Дивац.
За четири године трајања пројекта
“Велико срце” обновљен је 21 вртић
широм Србије. Милован Миловановић

ПРОСЕК ЗАРАДА У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

УБ НА ДРУГОМ МЕСТУ

Када само започели санацију,
доче-као нас је и проблем подземних
вода, које су се појавиле испод корита,
а замена пластификације могућа је
само када је оно добро исушено.
Наставак радова додатно су ометале и
честе падавине, тако да смо морали да
сачекамо неколко узастопно топлих и
сунчаних дана како бисмо заменили
оштећену пластификацију и напунили
базен – нагласио је Пулетић.
Пошто ће овогодишња сезона
бити најкраћа од како Градски базени
постоје, Установа за културу и спорт
неће продавати сезонске карте.

Према подацима Завода за
статистику, просечна нето зарада по
раднику у општини Уб за месец мај
износила је 40.200 динара. Уб је, на тај
начин, претекао Ваљево (просек
36.600 динара) и налази се на другом
месту по висини зарада у колубарском
округу. Највеће плате у региону али и
на нивоу целе Србије имају Лајковчани, који су у овом месецу просечно
зарађивали 68.000 динара. Најниже
плате у колубарском округу имају
становници Осечине, где је мајски
просек износио 27.600 динара, затим
Љижани са 31.100 динара, те Мионичани са 32.800 динара.
Просечна плата на нивоу Србије у
мају месецу износила је 44.200 динара.
Републички завод за статистику табеле зарада ради на основу посматрања
попуњеног обрасца ПП ОПЈ за извештајни месец, које предузетници
достављају Пореској управи.
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ПРЕДСЕДНИК ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ СА СУПРУГОМ ДРАГИЦОМ ОБИШАО ГРАДИЛИШТА
У УБСКОЈ ОПШТИНИ

НОВИ ЖИВОТ ЗА ТРИ ПОРОДИЦЕ
У Бргулама и Лисом Пољу фондација Драгице Николић гради куће за три најугроженије
породице које су остале без крова над главом у мајским поплавама
Председник Републике Томислав
Николић са супругом Драгицом у уторак
је обишао Бргуле и Лисо Поље, где
фондација прве даме Србије гради куће
за три најугроженије породице које су
остале без крова над главом у мајским
поплавама. У питању су монтажни стамбени објекти од 90, 84 и 67 квадрата
предузећа „Ива - инвест Ивањица”, које
ће инвеститор опремити и намештајем.

смо да прикупљамо помоћ у храни
и одећи, сада прикупљамо искључиво
грађевински материјал – напоменуо је
председник Србије, док је Драгица Николић подсетила да ће њена фондација
изградити још седам кућа за жртве
поплава, истакавши да радове не започињу без претходно прибављених
дозвола.
Већ под кровом је нова кућа Жељка
и Маје Николић, а стара уништена од
воде се обнавља. Ова шесточлана
породица са троје деце из Лисог Поља,
села које је највише страдало у поплавама, са нестрпљењем чека да се усели
у нови, комфорни дом од 90 квадрата,
опремљен новим покућством.
-Шта би нормалан човек могао
више да пожели од безбедности за своју
децу, каже Жељко, уз захвалност фондацији Драгице Николић.

Дарко Глишић је уручио
захвалнице председнику Николићу
и ФондацијиДрагице Николић

ОПТИМИЗАМ
Породица Марковић, Бргуле
Радови, започети 23. јуна, брзо
напре-дују тако да ће породице
Марковић и Гаврић из Бргула и Николић
из села Лисо Поље ускоро моћи да се
уселе у своје нове домове.
Након обиласка сва три домаћинства, Николић је изразио задовољство
до сада урађеним послом од стране
извођача, истакавши да након убске
општине, фондација Драгице Николић
почиње са изградњом нових кућа у
Варварину и Бајиној Башти.
-Нећемо стати док не завршимо све
за шта смо преузели обавезу. Престали

Николићи захвални Николићима

Нова кућа породице Николић
из Лисог Поља

Породица Гаврић, Бргуле

Уместо двадесетак квадрата, у
колико су Милан и Весна Марковић
живели са петоро малолетне деце, сада
ова породица добија четири пута већу
кућу. Срећа је неизмерна, као и њихових
комшија, четворочлане породице
Слободана и Ане Гаврић, који са малим
дететом у контејнеру чекају завршетак

- Пре месец и по дана изгледало је
да неће бити много перспективе за овај
крај и, генерално, за читав регион који је
погођен поплавама. Захваљујући
добрим људима, председнику Републике, фондацији Драгице Николић и
Влади Србије, данас са много више
оптимизма гледамо испред себе.
Изразио бих велику захвалност свима
који су нам помогли да се брзо опоравимо и да у месец и по дана успемо да
подигнемо општину на тај ниво да може
потпуно спремна да дочекује време које
долази. У наредних два месеца настојаћемо да обавимо оно што је наш посао,
како бисмо, до јесени, завршили санацију оштећених стамбених објеката –
изјавио је председник општине Глишић
у разговору са Томиславом и Драгицом
Николић.
изградње своје нове куће, површине
67 метара квадратних.
-Ово је најлепши поклон који човек
може да добије, нема дилему глава
породице Гаврић.
За пружену помоћ најугроженијим
Тамнавцима, председник општине Уб
Дарко Глишић уручио је захвалнице
председнику Томиславу Николићу и
његовој супрузи Драгици.
Д.Н.

АКТУЕЛНО
ХАРАЧЛИЈЕ ПОНОВО НА СЦЕНИ

АУТООСИГУРАЊЕ
Шта би са оном солидарношћу и
саосећањем које смо имали у
данима поплава.
Упорно покушавам да се сетим неке јавне установе
о којој би похвално говорио, али никако не иде. Досадили су
ми више критички настројени текстови на све и свашта,
убијају ми расположење. Слаб сам на неправду, хоћу да
пишем о нашим успесима, нашим врлинама, нашој жељи да
већ једном изађемо из овог муља у који смо запали.
Покушавам да се сетим, али ми не иде...
Ето, на пример, не могу да се отргнем утиску и прво
што ми пада на памет је да једна државна установа ( Народна
банка Србије) дозволи осигуравајућим кућама да нас
“пељеше” за још 45 посто на обавезно аутоосигурање. Само
месец и по дана након стравичних поплава, ето нам једног
од првих подстицаја и помоћи које ће поплављени грађани
уплаћивати угроженим осигуравајућим друштвима. Шта је
следеће, могу само да претпоставим?
- Подстицаји и помоћ за угрожену Електропривреду Србије у
виду повећања цена струје;
- Подстицаји и помоћ за угрожени РБ “Колубара” у виду
поскупљења цена угља;
- Подстицаји и помоћ страним инвеститорима који ће за
наше паре да нас запошљавају;
- Повећање акциза на нафтне деривате и поскупљење цена
горива- директна помоћ Влади Србије...
Набрајао бих у недоглед, али ми ограничен простор
не дозвољава. Задржао бих се на овом последњем. Како
нам преносе медији, ових дана, поново је актуелна тема
својеврсног “поклањања” рудног богатсва и природних
ресурса руској компанији “Гаспром-њефт”. Наиме, поред
тога што је “НИС” продат јефтино, Русима је омогућено да
плаћају рудну ренту по седам пута нижој цени него у својој
земљи. На тај начин је државна каса, од 2008.године на
овамо, закинута за 240 милиона евра, или 30 милиона
годишње. Уговор је потписан до 2023.године, па сами
израчунајте колико смо закинути. У исто време, сетите се
само колико пута је, за то исто време, повећавана акциза на
нафтне деривате, а самим тим и цена горива коју плаћају
крајњи користници, односно грађани Србије.
Уколико се не дозовемо памети и не спречимо
махинације овог типа, поготово оне које грађани плаћају
лично из свог џепа, неће нам помоћи ни Европска Унија, ни
приступни фондови, ни евентуална помоћ за санирање
последица од поплава. Држава нам се урушава јер смо
превише бесни, алави, безобзирни... Стално нам је неко
други крив за наше недаће, те бивша власт, те ХАРП, неки
још прозивају Клинтона, Милошевића, Олбрајтову... Увек
постоји тај неко, а никада ми сами. Шта би са оном
солидарношћу и саосећањем које смо имали у данима
поплава. Добро нам рече, пре неки дан, наш прослављени
кошаркаш Владе Дивац на Убу: “Драго ми је да помоћ стиже
са свих страна, али ако сами себи не помогнемо тешко ћемо
доћи до неких резултата”.
Чија је наша земља? Којој држави припадају наши
људи? Поставе ли себи ова питања доносиоци одлука пре
него што уведу неки нови харач.
“Пошто је оптерећење државе постало превелико,
она даје чиновницима смешно мале плате, недовољне за
живот, који је постао врло скуп. Онда чиновници покушавају
да то надокнаде стварањем оног понижавајућег обичаја
подмићивања, ако већ не могу да директно узимају из касе
коју им је држава поверила. А политичари - који су се
побринули за та места - допуштају да се то чини, јер су
купили изборног агента-чиновника са том дозволом да
прибавља новац свим средствима. Можда мислите да
претерујем... Покушајте да уговорите неку концесију у
вашем Министарству шума и рудника. Можете да дајете и по
државу најповољније понуде, од посла ништа неће бити ако
не разделите замашне чекове високим чиновницима, а
напојнице нижим. Све сам ја то видео и веома ми је жао што
морам да приметим да су тај обичај, веома штетан и по
државу и по појединце, користиле чак и личности које сам
сматрао поштеним, али је и њих заразила средина.
- Арчибалд Рајс, давне 1928.године
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ПОСЕТА МИНИСТАРКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ОПШТИНИ УБ

НАДОКНАДА ШТЕТЕ
НА ЈЕСЕН
У септембру и октобру држава ће помоћи да
се у пољопривреди санира највећи део
штете од поплава
Министарка пољопривреде и заштите животне
средине Снежана Богосављевић Бошковић крајем јуна
посетила је Уб, где се састала са председником општине
Дарком Глишићем, чланом Општинског већа Зораном
Костићем и Жељком Илићем из Фонда за рурални развој.
Разговарало се о размерама штете које су мајске поплаве
нанеле тамнавским пољопривредницима и мерама које је
неопходно предузети како би им се помогло да обнове
производњу.

Снежана Богосављевић Бошковић
у разговору са представницима општине Уб
Општина Уб је, у односу на друге, локалне самоуправе
у Србији претрпела највеће штете у пољопривреди, према
прелиминарној процени око 270 милиона динара. Тамнавским повртарима мајска поплава учинила је штету на
пластеницима од близу 14 милиона динара. Делом су
обештећени сточари и ратари, тако да ће наредна помоћ
бити упућена повртарској производњи, поручено је након
састанка.
- За ратаре је дистрибуирано семе за пресејавање оних
површина које су могле да буду пресејане. Обезбе-дићемо и
гориво за произвођаче који су пресејавали своје њиве, као
и ђубриво за прихрану усева. Штете у сточном фонду су
значајне и њих ће у добром делу надокнадити општина, али
ако она не буде у могућности да све сама покрије,
Министарство је спремно да помогне. Најтежа питања су
везана за повртарску производњу, која је веома скупа и,
према нашем акционом плану, предвиђено је да ове штете
буду надокнађене у периоду септембар-октобар. Знам да је
за произвођаче то касно и због тога смо се договорили да за
оне који ће морати да засаде неке сорте поврћа и гаје их на
отвореном, обезбедимо макар ђубриво. То ће бити прва
мера помоћи, а у септембру и октобру држава ће помоћи да
се највећи део штете санира – поручила је министарка
пољопривреде и заштите животне средине.
-Сви који живе од пољопривреде треба да знају да
постоји чврста решеност да им се помогне, изјавио је, након
састанка, председник општине Уб Дарко Глишић.Отклонићемо све последице настале у пољопривреди.
Посебно повртари могу у наредном периоду да очекују
конкретну помоћ, као што је то био случај са сточарима и
ратарима.
Осим у пољопривреди, мајске поплаве причиниле су
штету и на локалним путевима. Министарка пољопривреде
и заштите животне средине Снежана Богосављевић
Бошковић поручила је да ће општина Уб моћи да рачуна и
на новац за поправку сеоских путева у септембру, после
ребаланса републичког буџета.
Д.Н.
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ПОДРШКА ИЗ
ВАЗДУХА
Агонија избора. Афирмисати добро или
дати публицитет лошем. Писати о Ђолу, авио
фарбару на служби у 204. ваздухопловној
бригади стационираној у Батајници или о
најновијем убском случају за психијатријско
посматрање. Ђорђе Бојовић, лисопољски
зет није споран: хеликоптери, помоћ у поплави, вербална
колатерална штета сеоских наклапања. Споран ми је овај
психопата што на кривини код Силоса сеје ручно рађене
„јежеве“ умотане у црну хартију. То што је близу вулканизер
не олакшава чињеницу да свако тешко време у овој вароши
„украсе“ и они који живот другима учине још тежим.
Психопату прескачем у нади да ће пре или касније долијати,
дошло је Ђолових пет минута медијске славе.
Већ два броја га прескачем. Није њему до њега, већ до
писаног трага о хуманости колега из Батајнице који су од
срца искупили хуманитарну помоћ и у два наврата је
хеликоптерима допремили у поплављену Тамнаву. Свој
поглед на нашу заједничку ближу прошлост подарио ми је у
јеку жетве и скупљања сена, на дан кад је обележио 28
годишњицу брака са супругом Снежаном. Друштво му је
правио таст Драгољуб Петровић.
Хронолошки ређају мајске
догађаје: четвртак, пораст
водостаја у Колубари. Реприза
плављења Перића кућа из 2010.
године. Поплављен Обреновац.
Пресечена Ибарска магистрала.
Немоћ да из Београда дође до
поплављене породице у Лисом
Пољу. Петак, евакуација. Тазбина у алуминијумском чамцу,
жандари спасиоци, прихват у
Бргулама па смештај у Техничкој школи на Убу. Мук
испражњених
мобилних телеСтарац Драга и Ђоле
фона. Колеге из Батајнице нуде
помоћ, пензионисани пуковник Мајкић пре свих. Контакт са
Штабом, најава помоћи. Субота, слетање првог хеликоптера
на стадион у Убу. Недеља, коначно у Лисом Пољу. Призори
из тек преживљене апокалипсе: поплављено домаћинство,
разбацан намештај, угинула стока. Вепар стокилаш мајк'о
уплетен у обалу. Ту смо се лично упознали док је Живота
Маторчић задњом кашиком свог скипа ломио стабла младог
јасена. Понедељак, колеге поново нуде помоћ, молба да се
одмах допреми тамо где је најпотребнија. Уторак, подне,
пилот хеликоптера Радован Ђерић, родом из Босне,
настањен у Обреновцу, прекаљен у борбеним дејствима
током Трећег балканског рата спушта „тешки транспортни“
Мил – Ми 8 на фудбалски терен у Лисом Пољу. Брзо се
износи конзервирана храна, вода, хигијена, слажу у
свлачионицу па назад у ваздух јер „тешки“ није југо да га
упалиш на гурку. Уследило је чишћење терена, одбацивање
свега упропашћеног, разговори са комшијама –
страдалницима, сеоска наклапања, прва разочарања.
Притиснути својом муком, у одсуству опипљивог кривца
због зле судбине, они који нису ни привирили до зоне
слетања већ су га сумњичили „ ...Да је пола хеликоптера
зграбио себи“. То што мисли да има заслугу за слетање нек'
веже мачку о реп: „ Они плаћају порез, војска је дужна да их
храни!“. Знају они њега, стари је то фарбар, премазан свим
бојама. И шта он ту у ствари тражи, кад није живитељ села,
његова је кућа у Београду. С тугом у гласу Ђоле ређа изводе
из дневника увреда, наклапања о расподели концентрата,
неистражени случај присвајања комшијске крмаче променом
личног описа прерађеним уљем али се због организовања
хеликоптерске помоћи за општину Уб ни једног тренутка не
каје.
Каже да би поновио исто јер: „Лисо Поље је село које не
умире. Рађа се доста деце, има омладине, ретко ко одлази,
само још да се не пријављују због пребивалишта по другим
општинама.“ И, у име Убљана, хвала 204. ваздухопловној
бригади Војске Србије на безрезервној ваздушној подршци...

Е, НЕК` СИ
МУ РЕК`О !
Касно синоћ
- Само да Га сретнем! Све ћу да Му кажем! Сасућу Му у
лице речи к`о сону киселину! Да Га оприштим за цео живот!
Да се закраста, а да за те красте лека нема! Кад Му будем
рек`о, одсећићу Му потколенице! Сломићу Му ноге у
бутовима! Пробуразићу Га к`о у Колосеуму! Гиљотинираћу
Га! Има да Му одлети глава к`о лопта у аут! Кад Му будем
рек`о шта имам, биће к`о да је изаш`о из дробилице!
Састављаће се месец дана јер неће знати где Му је дупе, а
где Му је глава! Тако ћу Му рећи да ће остати шупаљ к`о цев!
К`о швајцарски сир! К`о мртва шкољка! К`о пужева кућа! К`о
шупак! К`о шупљина! Мајка Га неће познати, мајку Му .....! Он
мени оно!? Он мени онако!? Ја спор за брзину!? Ја кратак за
дужину!? Ја плитак за дубину!? Ја узак за ширину!? Ја
стално трећа смена, к`о да сам на дан алергичан? И још ме
шаље по цигаре!? Да Га по киши слушам!? Да Му по пљуску
апортирам!? Шеф? Па шта? А зна ли Он ко сам ја? Зна ли Он
од којих сам? Зна ли Он од чега сам направљен? Зна ли да
сам од првобораца и устаника, од хајдука и јатака, од
копљаника и мачоноша! Од првих у бици и задњих у повлачењу! Од оних који и кад због главе морају да ћуте – на
колено проговоре! Само да Га сретнем! Све ћу да му кажем!

Рано јутрос
- `Де си ти Пузићу?
- Ту сам...
- `Де – ту?
- У радионици, Шефе... да мало поспремим пре него што
дођу остале колеге... увек дођем пола сата раније...
- Слушај Пузићу, ниси дош`о кад ти кажеш да си дош`о,
него си дош`о кад ја кажем да си дош`о! Јел` има нејасноћа?
- Нема Шефе...
- Значи, следећи пут немој да те тражим дуже од 30
секунди. Јел` јасно Пузићу?
- Јасно Шефе...
- Него, слушај Пузићу, имам неких кадровских проблема,
тако да ћеш и наредна три месеца бити трећа смена.
Мислим, мало није по закону, и мало није здравствено
исправно али, јак си ти момак, а и знаш да ћутиш. А,
Пузићу?
- Нема проблема Шефе...
- Добро, ајд` сад да ми купиш цигаре. Видим, пада киша,
али не могу да ти дам овај мој нови кишобран, нема смисла
да кисне. Можда си спор у глави, ал` си брз у ногама.Одтрчи
то Пузићу!
- Трчим Шефе, само ми дајте паре за цигаре...
- Па, Пузићу, да имам ситно иш`о би ја, не би` тебе слао!
Снађи се Пузићу! И пожури, о`лади ми се кафа! Трк!
- Трчим Шефе!
- Ииииии, чујем да си нешто им`о да ми кажеш?
- Нисам... У ствари јесам... Мислио сам, кад Вас сретнем,
да вам кажем како, понекад, не често, врло ретко до душе,
имате благо закривљену процену у вези одређених
ситуација и околности... Далеко од тога да по том питању
имам нешто озбиљније да приговорим, само, ето, учини ми
се, ма да то може бити погрешан утисак, да, када бисте
имали мало више времена, а знам да га немате, вероватно
би и ваше извесне опсервације добиле на ширини . То сам
хтео да Вам кажем... Кад Вас сретнем...

Касно вечерас
- Шта би јутрос? Јеси` стартов о шефа?
- Јесам!
- И? Јел` било, оно, све по списку? Сона киселина и
то...?
- Нормално!
- Е, нек` си му, вала, рек`о...

063 71 83 747, 014 474 260

АКТУЕЛНО
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КОРЕКТАН ПОТЕЗ АДВОКАТА МОЈИЋЕВИЋА

ИМА НАДЕ ЗА НАС
Иницирао помирење зараћених страна, одрекао се дела
хонорара, а затим их одвео на пиће
За несвакидашњи потез познатог
убског адвоката Симеуна Мојићевића,
који је заступао странку која се налазила у спору са комшијом, сазнали смо
директно од тужиоца Пере Милинковића. Он је на наговор свог адвоката
повукао тужбу, јер је Мојићевић претходно “испословао” пристанак тужене
стране на поравнање. Иако су трошкови поступка који траје већ три године
у значајној мери нарасли, адвокат се
одрекао дела хонорара, у износу од
7 0 . 0 0 0 д и н а р а , за р а д и зм и р њ а
зараћених страна. Након постигнутог

УБЉАНИ ДОБИЛИ НОВЕ СТРУЈОМЕРЕ

ОЧИТАВАЊЕ
СА БАНДЕРА
“Електродистрибуција” Краљево
од 13.јуна започела је уградњу нових
струјомера на Убу, који се више неће
налазити у домаћинствима већ се
њихово постављање врши на бетонским стубовима (прописана висина 1,2
метра). У плану је постављање 520
апарата ове врсте, а радници “Електомонатаже” Краљево, којима је поверен
овај посао, већ су поставили око 300.
Нове струјомере већ су добили становници Талова и Сандића имања, затим
грађани који живе преко насипа (улице
поред некадашњег “ПИК”-а), на подручју око Школарца и Вашаришта, у
Првамајској улици и Убској долини,
према Совљаку. Наредних дана, постављање ће се вршити и у Богдановици и
Црвеној Јабуци.
Како сазнајемо, Електропривреда
Србије се одлучила на постављање
електричних бројила на бандере због
великих техничких губитака и крађе
струје, односно због разних преправки
које су радили несавесни грађани, као и
због нетачног мерења.
Милован М.

Монтирања нових струјомера
у улици Иве Андрића

договора сви заједно су отишли до
оближње кафане у знак помирења.
Симеун Мојићевић важи за адвоката са значајним бројем измирења
странака.
- Не идем по сваку цену да добијем
спор, уколико не постоје реалне основе
да се он добије. Кад год постоји
могућност трудим се да се позовем на
савест странака, да се уреде односи и
дође до измирења. Велики број спорова
дуго траје, судске таксе и тарифе, као и
трошкови вештака су изузетно скупи.
Странке се исцрпљују и после неког
времена схвате да су залутали у спору и
проблемима. Када односи нису нарушени у великој мери, увек постоји
могућност договора и поравнања. Такав

Симеун Мојићевић
је био и овај случај- каже Симеун
Мојићевић, који од 1995.године води
адвокатску канцеларију у центру Уба,
најпре са супругом, а од пре неколико
година партнер у овом послу му је син
Милоје, који наставља породичну
традицију.
Милован М.

АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА

ДО ИНФОРМАЦИЈА ПРЕКО ПОВЕРЕНИКА
Због ускраћивања информација од јавног значаја,
ЛАФ изјавио жалбу Родољубу Шабићу
Убски Локални антикорупцијски
форум (ЛАФ) изјавио је жалбу Поверенику за информације од јавног значаја
након што поједина предузећа и установе
нису у законском року доставила на увид
тражену документацију о пословању.
- Поступајући по пријавама грађана,
ЛАФ је на неколико адреса упутио захтев
за добијање информација
од јавног
значаја, које се, махом, тичу јавних
набавки. Према Закону о доступности
информација, били су у обавези да нам у
року од 15 дана одговоре на захтев, што је
већина и учинила. Међутим, има и оних
који нису поступили по Закону, због чега
смо се жалили Поверенику за информације од јавног значаја Родољубу Шабићу,
од кога очекујемо да поступи у складу са

прописима и наложи им да тражену
докуметацију доставе - каже координатор убског ЛАФ-а Зоран Продановић.
Наредне активности овог антикорупцијског тела биће усмерене на
мониторинг расподеле донација за
угрожене од поплава, те контролу рада и
испуњавање обавеза јавних функционера у погледу пријаве имовине,
прихода и дуплих функција. Пошто
поједине институције у убској општини
још увек нису донеле планове интегритета, што је законска обавеза, ЛАФ
им је понудио помоћ у изради овог
документа, који је једна од важнијих
мера на локалном нивоу у борби против
корупције.
Д.Н.

КАКВИ СМО ТО ЉУДИ ?

“КУКАВИЧИЈЕ ЈАЈЕ”
НА ПУТУ
Возачи опрез! На први поглед,
док возите ваш аутомобил, помислили би сте да је у питању обичан
свежањ папира. Међутим, уколико
нагазите на њега, не гине вам одлазак
код вулканизера.
Редакцији “Гласа Тамнаве”
јавили су се оштећени грађани којима
су, након што су нагазили ову
“справицу”, страдали пнеуматици.
Отишли смо на лице места и уверили
се да у улици Свете Поповића, на
раскрсници код бензинске пумпе
“НИС”, на коловозу заиста стоје два
“кукавичија јајета”, како смо назвали
својеврсну направу израђену од
комада дрвета и ексера.
Ко и како је дошао на идеју да на
коловозу остави тако нешто на сред
пута веротано ће остати тајна? Ипак,
након овог случаја питамо се шта се то
дешава у нашим главама када појединци међу нама, на овакав начин,
желе да напакосте својим суграђанима, комшијама и возачима?

Ево шта се налази
испод замотуљка
у улици Свете Поповића
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ЈОШ ЈЕДНА ДОНАЦИЈА “АМАДЕУС БЕНДА”

ОПШТИНА УБ
ПОКЛОН НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

ПОМОЋ ЗА ВРТИЋ

ДВА АУТА ЗА УПРАВУ

Популарни музички састав донирао 190.000
динара за санацију Предшколске установе

Народна банка Србије поклонила је два путничка
аутомобила Општинској управи на Убу, која више од две
године није обнављала возни парк. У питању су „Шкода
Октавија“, произведена 2002. и годину дана старија „Опел
Астра“, чија је укупна тржишна вредност око 660.000 динара.
Народној банци Србије и гувернерци Јоргованки Табаковић на
дару се захвалио председник општине Дарко Глишић истакавши да су возила дошла у право време и да ће запосленима
у Управи омогућити да повећане обавезе на терену, због
процене штете у поплављеним домаћинствима, обављају
ефикасније, брже и лакше. Кључеве два возила Глишић је
симболично уручио Милени Ђокић, начелници Oпштинске
управе.

У акцију прикупљања новчаних средстава за санацију
Предшколске установе укључио се и Амадеус бенд, који је
са својим пријатељима из Ај бенда из Сиднеја донирао
190.000 динара. Ово није једина помоћ коју су Амадеусовци
упутили жртвама поплава у убској општини.
- Нисмо бројали колико смо пута у последњих месец и
по дана долазили на Уб са хуманитарним пошиљакама, зато
што осећамо потребу да помогнемо људима који су настрадали у поплавама. Веома нам је драго што смо новац
донирали Вртићу, јер деци је помоћ најпотребнија – рекао је
популарни Џаја уручујући донацију, уз жељу да се из Вртића
ускоро поново чује граја и смех малишана.
Директорка Предшколске установе Гордана Милосављевић Марковић захвалила се на овој донацији, али и
свим другим људима добре воље који су им се нашли у
невољи, а таквих је много.
За несебичну помоћ
угроженом становништву погођеном катастрофалним поплавама,
председник општине Уб Дарко
Глишић уручио је захвалницу
фронтмену и певачу Амадеус
бенда Бојану Васићу Џаји.
- Сада је прави тренутак да
се захвалимо члановима Амадеус
бенда за све што су учинили у
својим бројним акцијама помоћи
становништву убске општине.
Прави пријатељи се у невољи
показују а они су то, заиста, доказали и ми желимо да им оваквим
гестом кажемо једно велико
хвала. Свака донација која је
Гордана Милосављавић ишла за општину Уб, посебно за
Пред-школску установу, заслужује
Марковић
максималну захвалност – рекао је
и Бојан Васић- Џаја
Глишић.
Д.Н.

PARTNER MB
Užička 144, Valjevo

d.o.o.

Tel: 014/223-800, 065/223-9000
fax: 014/221-802, e-mail: partnermb@sbb.rs

БРАВО ЗА КЈП “ЂУНИС”

УБАЧА УРЕДНО
ПОДШИШАНА
За разлику од прошле године када је коритом реке
Уб владао коров и амброзија, овог лета уређени део кроз
градску зону уредно је подшишан и сређен. Општина Уб и
Србијаводе су потписале споразум у којем је локална
самоуправа преузела на себе одржавање корита река првог
реда и резултати су одмах постали видљиви. Радове на
уређењу реке Уб, по налогу општине, преузело је КЈП
“Ђунис” које је на овим пословима ангажовало једну екипу
од десет радника са јавних радова.

SPECIJALNA PONUDA

ZAMRZIVA^A
extra cene !!!
Horizontalni zamrzivači
“Obod” Cetinje:
HOZ 15 HOZ 21HOZ 31HOZ 41-

18.120,00 din.
21.684,00 din.
23.580,00 din.
24.924,00 din.

Energestka klasa: A
Garantni rok: 5 godina
ZA GOTOVINSKO
PLAĆANJE
ODOBRAVAMO
RABAT 10%

(150 litara)
(210 litara)
(310 litara)
(410 litara)
- Преузели смо уређење корита реке Уб и радове
вршимо о свом трошку. На местима која нису приступачна,
трудимо се да ангажујемо убске фирме које поседују
неопходну механизацију. Од три екипе које су ангажоване
преко јавних радова, једна се налази на Убу, док смо друге
две преусмерили на сеоско подручје. Још немамо усмерена
средства од општине за ову намену, али се надамо да ћемо и
то ускоро решити. Ипак, посао не може да чека, а најважније
је да наша река блиста правим сјајем и да су грађани
задовољни- каже за “Глас Тамнаве” Зоран Ситарица,
директор КЈП “Ђунис”.

ОПШТИНА УБ
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КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ

ОД ПОПЛАВЕ ДО ОЛУЈЕ
Рок за подношење пријава за поплављене објекте је до 15. јула, а за објекте оштећене невременом
до 25. августа. На обрађених 50 одсто пријава, штета износи 1.462.248.895 динара
Општинско веће општине Уб донело је решење о измени и допуни
првобитне одлуке о формирању нове Комисије за утврђивање последица
елементарне непогоде – поплаве, суше и пожара и процену штете
проузроковане истом, а на стамбеним и економским објектима и пољопривредним културама. Ова одлука донета је 6. јуна 2014.године. За
председника Комисије постављена је Марија Новаковић, а изабрано је 17
чланова, од којих је неколико распоређено у Штаб и за доделу сточне хране.
Рад Комисије, који ни мало није лак због обима посла, отежале су
новонастале јунске временске непогоде. Рок за подношење пријава штете је
60 дана од настанка елементарне непогоде, тако да рок за пријаву
последица од поплаве истиче 15. јула, а рок за подношење пријаве за
утврђивање последица олујног ветра и града је до 25. августа ове године.
Комисија, коју чини десет чланова, задужена је да обради пријаве
штете и од поплаве и од олујног невремена.
- Наш задатак је да изађемо по свакој пријави. С обзиром да имамо
тренутно на располагању мање људи, не може се стићи на сва места. Ова
комисија је формирана за све врсте елементарних непогода. Практично,
десет људи, иста комисија, ради и поплаву и град – каже Марија Новаковић,
председник Комисије.

БРОЈКЕ ГОВОРЕ
НА ОБРАЂЕНИХ 50 ПРОЦЕНАТА
ПРИЈАВА ШТЕТА ЈЕ:
- за стамбене објекте, јавне објекте, локалну
инфраструктуру, локалне путеве, привреду и
пољопривреду, укупан износ је 1.462.248.895
динара.
- Од 1.500 стамбених објеката по пријави, 600 је
на Убу - десет објеката колективног становања,
укупна штета (оквирно) је 640.760.000 динара.
- Јавни објекти - 33.624.800 динара.
- Локална инфраструктура: водовод, канализација, грејање, клизишта – 24.000.000 динара.
- Путеви и путни објекти – 70.000.000
- привреда - 7.543.552 динара,
штета на
објектима код правних лица, а на опреми
8.770.345 динара
- Механизација у пољопривреди – 19.205.264
динара
- Земљиште и производња – 622.429.046 динара
- Повртарство и сточарство - 15.915.888 динара

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

Чланови Комисије за утврђивање последица
елементарних непогода у општини Уб
До 2. јула укупно је стигло 2.476 пријава за поплављене објекте и око
1.000 пријава за објекте који су уништени невременом. У неким селима, као
што је Совљак, невреме је погодило куће и пластенике, који су претходно
били поплављени, тако да је поједина домаћинства Комисија морала два
пута да обиђе.
Комисија свакодневно ради на терену и у просеку може да обиђе 20
кућа, ако је у питању градско насеље, а нешто мање домаћинстава у
сеоским подручјима, јер газдинства на селу имају више објеката (штале,
магазе, шупе...). Сеоска домаћинства је теже обићи, јер су путеви
непроходни, а куће су једна од друге удаљене и више стотина метара.
Од 37 села на територији општине Уб, поплављено је 30, а од 13 делова
насељеног места Уб, поплављено је осам. Олујним ветром и градом
погођена су 22 села. Марија Новаковић додаје:
- Од пријава за грађевинске објекте завршили смо насељено место Уб.
Постоји још пар кућа где нисмо затекли никога. Нису били ту, али ћемо се
вратити поново код њих. Што се тиче села, грађевинска комисија је обишла
Лисо Поље, а пољопривредна је обишла Совљак, Брезовицу, Црвену
Јабуку (делимично), Калиновац, Вукону, Јошеву, Новаке, Радушу, Милорце,
Лончаник, Звиздар, Докмир, Шарбане, Стубленицу, Паљуве, Чучуге и
Памбуковицу.
До сада је обрађено 50 одсто пријава које су послате у Владу и
Комисију за обнову и развој, надлежним министарствима, а они даље
прослеђују Организацији Уједињених нација и потребним институцијама.
Штета на том проценту обрађених пријава износи 1.462.248.895 динара.
Комисија се суочава са разним проблемима и на терену, али и у
канцеларијама Општинске управе на трећем спрату, где је смештена. Многи
погрешно тумаче обавезе и надлежности ов е Комисије, а дешава се да су
пријаве нереалне и дуплиране. Да би се то избегло, становници села
пријаве подносе председницима Месних заједница. У неким домаћинствима, после скоро два месеца, Комисију је дочекала вода у објектима коју
немарни људи нису избацили већ су то тражили од Комисије, као и да им
очисти кућу. Неадекватно понашање тих људи условило је појаву кожних
обољења, чиме су угрозили и своје и туђе здравље. Они којима је помоћ
заиста потребна, као што је једна социјално угрожена, слабовида бака из
Кожуара, скромно ћуте.
Број пријава за правна лица попео се на 60, а од њих највише су
страдали Dekor Lux, Кандић Ауто центар, Челик промет. Од јавних установа
највише оштећења имају вртић, КЈП Ђунис, Центар за социјални рад, МУП, а
мања оштећења претрпела је и нова згарада Општине која се налази поред
саме реке Уб.
Комисија је добила упутство о јединственој методологији за процену
штете од елементарних непогода, по којој се објекти описују и класификују
по категоријама од прве до пете.
Д.Капларевић

- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Блитва
- Зеље
- Кромпир
- Парадајз
- Млади лук црни
- Млади лук бели
- Печурке
- Празилук
- Јаја
- Рен
- Тиквице (младе)
- Паприка
- Плави парадајз
- Краставци
- Броколи
- Келераба
- Боранија
- Љуте папричице
- Диње
- Шљиве
- Кајсије
- Нектарине
- Брескве
- Јабуке домаће
- Ораси (очишћени)
- Трешње
- Банане

цене

кг
50
кг
250
кг
50
ком.
20
ком.
40, 50, 60
кг
200
кг
50, 60
кг
30, 40
веза
20, 30
веза
25, 30
кг
50
кг 70,80,100,120
веза
20, 30
веза
30
кг
200
кг
100
ком.
10, 11
кг
300
кг
20,30,40,50
кг
100
кг
100
кг
50
кг
100, 150
кг
30, 50
кг
150, 200
ком.
10
кг
50
кг
80, 100
кг
100, 120
кг
80, 100
кг
80,100,120
кг
40,50,60,70
кг
800
кг
150, 200
кг
100, 120

Приредила: Љ.Симановић, 4.јула 2014.г.
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У ПОСЕТИ ПНЕУМОФТИЗИОЛОШКОЈ АМБУЛАНТИ ДОМА ЗДРАВЉА УБ

УБЉАНИ, ЧУВАЈТЕ ПЛУЋА !
Туберкулоза откривена и код млађих пацијената. У порасту карциноми плућа
У Дому здравља Уб, на преглед
пнеумофтизиолога чека се и по неколико недеља. Чекаоница опште медицине,
четвртком је пребукирана пацијентима
који чекају заказан ред већ од 07,00 сати.
Својевремено, изненадна смрт др Милана Павловића свела је прегледе пнеумофтизиолога, са пет пута на једанпут
недељно. У почетку, начелница пулмологије др Славица Раковић и др Дејан
Софронић долазили су два пута недељно, што није било предвиђено финансијским планом Дома здравља. Доктор
Софронић, који је прошлог четвртка
мењао докторку Славицу Раковић
закључује:
-Много је јефтиније да лекари дођу
из Ваљева на Уб, него да тај број пацијената, који ја данас прегледам (20-30)
плати аутобуску карту до Ваљева и
назад. То кошта 30.000 - 40.000 динара.
Мишљења сам да би пулмолошку амбуланту требало вратити на два пута
недељно због обима посла.
Чекаонице и не би биле толико
пуне да је стање плућа Убљана на
завидном нивоу.
-Уб је познат као регион са поприличним бројем оболелих од плућних
болести. То су најчешће бронхитиси,
хронични бронхитиси, пушачки
бронхитиси, опструктивне болести
плућа, бронхијална астма. Такође су
честе упале плућа. Било је, а има је још
увек, доста туберкулозе каже др
Софронић.

Туберкулозу изазива Кохов бацил.
У наше тело улази преко дисајних
путева, преко ваздуха који издишу
оболеле особе или преко млека заражених крава. Код пада имунитета,
бацили нападају плућна ткива па могу
чак да у њима праве шупљине и полако
их уништавају.
-Врло је лако открити туберкулозу
кад пацијент дође код нас. Довољан је
добар снимак плућа и испљувак на
преглед на бацил туберкулозе. Ове
болести, нажалост, има и даље и занимљиво је што смо имали у задњих пар
година на Убу доста младих пацијената,
од 17 до 21 године – додаје др Дејан
Софронић.
Од почетка прошлог века користи
се бе-се-же вакцина, која штити децу од
туберкулозе. Разлози ове ретке болести
указују на лоше хигијенске услове, пад
имунитета, лошу исхрану, присуство
бацила у породици. Оболели се у првих
месец, два изолују из колектива и шаљу
на хоспитално лечење, после којег
одлазе кући и настављају терапију коју
прати пулмолог наредних шест до осам
месеци. У Колубарском округу убски
плућни болесници су на првом месту по
тежини обољења.
-Ми у Ваљеву, у болници, убске
пацијенте буквално знамо и препознајемо по тежини болести. То су тешки
пацијенти и тешка су обољења. Други
проблем су карциноми плућа који су у
порасту. У целом Колубарском региону

СПО ПРОСЛАВИО СТРАНАЧНУ СЛАВУ

СВЕЧАНО НА
ВИДОВДАН
Општински одбор Српског покрета обнове Уб
прославио је, 28.јуна, страначку славу Видовдан. И поред
великих проблема које им је донела поплава, која је
захватила седиште странке, успели су да за овај свети дан
реновирају просторије и окупе чланство. За трпезом су се
нашли сви они који су везани за идеологију Вука
Драшковића, а већина њих није је напуштала од оснивања
странке 1990.године.
- Видовдан је највећи празник српског народа и
многи га пореде са Великим петком. Јер, оно што је у
хришћанском народу Велики петак- то је Видовдан за
српски народ. Нажалост, ниједан Видовдан након
1389.године није донео ништа добро нашем народу. Добро
памтимо онај из 1989.године, када се појавио нови
“месија”, који је повео српски народ ка странпутици и
ратовима. Последице његове политике проживљавамо и
данас, јер ни све остале власти, после 5.октобра, нису
показале вољу да избаве народ из беде и безнађа- рекао је
у свом обраћању окупљеним члановима Светислав Матић,
председник Окружног одбора СПО.

Славска трпеза у СПО-у

др Дејан Софронић
за годину дана се открије негде око 100150 карцинома плућа.
Број пацијената је тешко установити, јер се многи не јаве свом лекару на
време, али се једно зна: пушење је у 99%
случајева главни узрок карцинома плућа.
Лош начин живота, аерозагађења. У порасту је и хронична опструктивна болест
плућа, као и енфизем који напада у 90100% пушаче или бивше пушаче.
Препоручује се избегавање дуванског дима, унос витамина Ц, активно
вежбање, за млађу популацију одлазак на
море, а старији ће лек за плућа про-наћи
на планинама или у Соко Бањи.
Д.Капларевић

ОВА СИТУАЦИЈА

ОДГОВОР ПРИРОДЕ
Опомиње нас природа. Светски научници су
до недавно негирали климатске промене, а има их
који још увек тврде да се ради само о променама
које се циклично понављају у природи. Ледено
доба је, заиста, било у прошлости, а тврди се да је и
библијски потоп историјска чињеница. Остатке
Нојеве барке још траже по морима и океанима они
најупорнији. Шта је истина, а шта легенда?
Истина је, вероватно, негде између (као и,
уопште, у животу). Живели су на овој земљи
диносауруси, мамути, а човеколико биће се
појавило пре око три и по милиона година. Свакако
да је било “цикличних промена” у природи... Али,
али...
Све познате цивилизације (а можда има и
нека која још није откривена - збиља, то се никад не
зна) нестајале су својом кривицом. Да не говоримо
о моћним империјама и царствима која су се
урушавала баш негде на самом врхунцу своје моћи.
Д о с ада се ванземаљци нису мешали у
овоземаљске догађаје. Али, природа, коју би
требало писати великим словом, моћна и
недокучива, увек је налазила начин да се умеша, да
казни људски род, да врати к себи своје...
Овог пута, изгледа, много смо наљутили,
као људски род на кугли земаљској, мајку Природу
и она се све чешће и све жешће љути пређујући
торнада тамо где их никада није било, поплаве које
су многе подсетиле на оне из библијских списа.
Ако, не будемо разумели поруке које нам је до сада
послала - већ ускоро може да буде касно...
М.М.

КУЛТУРА
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„УБСКЕ ВЕЧЕРИ” ОД 15. ДО 26. ЈУЛА

ЏЕНАН И ИНСПЕКТОР БЛАЖА
ПЕВАЈУ ЗА УБЉАНЕ
Летњи фестивал отвара поп певач Џенан Лончаревић, док ће
затварање бити у знаку другог „Бир феста” и наступа групе
Прљави Инспектор Блажа и Кљунови
Установа за културу и спорт ове
године организује 16. по реду летњи
фестивал „Убске вечери”, који ће
трајати од 15. до 26. јула. Манифестацију
отвара популарни поп певач Џенан
Лончаревић, док ће затварање бити у
знаку другог „Бир феста” и наступа
Прљавог Инспектора Блаже и Кљунова,
једног од најзабавнијих састава у
земљи. Сем ова два концерта, изложбе

Џенан Лончаревић, 15.јула на Убу

ПРОГРАМ ЛЕТЊЕГ ФЕСТИВАЛА
Уторак, 15. јул у 21 h, Градски трг
КОНЦЕРТ ЏЕНАНА ЛОНЧАРЕВИЋА

Прљави Инспектор Блажа
слика Лајковчанина Драгана Јовановића и једне позоришне представе за
децу, у реализацији осталих програма
организатор се ослонио на „домаће
снаге”, јер је буџет овогодишње манифестације најмањи од њеног оснивања
и износи око 300.000 динара.
- За 16. „Убске вечери” било је
предвиђено 1,7 милиона динара, али
смо највећи део пара морали да преусмеримо за неке друге
намене, с
обзиром да су мајске поплаве потпуно
измениле листу приоритета. У таквој
ситуацији, гледали смо да програми
буду или јефтини или бесплатни, па смо
се ослонили на убске капацитете што се
тиче извођача. Оно што ће свакако
обележити овогодишњи летњи фестивал су концерти два позната музичара,
као и „Бир фест”, у оквиру којег ће бити
организовано неколико занимљивих
садржаја, као што су креативне радионице, модна ревија, такмичења у „бир
понгу”, брзом испијању пива и једењу
кобасица – објашњава Радован Пулетић, директор Установе за културу и
спорт.

Четвртак, 17. јул у 21 h, Плато ДК
КОНЦ. БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА „АТЕНА”
Петак, 18. јул у 21 h, Галерија „Св.Лука”
ИЗЛОЖБА СЛИКА „ДАН Д”
аутор Драган Гагац Јовановић
МУЗИЧКИ ПРОГРАМ
Субота, 19. јул у 20 h, Плато ДК
ДЕЧИЈА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА
Понедељак, 21. јул у 21 h, Плато ДК
КОНЦЕРТ КУД „ТАМНАВА”
Уторак, 22. јул у 21 h, Плато ДК
О ВЕЛИКОМ РАТУ
ОШ „Рајко Михаиловић”, Бањани
Среда, 23. јул у 21 h, Плато ДК
КОНЦЕРТ ГРАДСКОГ ОРКЕСТРА
Четвртак, 24. јул у 21 h, Плато ДК
КАБАРЕ: ГЛУМЦИ О ПИСЦИМА
Учествују: Александар и Влада Тадић
Субота, 26. јул у 19 h, Градски трг
LITTLE BEER FEST
КОНЦЕРТ ГРУПЕ ПРЉАВИ ИНСПЕКТОР
БЛАЖА И КЉУНОВИ

ДЕЧИЈИ ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛ ДРУГИ ПУТ НА СМОТРИ У СЕРЕСУ

ПРЕДСТАВЉАЛИ УБ И СРБИЈУ
Чланови КУД „Тамнава” крајем јуна учествовали на познатом грчком фестивалу фолклора,
као једини представници наше земље
После прошлогодишњег успешног
учешћа КУД „Тамнава” на Међународном
дечијем фестивалу фолклора у грчком
граду Сересу, Убљани су и овог лета
добили позив од организатора да гостују
на тој смотри традиционалних игара.
Радо су се одазвали, па је тридесетак
чланова старијег дечијег ансамбла насту-

пало на овогодишњем, 12. по реду,
фестивалу који је одржан у периоду од
23. до 29. јуна. Поред КУД „Тамнава” и
представника домаћина, учествовало је
још шест друштава из Русије, Украјине,
Литваније, Мађарске, Индије и Бугарске.
Убљани су свако вече имали концерте
на трговима, у амфитеатрима и домо-

КУД “Тамнава” на фестивалу у Грчкој

вима културе у околним местима Сереса
и самом граду, где су бројној публици
представили не само разноликост
српских игара, већ и нашу традицију,
културу и народне ношње.
Сумирајући утиске по повратку са
путовања, уметнички руководилац
старијег дечијег ансабла у КУД „Тамнава” Немања Јовановић истиче да су
позив да, други пут за редом, учествују
на познатом грчком фестивалу фолклора доживели као похвалу и признање
за свој рад, као и да су поново били
једино друштво из Србије на овој манифестацији. Такође, напомиње да су,
захваљујући традиционачном српскогрчком пријатељству, код домаћина
имали „посебан третман”, а на сваком
наступу доживели су овације. Према
речима Јовановића, млади убски играчи
одушевљени су боравком у Сересу, а
осим што су грчкој публици приказали
наше традиционалне игре, имали су
времена и за дружење са другим учесницима, обилазак локалних знаменитости, али и посету српском војничком
гробљу Зејтинлику надомак Солуна.
Д.Н.
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ГРАД И ОЛУЈА ПРИЧИНИЛИ ШТЕТУ У МНОГИМ ТАМНАВСКИМ СЕЛИМА

Приредио: Милован Миловановић

СТРАДАЛИ УСЕВИ И ОБЈЕКТИ

Кожуар- Срушена сењара
у домаћинству Драгана Симића

Град је потукао Вукону, Кожуар, Бањане, Калиновац, Врело, Таково, Јошеву, Црвену Јабуку,
Милорце и Лончаник. Ова села делимично је захватила и олуја, од које су највише страдали сењаци.
Међутим, изузетно јак ветар, који је ишао правцем Трлић, Брезовица, Совљак, Гуњевац, део Уба,
Мургаш и Паљуви, оштетио је бројне објекте.
Ниједна несрећа не долази сама. Поплава, град,
торнадо,..., шта све неће задесити мучног сељака? Све што је
имао ложио је у земљу. И више од тога, тамнавски сељак мора
да позајми, да се упише на рецку, да се натегне колико и како
може, па тек онда засуче рукеве, заоре, посади, залива,
плеви... А кад дође време брања, онда наступа “мајка
природа” са свим својим казненим методама да му упропасти
сву муку и проливени зној који је преданим радом оставио у
полеглој пшеници, поломљеном кукурузу, обореним пластeницима и поплављеном девастираном земљишту које му сада
служи само као изложбени простор за којекакве комисије од
којих, како многи тврде, тешко да ће имати икакве вајде.

Бањани- Уништена поља под кукурузом и пшеницом

Убски пољопривредници два месеца након поплаве
муку муче са новим усевима који ће, углавном, бити
употребљиви само као сточна храна. Таман мало заборавише
на све мајске недаће и пропаст која их је задесила, кад ето им
нових мука. Град ко песница и ветар налик торнаду обрушио
се над Тамнавом у намери да докрајчи и оно мало муке коју је
поштедела поплава.

У домаћинству Зорана Станојевића из Кожуара град
је оштетио цреп и салонит на готово свим објектима,
полупао прозоре на кућама а о штети на пољопривредним
усевима овај пољопривредник каже:
- Град оволике величине нисам видео у животу.
Градљике су пуцале од бетон као петарде. Црепови су
летели на све стране. У њиву под пшеницом, око шест
хектара, не знам ни да ли да
улазим. Најгоре од свега је што
сам сву семенску робу узео на
одложено плаћање, а од накнаде
штете нема ништа јер сам после
пет година први пут прескочио да
се осигурам, како би нешто
уштедео. Са мном је као са мојим
другом Чедом Влајићем из Јазовника “Када се судим ја изгубим,
када се бијем ја добијем”- и поред
велике несреће Станојевић не
Зоран Станојевић
губи смисао за хумор.
Бранко Маринковић је прошле године предао “Имлеку” 110.000 литара
млека. Његова штала са 70 грла прокишњава на све стране, страдао је салонит.
Ипак, оно што овог сточара највише брине је штета настала у пољу.
- Како ћемо ову годину завршти, верујте, не знам. Културе које
користимо за прехрану стоке су страдале у великој мери. Кукуруза готово
сигурно неће бити за брање, можда буде нешто за силажу. Од пшенице питање
да ли је нешто остало с обзиром на ударе ветра и града. Уколико не будем имао
довољно хране, мораћу да продајем стоку- каже Маринковић који под
кукурузом има чак 25, а под пшеницом шест хектара.

Совљак- Мирјана Стефановић
у покушају санирања штете
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ВРЕЛО
И Саша Матић из Врела је имао ту несрећу да га није заобишла
ни поплава у првом налету елементарних непогода, а затим и град и
невреме. Како каже, поплава му је однела четири пластеника парадајза, а
недавно невреме праћено градом, уништило je чак 18 пластеника. Од
тога осам парадајза и десет паприке.
- Неврене је унаказило све, потпуно исекло најлоне, цреп са
куће полупан. Речју катастрофа. Најлоне је поцепало тако да ни један не
може да се искористи за даљу прозводњу. Моје домаћинство се бави
искључиво гајењем поменутих култура, и од тога живи цела породица:
отац, мајка, ја, жена и деца. Нешто ће можда мало да се искористи,
паприка и нешто мало парадајза што је остало где није тукао град, док ће
већина робе да се баци. Касно је да се сади ново, а најгоре од свега је што
немам фолије. Мени у старту треба 200.000 динара само за најлон, без
семена и других ситница да бих почео изнова. Штета је непроцењива. За
ову годину је завршено, тешко и следеће године да се опоравимо. Јер
како је кренуло, прво поплава, па град! Не знам шта следеће да очекујемо- пита се овај пољопривредник из Врела.

РАДЉЕВО
Од града и олује настрадало је и
домаћинство Живана Филиповића у
Радљеву. Град је нанео велику штету
свим пољопривредним усевима и воћу,
док је ветар оборио липу стару 70-так
година. Стабло је пало на магазу и
поломило цреп, а крошња се наслонила
на жице од струје.

Радљево

Мургаш

СОВЉАК
Ништа боље нису прошли ни повртари у Совљаку. Штете на кућама су,
колико-толико, санирали. Оно што њих највише брине су башта и пластеници,
које су након невремена морали да сакупљају са оближњег дрвећа. Мирјану
Стефановић затекли смо на њиви, дан након великог олујног таласа. Заједно
са осталим члановима породице и пријатељима покушава да санира насталу
штету. Како каже, страдало им је свих педесет пластеника.
- Најпре нас је задесила поплава, која нам је однела цео род парадајза
и целера. У жељи да наставимо са производњом преселили смо се на њиву
која се налази на брду и која је удаљена од куће неколико стотина метара. Олуја
и град су нас затекли у башти, једва смо живе главе извукли. Пластеници су
завршили по комшилуку, а око 600 цеви потпуно је искривљено. Ипак, морамо
даље. Покушаћемо да санирамо штету колико се може- истиче Мирјана, која и
поред велике претрпљене штете у два наврата, остаје оптимиста.

Совљак- Страдали пластеници

Кожуар- Оштећен салонит
у газдинству Бранка Маринковића

10.јул 2014.г.

НЕВРЕМЕ
НА УБУ

НАЈВЕЋА ШТЕТА НА ВУЧИЈАКУ

Јак олујни ветар није заобишао ни градско насеље Уб. Право
тропско невреме је носило све пред собом, а најгоре су прошли
становници Вучијака. Неколико кућа остало је без црепова на
крововима, а међу њима нашло се и седиште фирме “Мика цираде”.
На овом објекту је страдао цео кров, а олуја је, чак, срушила и калкан
саграђен од блокова.

Остали без крова:
Седиште фирме “Мика цираде”
Пластеници и мреже
завршили на дрвећу

КОЖУАР
Највише су страдала села која гравитирају ка Шапцу.
Олујно невреме није штедело мештане Кожуара. У домаћинству Драгана Симића страдала је сењара, која се под
великим налетом ветра срушила као кула од карата.
- Према ономе што сам видео на терену, у Кожуару су
штете огромне, како на усевима, тако и на пољопривредним
објектима и кућама. Највише су страдали сењаци и штале који
су покривени салонитом и стамбени објекти покривени са
бибер црепом и ондулинама. Штета на пољопривредним
усевима, према првим проценама, је око осамдесет постокаже за “Глас Тамнаве” Владан Лукић, председник Месне
заједнице Кожуар.

Кожуар:
Невреме срушило шталу

Кожуар- Замена оштећених црепова

Совљак- Две елементарне непогоде у року
од месец и по дана

На стадиону “Јединства” страдала је зидана ограда на страни
према Шепковцу. У Првомајској улици контејнери су завршили на сред
коловоза, док је у убском Вртићу ветар ишчупао из корена дрво старо
неколико деценија.

Срушена ограда
на стадиону Јединства

Убски вртић
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ОБРАЗОВАЊЕ
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ДОДЕЉЕНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ НАЈУСПЕШНИЈИМ ЂАЦИМА И НАСТАВНИЦИМА

ПОНОС И ОСЛОНАЦ ОПШТИНЕ
За постигнуте успехе током претходне школске године и резултате остварене на
такмичењима највишег ранга укупно награђено 80 школараца и 28 педагога
Поводом завршетка школске
године, Општина Уб је у Дому културе
уприличила традиционални, Видовдански пријем за најбоље тамнавске школарце и њихове педагоге, уз доделу
вредних новчаних награда. За постигнуте успехе током претходне школске
године и за резултате остварене на
такмичењима највишег ранга укупно је
награђено 80 основаца и средњошколаца и 28 наставника и професора,
за шта је из општинског буџета издвојено 915.000 динара. Награде најбољим
и најталентованијим ученицима уручио
је председник општине Дарко Глишић,
који им је честитао на постигнутим
успесима, свесрдном залагању, труду и
знању.
- Ви, свакако, јесте и понос и ослонац општине и ја се надам да ћемо и у
наредном периоду увек изналазити
могућности да вас подстичемо и награђујемо, да вреднујемо оно што ви, као
добра деца и ђаци, радите, истакао је
Глишић, пожелевши им све најбоље у
даљем школовању и у животу.
Новчане награде додељене су у
неколико категорија и износе од три до
20.000 динара. Највећи износ припао је
носиоцима дипломе „Вук Караџић” по
завршеној средњој школи, као и Александри Латиновић, ученици ШОМО

ТАМАРА, АНДРЕЈ И ПЕТАР

НАЈБОЉИ
УЧЕНИЦИ
По броју награда и бодова који су
остварили на завршном тесту, три најуспешнија ученика ОШ „Милан Муњас“ су:
Тамара Миличић, Андреј Гајић и Петар
Тешић.

„Петар Стојановић” за постигнуте
изванредне резултате на многим међународним и републичким такмичењима.
За освојено прво место на републичком
или међународном такмичењу или
смотри награда је била 15.000 динара, за
друго 12.000, а за треће 10.000 динара,
колико су добили и носиоци „Вукове”
дипломе у основној школи. Учешће на
државном или међународном
такмичењу награђено је са 5.000 динара,
док је износ од 3.000 динара припао
ђацима који су освојили прво место на
окружном такмичењу, а у њиховим
узрасним категоријама није предвиђен
републички ранг.
Д.Недељковић

НАГРАЂЕНИ НАСТАВНИЦИ
Наставници чији су ученици освојили највише награда на Републичким
такмичењима из историје су: Бранка Костић и Ненад Игњатовић.
Ове године, Бранка Костић је
успешно припремила ученицу VII/1, ОШ
„Милан Муњас“, Александру Филиповић која је постигла велики успех освојивши прво место на Републичком
такмичењу из историје. Бранка је своју
наставничку каријеру започела у Основној школи у Бајевцу, а већ 21 годину
ради у ОШ „Милан Муњас“ и не прође ни
једна година да нема ученике пласиране
на Републичко такмичење и оне који
освоје неку награду. Скромно каже да
награде не броји и да су на првом месту
ђаци које није тешко спремати, јер су
самостални и вољни да уче. Од
многобројних, награђених ученика
издвојила би Александру Филиповић и
Јелену Ђенисић.
Ненад Игњатовић, успешан је млади
наставник историје који за пет година
стажа већ има награђене ученике на

Републичком такмичењу. Радио је у
неколико школа (од Љубовије, Ваљева,
Радљева до Уба). Пошто нема пун фонд
часова, био је принуђен ове године да
паралелно ради у три школе: ОШ „Милан Муњас“, ОШ „Душан Даниловић“
Радљево и Техничка школа „Уб“. Желео
је да ову генерацију осмака из ’’Муњаса’’
посебно истакне:
- Ово је једна од најбољих генерација коју сам за ових пет година, од када
радим, могао да водим. Деца су сјајна,
одлично су се припремали, презадовољни смо резултатима. Још један
пут да похвалим ово што општина ради
и што улаже у своју будућност, што се
овако лепо односи и према деци и
према својим наставницима. То је нешто
посебно, у сваком случају, добар је подстрек за даљи рад.
Д.Капларевић

Андреј Гајић, Петар Тешић
и Тамара Миличић
Петар се пласирао на Републичко
такмичење из математике, а Тамара и
Андреј су освојили треће место на
Републичком такмичењу из историје.
На основу Вукове дипломе, сво
троје су имали по 60 бодова, а поредак
после завршног теста, коме су придодати бодови са Републичког такмичења
је следећи: Тамара Миличић – 103,20
бодова, Андреј Гајић – 102,70 и Петар
Тешић – 100 бодова. Заједничка жеља
им је да упишу Гимназију „Бранислав
Петронијевић“ на Убу, иако је Петру
Тешићу било понуђено да се упише у
Математичку гимназију, што је и навео
као другу жељу.
Тамара Миличић је и прошле
године освојила треће место на Републичком такмичењу из историје. Андреј
Гајић је још као мали заволео историју, а
посебну пажљу јој је посветио када је у
седмом разреду дошао нови наставник
историје, Ненад Игњатовић. Истиче да
наставник Ненад воли ђаке, подстиче их
да уче и вредно ради са њима. Петар и
Андреј у слободно време тренирају
кошарку, а заједно са Тамаром учествовали су у ваннаставним активностима
школе. Са другарицом из одељења
Мином Тешић, Тамара се опробала и као
новинар-сарадник првог „Убског
основца“.
Д.К.

Фотографија за успомену на успешне ђачке дане

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА “УБ”И ГИМНАЗИЈА

ПОЧЕО УПИС У
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
У ОШ „Милан Муњас“ завршни испит
положило је 161 ученик. Више-мање успешно. Како
су показали прелиминарни, а потврдили званични
резултати, убским основцима најлакши је био
комбиновани тест. Најтежа, наравно, из математике. У међувремену стигла је допуна кључа за
српски језик и математику, али то није битније
променило коначну листу бодова.
Уз обавезну пратњу једног од родитеља,
ученици су, 27. и 28. јуна, попуњавали листу жеља.
Другог јула била је провера тачности листе жеља, а
ове године могли су да наведу чак 20 школа. Ово
право нису сви искористили, па је било и оних који
су навели само једну или евентуално две жеље.
Шестог јула, на огласним таблама у школама,
нашао се распоред за упис ученика у средње
школе. Први уписни круг био је 7. и 8. јула, а 9. јула је
био познат распоред слободних места. Тога дана
попуњавале су се листе жеља оних који нису
успели да се упишу у првом кругу. Десетог јула је
други уписни круг.

Будућа дестинација убских основаца:
Зграда Техничке школе “Уб” и гимназије
Убски основци најчешће су као прву жељу
стављали Техничку школу „Уб“. За финансијског
техничара пријавило се 27 ученика. Био је тражен и
профил техничара мехатронике, трговинског
техничара и медицинске сестре – техничара (у БГ-у
и Ваљеву). Гимназију „Бранислав Петронијевић“
Уб, као прву жељу ставило је 35 ученика.
Профили који су се ређе нашли на списку
младих Убљана били су - техничар друмског саобраћаја (Техничка школа Ваљево и Техничка школа
ГСП, Београд), као и техничар ваздушног
саобраћаја у огледним одељењима при Ваздухопловној академији у Београду. Било је жеља да се
учи и у спортском одељењу Спортске гимназије у
БГ-у, као и у Електротехничкој школи „Никола
Тесла“ у БГ-у .
Д.К.

10.јул 2014.г.
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Пише: Милорад Радојчић
ПОЗНАТИ ТАМНАВЦИ

ЈОВАН
ЋИРИЛОВИЋ
(1833 - 1904)
Из азбуковачког села Дрлаче у тамнавске
Новаке средином 18. века доселио се Ћирило
Богданић, од кога воде порекло тамошњи
Ћириловићи. Један од његових потомака био је
Раде ковач, деда познатог Тамнавца Јована
Јован
Ћириловића, који се након пропасти Првог
Ћириловић
српског устанка одметнуо у хајдуке и са Радом
Радосављевићем из Голочела код Коцељеве борио против Турака.
Из овог се може закључити да је и Раде ковач био учесник Првог
српског устанка и угледна личност која се није мирила са турском
тиранијом.
Ипак, несумњиво најпознатији припадник те веома имућне и
угледне породице био је Јован Ћириловић, рођен 1833. године у
Новацима, од оца Николе и мајке Алексије. Годинама је био старешина породичне задруге која је бројала више десетина чланова. За
њега се тврдило да је значајно допринео увећању богаства своје
породице и да је имао преко 500 хектара плодне и обрадиве земље,
велико стадо стоке и бројне грађевине.
Од ране младости био је политички ангажован и припадао је
Напредњачкој странци. Један је од утемељивача Друштва „Свети
Сава“ и члан више хуманитарних и националних организација. Био
је и један од проценитеља имовине приликом њеног пописа у
Тамнави 1863. године. Више пута је биран за председника општине у
Новацима, окружног и народног посланика. Први пут за народног
посланика изабран је 1887, а други пут 1894.године. Важио је за
великог присталицу династије Обреновића. Кажу да је много патио
због убиства краљице Драге и краља Александра Обреновића.
Наводно скоро седам дана није ништа јео и пио, па је и то убрзало
његову смрт 30. септембра 1904. године.
Као посланик често је учествовао у расправама, па ево неколико примера његових иступања. Поводом Предлога Закона о
свештенству је рекао: „ ...Ја не разумем, господо, да ли у овој земљи
има и један српски син да може проћи, а да не одслужи свој рок у
војсци Њ.В. Краља, кад је и он сам служио. Ако узмемо и одобримо
ово: да поп може бити од 21 годину и да не служи војску, онда ће сви
потрчати у ту школу, у богословију, да би избегли војску. А то не
може бити, то не треба дозволити, и зато сам ја коначно противан
овоме члану...“
У расправи о обавезној контроли здравствене исправности –
бобичавости, свињског меса за трговину, Ћириловић је питао да ли
ће надлжени да пошаљу ветеринара да прегледа сваку свињу која
треба да се закоље. А потом је додао „Ако то буде, онда пет свиња не
могу да плате само лекара. Ко плаћа трошкове, држава или сопственик...?“
Користећи право интерпелације, тј.стављање на дневни ред
актуелних друштвених догађаја, у више наврата покретао је питање
изградње пута Бели Брод – Јабучје – Радљево – Лисо Поље са везом
на пут Ваљево – Обреновац код цркве у Стублинама. У образложењу тог предлога за Тамнаву је рекао: „...То је један крај, господо,
који је остао без божијих леђа. Изгледа као да су га и Бог и људи и
власти и сви заборавили. Кад дође зимње доба одатле се не може
изаћи нигде и кад се ко разболи, он мора ту и да умре; нити може
доктору да оде, нити може доктор њему да дође. Ако хоће негде да
иде, он мора да бира нарочитог коња, који ће га пренети, па опет
мора да пише тестамент, јер не зна да ли ће прећи жив....“ Тим
поводом молио је Скупштину и Владу да помогну овај крај и што пре
приступе грађењу тога пута.
Остало је забележено да се залагао и за изградњу железнице
преко Уба, наводећи да се пројектом изградње железнице у Србији
иде на то: „...да се сви крајеви наше отаџбине задовоље са железницом. Но, мени се чини, господо, да ће један крај са овим остати
незадовољен, крај који нема ни воденог пута, а нема ни ватреног; па
шта више нема ни друмова, као што би требало, а то је крај иза Уба,
Тамнава. С тога би ја био за то, ако је могуће да железница, кад дође у
Обреновац, хвата онај ћошак од Обреновца ка Убу, јер тај ћошак
остаје по овоме без железнице.“ С овим у вези није сувишно подсетити да се Ћириловић доста ангажовао и око изградње бановинског
пута Обреновац – Бањани – Памбуковица – Слатина, који ни до
данас није завршен.
Јован Ћирилиовић женио се два пута и имао више деце. Из
другог брака са Милојком – Миљаном Митровић из Новака имао је
синове Милорада и Марка, носиоце нашег највећег одличја из Првог
светског рата - Ордена Карађорђеве звезде са мачевима. Његов син
Милорад, резервни капетан I класе погинуо је у борбама на
Кајмакчалану 1916. године, а Марко у борбама код Битоља те исте
године.
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Пише: Милан Босиљчић

НАШИ АУТОРИ
IN VINO VERITAS
(У вину је истиина)

КАКО СМО
ИЗЕЛИ ГАВРИНУ СЛИКУ

Унапред смо знали да је никада нећемо моћи
сварити. Залогај велик, а ми мали. За подвиг треба и
ниво, а ми ни гладни, ни жедни, неспремни ни за лет,
ни за пад. Једноставно смо дошли да једемо, очима,
рукама, устима, ушима, носевима. Не марећи за сузе,
жвале, слине, ризиковали смо да муку нећемо моћи
да повратимо. Били смо учесници "Тајне вечере" у убском "Конаку".
Неко у животу изеде државу, неко имање, неко туђу муку, неко говно,
неко срећу, а ми изедосмо Гаврину слику. Овако.
Ликови "живих слика" стапали су се са бојом зидних слика и
чудесним емформелом покретали статичност. Окретала нас је боја
између оквира и платна. Ми, живи, били смо дављени буром боја,
укочени собом, очекивали атракцију-чудо Тајне вечере... Учесници
Тајне вечере нису били Творац, нити апостоли-били смо ми, обични,
да не можемо бити обичнији, смртни да не можемо бити смртнији.
Намера нам је била "спасење". Спасење тајном. Како ући у чамац са
слике, а бити ван слике? Слике су острво непрегледног океана
живота, за сва времена, за све просторе. Глад празнине, опсену
живота, испуњавамо надреалном пуноћом снова иако су јавом и
снови опасни. Осећам се као једна од Дисових "Утопљених душа",
оком нирване посматрам горену поставку Гавруине изложбе.
Убача, остатак Панонског мора улази у тугу слике. Гаврило
осу посматрања помера уназад, несвесно, а задржава се у простору
и времену који њиме владају суроволепо. Пејзажи надреални, а
реалистички; Тамнавско море и приморски Уб, нигде поновљено,
убско приморје није имитирање сликања тихог острва, тешке камене
сенке, уснулих црквених торњева. То море је овде крај моје куће на
Убу. Тај везани чамац за моло чека унос весала, па терај до
Шепковца, Ђуниса, Поточара. Сликама смо на своме предалеком,
правременском, праочинском, праматеринском простору,
најобичније визије уметничког чина. Глад очију је немерљива, са
душом је мало друкчије. Допловио је Гаврило својом изложбом
давно оточеним морем. Слике се удомише и уобразише својом
једноставношћу.
Газда "Конака" се примио на једну слику, данима се
необјашњивао стапао са пејзажом облика, купао у Панонском мору
боја и, како каже, осећао бодро и здраво. Слику је пазарио за
позамашну суму. Услов је био да је отплаћује једењем и пијењем док
се рачун не поравна са договореном сумом. И би. Од тада до
данашњег дана.
Прво фамилија, најближи, најсимпатичнији,
почасти их и - ништа. Јело се и пило здравогостински, весело,
услужно, задовољно и отмено и-ништа. Рачун се није померао, а
слика се још више пролепшавала. Сликар се мало уплашио среће
која га је снашла. Насупрот Алфонсу Додеу чији се "Човек са златним
мозгом" трошио, посустајао, нестајао, Гаврило се одлично осећао.
Цео живот је давао другом, а сада је даривао. Даривао је своје
београдске, париске, амстердамске, канске, лондонске дане и године
да би му се поклон на крају учинио живим. Дошао је до душе. ЕВО!
НА!
Мало смо збуњени. Страх од повратка Панонског мора улива
дозивану збиљу. Нојеву барку засигурно нисмо заслужили животом,
делом, савешћу. Грешник до грешника: Милан Босиљчић, Живота
Живановић, Раша Стевановић, Милан Миловановић, Раде
Живановић, Драган Гавриловић, очекујемо "плодове мора",
"На предивном морском жалу;Где ћарлија ветрић мио:
Девојку сам бајну снио:Ох, како сам срећан био"
Доли Бел, Доли Бел- чарање је мука жива. Да би чаролија
чарала, мораш бити зачаран, не призивам, ти ТО сада сањаш.
Никада у животу нисам више чуо, видео, осетио, дивио се,
плашио, стрепео, радовао се и мучио једном сликом. Она се давала,
као Доли Бел, нама грешнима: "Ево ме, узмите ме, уживајте, али не
помислите да ћете ви бити-памћено ја. Ја сам вечита и мој Творац, а
ви сте јадом празни. Срећни сте јер ћете ме бићем дотаћи".
Вечерамо, по неку и речемо, мало збуњени, јер су нам очи
отвореније од удста. Превазилазимо себе, понекад се смешкамо.
Све што је тајно, па и вечера преноси поруку. Она је увек у слутњама
иако носи јасне намере Творца и Јуде.
Драган Гавриловић је блистао озарен. Беспрекорно одело,
врхунска елеганција, став у чистој вертикали са небом, покрети
лелујави и ореолска ватра. Није био "водич жедних преко воде" већ
откровитељ извора. Само смо назирали светлост јер неми не
осећамо ни молитву, нити кајање. Намера нам је била-вест.
Очекујемо гласника. Откидамо од слике као од Завета, навикнути на
покору немања. Свако нешто нема. Само Јуда има од немања.
Осећам издају себе, јер наплатих стид, незнање, глупост,
просечност. Знам да је Творац у праву, то право видим, знам, хоћу, а
не могу. Залуд скривање Јуде, ако скривање одаје. Побећи од
лепоте није нико успео. Тако је и било те летње вечери 2012. Јели смо
Гаврину слику "Небеску ману", душевну храну нико не нуди, чиста
лепота се тешко преноси и - мучи.
Ми смо се бар усудили.

ПРОСЛАВА СТОГОДИШЊИЦЕ ВЕЛИКОГ РАТА

ТАМНАВЦИ У
АНДРИЋГРАДУ
У Првом светском рату велики број
Тамнаваца положио је своје животе за
ослобођење Србије. Сведочанства су јасна ,
упечатљива, видљива - Зејтинлик, Видо,
архивски записи, па и (некада) монументални споменик палим Тамнавцима у
убском парку.
Снимак за успомену

Пратећи светле традиције својих
предака потомци и данас се настављају
њихову борбу на свој начин - пралогђено
новом времену. На отварању Андрићграда,
на Видовдан, узели су учешће и у програму и
својим присуством. Званично позвани од
Министарства Републике Српске, прослави
су присутвовали Рајшић Ракић др. Емина са
мужем Бранком, Милан Босиљчић, Драган
Гавриловић и Живота Живановић, Убљани...
На прослави, као један од најважнијих догађаја била је и промоција књиге др
Мирослава Перишића “Сарајевски атентат повратак документима”.
Убљани, намерници ове прославе са
великим одушевљењем говоре и о дочеку у
манистару Добруну.
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ПОЧАСНА НАГРАДА УБСКОМ
ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:
ПОЛИЦАЈЦУ ЖАРКУ МАРИНКОВИЋУ

ЗА ПОЖРТВОВАНОСТ
И ХРАБРОСТ
Заменик вође сектора прве категорије у
ПС Уб Жарко Маринковић, нашао се на бини
Сава Центра, на Тројице, 8. јуна, како би му
министар унутрашњих послова Небојша
Стефановић, уручио награду. Наиме, он се
сврстао међу 14 прпадника МУП-а Србије, који
су за показану пожртвованост и храброст у
време мајских поплава, добили, као награду,
пиштољ. Маринковић каже да ову награду није
очекивао истичући да су се све његове колеге
истакле у току ванредне ситуације.

ГДЕ ЋЕТЕ И КАКО ПРОВЕСТИ
ГОДИШЊИ ОДМОР ?

Бобан Вуковић , власник трговачке радње:
- Овај летњи одмор ћемо провести радно,
нећемо ићи нигде као до сада. Ми смо дошли из
Обреновца, а знате како је тај град прошао у поплавама.
Овде смо отворили радњу, породично радимо, да
покушамо да се мало опоравимо финансијски, ако је то,
уопште, могуће. Чули смо да ће убски базени почети да
раде, па ћемо их посећивати - колико нам време и
обавезе то буду дозвољавали.

Ивана Милошевић, фризер:
- Половином августа ћу највероватније отићи до
Црне Горе или чак можда мало до Грчке, још нисам тачно
одредила локацију. Иначе, сваке године идем са
друштвом и дечком на одмор, Грчка, Египат или
црногорско приморје. Ове године је неизвесно, можда чак
и не одем нигде јер радим по цео дан, и не знам да ли ћу
имати довољно слободног времена, а и финансијски
моменат није баш занемарујући. Ако и не одем негде
даље, ту су убски базени за добар провод...

Јасмина Марковић, трговац:
Жарко
Маринковић
У ноћи када се подивљала излила у домове насеља Сточни пијац, Сандића имање, преко насипа и Талови, а убрзо поплавила и саму
Полицијску станицу Уб, Жарко је био дежуран
са још неколико колега.
-Ту ноћ сам био дежуран од 20 часова, до
ујутру. Убача је негде око 1 сат и 20 минута провалила у Талове. Нас осморица смо у води до
колена газили, ишли од куће до куће и будили
народ. Успео сам да спасем два службена
возила, која су остала. Своје приватно возило,
које је било паркирано у гаражи, нисам успео –
рекао је Жарко Маринковић.
Убски полицајци радили су даноноћно.
Нису гледали на сатницу, на дежурство које је
одавно истекло, ни на то што својим поплављеним кућама нису могли да се врате. После
неколико дана, Жарко је седео са својим друговима и слушао вести. Чуо је за ситуацију у
Обреновцу и да су грађани животно угрожени.
Одмах се, са друговим, организовао. Обезбедили су чамац и пребацили се теренским
возилом до Обреновца. Остали су цео дан и
спасили много живота. Понекад је било и
веома ризично како би се чамцем евакуисало
по 12 и више људи који су тражили помоћ.
Жарку ово није прва награда. Најтежи
период у каријери, био је период када је са
непуних 20 година по задатку послат на Косово и Метохију, где се задржао 400 дана. На
непроходном терену и дан и ноћ, без дана
боловања који су неки користили да би избегли страдање. За посебне заслуге тадашњи
министар Михајловић уручио му је награду.
Није му лако ни када не може људима да
помогне одмах, као што је било случајева у
току поплава у Лисом Пољу, Бргулама, Брезовици. У сећању му је остала жена која је сама у
кући, уплашена и немоћна звала сваких пет
минута. Ноћ их је спречавала да дођу одмах до
ње, тако да су је до зоре, полицајци звали на 15
минута да је смире, охрабре и саветују да
никако не излази сама из куће док они не дођу
да је евакуишу.
У Полицији је од своје 14 године, од дана
када је уписао Средњу школу унутрашњих
послова у Сремској Каменици заједно са
братом близанцем, који је сада саобраћајни
полицајац у Љигу. Данас, када улази у 19-ту
годину стажа, младим, будућим припадницима МУП-а, даје савет:
- Добро размислите, пре него што се одлучите!
Д.Капларевић

- Не идем нигде на одмор ове године. Имам лепе
разлоге за то, постала сам бака недавно, а и правим
ћерки свадбу, тако да би ми то био додатни трошак.
Поред тога, немам ни времена за то. Ту су убски
садржаји: Убске вечери, базен за децу и слично. Недавно
су били Златни дани, јако лепо смо се провели, тако да не
сумњамо да ће се наћи неки нови догађаји да нам
улепшају ово лето.

Слободан Ћургуз, предузетник:
- Годишњи одмор овог лета највероватније нећу
користити уопште, јер имам много посла и обавеза, тако
да временски не могу да стигнем. Сваке године сам ишао
на одмор и то на дужи временски период, али то је било
срећније време, ово сада није за поређење. Било је пуно
више пара али и слободног времена. Сада ми обавезе то
не дозвољавају. Ова поплава је све променила, па има
пуно градње и реновирања, а мој посао је баш везан за
то. Нећу имати времена ни у самом Убу да се одмарам.
Време је за мене пресудан фактор.

Томислав Поповић, радник ТЕ“Колубаре Б”:
- Још нисам на одмору, али већ од следеће
недеље идем. Изабрали смо Грчку, идемо породично и
остаћемо један одређен период времена. Још нисам
одредио колико тачно. Кад се вратимо, одмор
настављамо на убским базенима, пецање у Паљувима,
на циглани и слично.

Воја Раонић, правник:
- Летњи одмор провешћу радно, уствари већ сам
почео са припремама. Имам у плану велико сређивање
дворишта и куће, тако да ове године од мора нема ништа.
Треба ми пуно новца за реновирање комплетног стана, па
је немогуће одвојити и за одмор. Посећиваћу Убске
вечери, а и сам ћу учествовати у неким програмима. Ићи
ћу до Врујаца на купање, можда понекад и на убски базен.
Ипак, више волим Врујце, опуштенији сам, а и да
избегнем гужве.

Живка Пршо, фармацеутски техничар:
Највероватније ћу годишњи одмор провести
овде на Убу, нећу ићи нигде. Имам неке личне обавезе, а и
финансијски моменат није занемарљив. Све зависи од
времена, деца су ми одрасла па можемо да идемо на
Убски базен, а волимо и Врујце да посећујемо повремено.
Све у свему бићемо ту у близини.

Зорица Лазић, кројач:
- Крајем јула идем породично у Нови Сад, пошто
тамо имамо стан, а онда обилазак Војводине. Она је јако
лепа, поседује прелепе салаше, бање и много сличних
садржаја. Сремски Карловци су дивни, вожња Дунавом
оставља јак утисак и то је незаборавно уживање. Србија
је прелепа земља, треба само знати искористити те
лепоте и уживати у њима.
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СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Прошло је 40 дана од када се
упокојио у Господу наш

РАТКО АНДРИЋ
(1944 - 2014)
Увек ће те се сећати с
љубављу и поштовањем
и молити за тебе и покој душе
твоје!
Твоји брат Милан,
снаха Драгана,
братаница Невена, зет Ненад
и унуке: Ната и Нина

СЕЋАЊЕ

РАДОЈЕ ЈАНКОВИЋ
ШПЕЦИЈА
(1955 - 2004)
Никада те неће заборавити
Твоји најмилији:
мајка Драгана, супруга Мирјана,
син Никола и ћерка Марија
са породицама
Дана 01.07.2014.г. навршило се
три године од преране смрти
нашег драгог

ИВАН
МИЛУТИНОВИЋ
МАЧЕ
(1988-2002)

Остаћеш заувек у
нашим срцима

Породица Милутиновић
У недељу 13.07.2014. г. навршава се
најтужнијих шест месеци
од како није са нама наша мајка и
супруга

17.07 2014.г. навршава се седам
година како није са нама наш драги

ЗОРАНА
ВЕЛИМИРОВИЋА
Вољени не умиру све док живе
они
који их воле и памте.
Супруга Снежана и син Душан
01.07.2014.г. навршило се
три године од смрти

СИНИША ПЕТРОВИЋ
(1986 - 2007)

ЗОРА ПЕТРОНИЋ
(1954 - 2014)
Вечно ће твој топли лик и добра
душа,
остати у нашим срцима.
Хвала ти на свему!
Заувек твоји:
Цаја, Маре и Биба

Тешко је корачати кроз живот,
сломљене душе. Тражити те свуда, а
нигде не наћи. Време нас је натерало
да живимо без тебе. Сићo, ти ниси умро,
умро је онај ко је заборављен. Постојиш
и трајеш кроз најлепше упомене које
болно подсећају на све што смо твојим
одласком изгубили.
Твоја мајка Славица, отац Иван,
браћа Славиша и Слободан
и синовац Вељко

ЗОРАНА
ВЕЛИМИРОВИЋА
Чувамо те трајно у нашим
срцима и успоменама.
Породица
Милошевић
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Дана 1.јула 2014.г. преминуо је наш драги
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СЕДАМ ГОДИНА НИЈЕ СА НАМА

СЛОБОДАН
КОСТИЋ
ШОЈА
(1953 - 2014)
Чуваћемо успомену на
твој драги лик и вечно
га носити у
нашим срцима.

Супруга Верица, син Срђан,
ћерка Славица са породицом

ДУШАН ЛАЗИЋ
ДУЛЕ
(1988-2007)
Тешко је бол лечити временом,
нека те анђели чувају,
љубави наша.
Твоји: мама Јагода, тата Љубивој,
сека Душица, зет Горан
и сестрићи Душан, Урош и Вук
8.јула 2014.г. навршило се
6 месеци од када није са
нама наша драга

ЖИВКА
ЛЕОНТИЈЕВИЋ
Време пролази а ти нам
све више недостајеш.
Супруг Лука, син Стеван
и ћерка Милица са породицама
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УБСКИ РУКОМЕТАШ ОДЛИЧАН У ДРЕСУ ГРЧКЕ ВЕРИЈЕ

ПАВЛОВИЋ “РЕШЕТА” И ГРЧКЕ ГОЛМАНЕ
- Бивши рукометаш Уба постигао 74 гола на 11 мечева у дресу грчког прволигаша.
- Крајем јула повратак у Грчку, за леворуког "бомбардера" заинтересован вицешампион Аргос.
Крајем прошле године, један од најбољих убских
рукометаша Дарко Павловић отворио је интернационалну
страницу своје каријере. Грчки менаџери приметили су
леворуког "снајперисту", па је Павловић обукао цвренобели дрес прволигаша Верије. После првих 6 месеци,
високи Убљанин који је тренутно на одмору у родном
граду, не крије задовољство:
- Верија је прелеп град са око 60 000 становника, 40
километара од Катеринија и 50 километара од Солуна. Реч
је о клубу који има највише трофеја у Грчкој, али је тренутно
препустио примат АЕК-у и Аргосу. Када сам зимус стигао,
били смо претпоследњи на табели са само три бода. У
наставку сезоне, забележили смо седам победа, а ја сам уз
одличну минутажу постигао 74 гола на 11 мечева. Посебно
добру партију пружио сам против другопласираног Аргоса,
па су се људи из тог клуба заинтересовали за моје услуге.
Међутим, Павловић ће највероватније продужити
уговор са Веријом на још годину дана, а пут Грчке ће крајем
јула:
- Одговара ми у садашњем клубу, стан ми је близу
хале, а највише се дружим са Бранком Остојићем који је у
Верију стигао као фудбалер Јавора. У Грчкој се игра бржи и
мекши рукомет, у мојој екипи играју два сениорска и четири
јуниорска репрезентативца, а клуб је познат по одличном
раду са млађим селекцијама. Обично нас гледа 600-700
људи, а када су дербији са водећима- хала са 2500 седишта
је пуна. Клубови у Грчкој су добро организовани,
понедељком и четвртком тренирамо по два пута дневно, а
недеља је једини слободан дан- завршава разгледницу из
Грчке рукометаш Верије Дарко Павловић.
Б.Матић

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР “ДУШАН МАТИЋ- КАРЕЛИ”

ПЕТНАЕСТА УСПОМЕНА
НА КАРЕЛИЈА
- По традицији, 1.августа почиње турнир,
средином августа финалне борбе. - Поново 4
конкуренције, Рома покушава да дође до
трећег узастопног пехара.
У већ препознатљивом термину (1.-15. август), на
теренима СРЦ "Школарац" одржаће се XV Меморијални
турнир у малом фудбалу "Душан Матић- Карели".
Захваљујући труду Душанових другова и породице, чува
се успомена на трагично настрадалог фудбалера
Јединства и студента ДИФ-а, а и овог лета турнир ће се
одржати по уобичајеној шеми.
У главној, сениорској конкуренцији (уплата 6.000
динара), екипа Роме ће после два узастопна тријумфа
пробати да дође до хет-трика истигне Пекару Јаковљевић
и Карелија. Пехаре бране још и Јединство (ветерани, 74.
годиште и старији, уплата 2000 дин.), Кафе Зипа (јуниори,
96.-99., 1000 динара) и ФК Ливадица (полетарци, 2000. и
млађи, 1000 динара), а пријаве екипа трају до 30. јула. Све
је спремно за 15. поглавље незваничног првенства Уба у
малом фудбалу, на велику радост бројне публике која је
сваког лета пунила трибине Школарца...

Дарко Павловић у акцији

ФУДБАЛЕРИ ЈЕДИНСТВА ЗАПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ
ЗА НОВУ СЕЗОНУ

ТРЕЋИ ПОХОД
НА СРПСКУ ЛИГУ
- Прве "ласте" Ваљевци Петрашевић и голман
Драгићевић. - Први тест у петак у Чачку против
Борца. - Тренер Јовановић најавио
Састанком у суботу 5. јула и тренингом два дана
касније, фудбалери Јединства започели су припреме за
нову сезону Зоне "Дрина" која почиње 16-17. августа.
Убљане ће са клупе предводити тренер који је и окончао
прошлу сезону- Ваљевац Срђан Јовановић, а амбиције се
неће мењати- циљ и даље остаје повратак у српсколигашки ранг:
- Велика ми је част што сам заслужио поверење
управе да наставим започети посао, Јединство је
организован клуб са светлом традицијом, а сви верујемо
да ће бити по оној народној "трећа срећа". Формирање
тима је још у току, нека појачања су стигла, нека тек
очекујемо, а извесно је да нас напуштају везиста Лазић и
голман Шугић. Јошић и Јовичић су отишли већ крајем
прошле сезоне, биће вероватно још одлазака, али не
сумњам да ћемо бити јачи у наредном првенству. Морамо
појачати дисциплину и рад на тренинзима, у ту сврху је
донет и клупски правилник, ове сезоне неће бити болећивости и емоција. Прошлогодишњи резултат је велики
неуспех, надам се да смо сви извукли поуке и да нећемо
понављати сличне грешке- јасан је тренер убског зонаша.
На првом окупљану
црвено-белих, од нових лица
појавили су се искусни
ваљевски голман Владимир
Драгићевић и млади везиста
Крушика Лазар Петрашевић
(1995.), а близу повратка на
стадион под Шепковцем су
голман Љубиша Ракић, везиста Милош Панић и нападач
Александар Радовановић. У
току су преговори са 4-5
играча српсколигашког калибра, а већ у петак 11. јула
Убљане чека прва провера.
Иако им термин није баш
одговарајући, челници Јединства нису могли да одбију
позив новог суперлигаша
чачанског Борца, па ће Бобан
Стојановић имати прилику да
поново заигра на стадиону где
Љубиша Ракић: На прагу
је некад немилосрдно тресао
повратка у матични клуб
мреже.
Б.М.
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ПЕТЛИЋИ ЈЕДИНСТВА ОДЛИЧНИ ОВЕ СЕЗОНЕ

ЗАЛОГ ЗА БУДУЋНОСТ
- Пулени Мирослава Билића завршили сезону на 2. месту, оба пораза
Убљани доживели од првопласираног Крушика. - Пленили игром и
ефикасношћу, три пута одмерили снаге и са вршњацима са Маракане.
"Петлићи" Јединства (дечаци
рођени 2001. и 2002. године) имали су
одличну сезону у Петлићкој лиги града
Ваљева- вођени тренерском руком
Мирослава Билића и његовог помоћника
Александра Аћимовића, црвено-бели су
забележили 16 победа у 20 мечева уз голразлику 61:9, а једина два пораза доживели су од Крушика, шампиона лиге.
Најбољи стрелци екипе били су
Никола Ђурић са 11 и Лазар Антонић са 9
погодака, одличним партијама истакли су
се и капитен Синиша Јолачић, Михаило
Радибратовић, голман Лука Јечменица,
Кристијан Бошковић..., а Иван Мандић и

Растко Јаџић (обојица 2002.) скренули
су пажњу селектора за овај регион
Предрага Симића.
Убљани су одиграли и велики
број пријатељских утакмица (22),
интересантно је да су три пута минимално поражени од "петлића" Црвене
звезде, а да ниједном нису били
подређен противник. Велике заслуге
за одличне игре има и тренерски
тандем, својом посвећеношћу и студиозним радом направили су велики
помак у квалитету ових талентованих
дечака...
Б.Матић

КОНАЧНА ТАБЕЛА ЗА СЕЗОНУ 2013/14.
1.Kru{ik
2.Jedinstvo
3.Radni~ki(V)
4.[ampion(V)
5.Budu}nost
6.OFK Sewak
7.Ose~ina
8.Kru{ik 2
9.@elezni~ar
10.Polet(P)

18
14
14
10
8
6
6
5
3
0

0
2
0
2
1
4
0
2
1
0

0 102 : 4 54
2 61 : 9 44
4 71 : 19 42
6 44 : 29 32
9 29 : 30 25
8 31 : 45 22
12 31 : 78 18
11 31 : 46 17
14 19 : 51 10
18 3 : 111 0

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
“Петлићи” ФК Јединство

инфо: 063/66-55-06
014/414-837

ИЗА “РАДНИКА” ПРВА ПОЛУСЕЗОНА СА НОВИМ РУКОВОДСТВОМ

НА ПРАВОМ КУРСУ
- Радник добро функционисао, поплава нанела озбиљну штету. - Екипа одлично играла у
наставку сезоне, тренер Чедомир Мартић најављује напад на врх.
Зимус је Радник преузела нова
управа на челу са председником Милованом Милићевићем, а након првих 6
месеци утисак је да је одрађен добар
посао. Радник је одличним играма у
пролећном делу стигао до 5. позиције, а
председник Милићевић је анализирао
урађено у претходном периоду:
- Клуб је добро функционисао,
оформљени су сви органи, а да смо
створили добру атмосферу на Школарцупотврда је да ниједан играч не жели да
нас напусти овог лета. Све би било још
боље да није било катастрофалне
поплаве- вода је ушла у просторије до 120
центиметара висине, страдала је комплетна документација, намештај, машина
за куцање, опрема... Да зло буде већеукрадени су веш машина и сушара које
смо изнели напоље, па смо практично
све кренули испочетка. Велику помоћ
пружила нам је Установа за културу и
спорт, наши славни фудбалери Раћа
Петровић и Немања Матића, као и ОФС Уб
будући да смо остали и без играчких
легитимација. За крај сезоне, организовали смо дружење после меча са
Стрелцем и задовољни отишли на летњи
одмор- сумира претходних 6 месеци
Милован Милићевић.

Тренер Чедомир Мартић осврнуо
се на игре своје младе екипе која је
забеле-жила пет победа у наставку
сезоне:
- Поражени смо само у Црвеној
Јабуци и Лончанику, а најбољи меч
пружили смо на Школарцу када смо
надиграли будућег учесника баража
Колубару (3:1). Сигурност екипи уливала је одбрана на челу са капитеном

Дубљевићем, Петровићем, Миличићем и
Вујићем, а пажњу су скренули момци
попут Бојана Гајића који је био најбољи
стрелац у пролећном делу, затим браћа
Вишић, Лука Јовановић...Жеља је да у
наредној сезони нападнемо 1. место, већ
смо обезбедили неколико квалитетних
појачања, а 5. августа се поново враћамо
у тренажни процес- каже некадашњи
голман Јединства.
Б.Матић

ФК Радник (Уб)

СПОРТ
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ФК БАЊАНИ- НАЈУСПЕШНИЈИ УБСКИ КЛУБ У ОКРУЖНОЈ ЛИГИ “КОЛУБАРА”

БЛИСТАВО ПРОЛЕЋЕ ЗА 4.МЕСТО
Са поносом кажем да у нашој екипи доминирају момци поникли у селу- каже тренер Бањанаца Милан Лештарић.

ФК Бањани: Сезона у знаку славља

Б.М.

ЦРВЕНА ЈАБУКА ОД ЈЕСЕНИ У МЕЂУОПШТИНСКОЈ ЛИГИ “ИСТОК”

АТМОСФЕРА КЉУЧ УСПЕХА
- Јабучани у баражу најпре елиминисали Паљуве, потом у финалу двострука победа над
Радушанима. - Тренер Горан Медић као кључне факторе наводи породичну атмосферу у клубу и
колективни дух екипе.

ФК Црвена Јабука: Славље након
тријумфа у финалу баража

КОЊИЧКИ СПОРТ

ТРКЕ У ВРЕЛУ
30.ЈУЛА

Б.Матић

Ђуро Стевић
(Црвена Јабука)

www.glastamnave.com
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ЗАНИМЉИВО СПОРТСКО ДЕШАВАЊЕ НА УБУ

ИГРАЛИ СЕ НЕМАЊА
И БАНЕ...
Захваљујући фудбалеру Челсија и
репрезентативном везисти Немањи
Матићу, Убљани су јуче имали прилику
да виде и поздраве још једног српског
суперстара- Бранислава Ивановића,
дефанзивца "орлова" и "плаваца" из
Лонодона. И наравно, какав би то био
сусрет њих двојице, а да се не
закотрља лопта и одмере снаге. На
вештачкој подлози која је у власништву
породице Матић, копље су укрстиле
Тандем из Челсија: две селекције- једна коју је селектирао
и предводио на терену високи убски
Немања Матић
везиста, наравно махом од момака из
и Бане Ивановић
Немањиног родног Врела, и друга
чијом је одбраном командовао Бане Ивановић, а која је
играла под заставом Сремске Митровице.
Иако је меч био рекреативног типа, близу стотинак
Убљана се окупило на СЦ "Матић" да ужива у несвакидашњој
фудбалској представи, а варате се ако мислите да је резултат
био небитан. Играло се на скраћеном терену 50x25 метара са
помоћним головима, а гости су на паузи претили да
тријумфално напусте Уб, будући да су имали гол предности.
Ипак, захваљујући продукцији породице Ристовски (отац и
два сина), домаћа екипа је преокренула резултат, али је
Крстић донео изједначење гостима.
Митровчани су имали привилегију да бирају наставак
меча- продужеци или пенали, али су се преварили. У
додатних 15 минута Убљани су загосподарили тереном,
искористили већи фонд играча и прославили прву победу у
одмеравању снага које ће највероватније постати традиција.
И поред пораза, Ивановића није напуштао ведар дух, па је у
једном тренутку немоћи своје екипе да угрозе гол Ћургуза,
својим саиграчима добацио:
- Дај, бре, играте ко Челси!
Пленио је шармом непрелазни дефанзивац српске
репрезентације, мамио аплаузе својом непосредношћу и
широким осмехом, али је на крају морао да стисне руку свом
саиграчу и пријатељу. Много бољи домаћин био је Немања у
"трећем полувремену", у прелепом амбијенту мотела "Окно"
настављено је дружење (и "пецкање "поражених), а
најсрећнији су били убски малишани, богатији за аутограме и
слике са двојицом врхунских мајстора фудбалске игре... Б.М.

Селекција Немање Матића (Уб)Селекција Банета Ивановића (Сремска
Митровица) 7:4 после продужетака (3:3, 1:2)
СЦ "Матић". Гледалаца: 100. Судија: Александар
Аћимовић (Уб). Стрелци: А.Ристовски 3, М.Јевтић 2,
Л.Ристовски и Н.Ристовски за Уб, а Крстић 2, Миражић и
Вејиновић за С.Митровицу
НЕМАЊИНА СЕЛЕКЦИЈА: Ћургуз, Љубичић, А.Ристовски, Н.Ристовски, В.Благојевић, Л.Ристовски, М.Јевтић,
Т.Јевтић, Б.Благојевић, Матић
БАНЕТОВА СЕЛЕКЦИЈА: Стајчић, Крстић, Ивановић,
Недимовић, Миражић, Радовановић, Вејиновић, Шарић.

Селекција Немање Матића

СПОРТ
"ГЛАС ТАМНАВЕ" ПРЕДСТАВЉА УБСКЕ ШАХИСТЕ
- ДРАГАН ДРАГИЋЕВИЋ (1978)

НАЈУСПЕШНИЈИ
ПРЕДСЕДНИК
Драган Драгићевић
(рођен 1978.) је 2007. преузео
функцију првог човека шаховског клуба, а у том периоду
Убљани су остварили најбоље
резултате у историји. Најпре је
прослављен улазак у Прву
лигу Централне Србије, прошле године су Убљани стигли до
сјајног 4. места на првенству у
Крагујевцу, а у витринама се
нашао и пехар Купа Централне
Србије. Успео је Драгићевић да
са скромним буџетским средствима оформи јаку екипу коју
је на првој табли предводио
велемајстор Горан Чабрило, а
ове године Убљани ће пробати
да изборе опстанак са нешто
Драган Драгићевић
слабијим саставом, будући да
ће последице поплава одразити и на рад најуспешнијег
убског спортског колектива.
Драгићевић је дипломирани правник, ради као
правобранилац у убској општини, а за који дан требала би да
се увећа његова породица коју чине син Богдан и супруга
Невенка. У јуниорским данима био је међу 20 најбољих
омладинаца старе државе, а кад год је за клуб наступаоимао је завидан учинак (око 70 посто успешности). Сада се
више окренуо организацији, увек је спреман да ускочи и
помогне тиму, а каже да му је циљ да успостави сарадњу са
школама на Убу и игру на 64 поља промовише међу
најмлађима.
Б.М.

СПОРТ
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АМБИЦИОЗАН ПОДУХВАТ ДВОЈИЦЕ УБЉАНА

ТРЕНИНГ ЦЕНТАР
ПО НАЈВИШИМ СТАНДАРДИМА
Срећко Мијатовић и Саша Миросављевић, некада фудбалери,
а сада стручњаци за физичку припрему, у Београду отворили
тренинг центар који представља праву револуцију на плану
кондиционог тренинга.
У Улици Господара Вучића на Врачару крајем маја отворен је тренинг-центар
"Кортекс", опремљен најсавременијим уређајима за тренинг врхунских спортиста.
Ова информација битна је за наше поднебље, јер су овај пројекат осмислили и
реализовали двојица Убљана. Срећко Мијатовић и Саша Миросављевић, некада
фудбалери, а сада стручњаци за физичку припрему, ушли су у овај амбициозан
пројекат који представља праву револуцију на плану кондиционог тренинга:
- "Кортекс" је опремљен најмодернијим уређајима који су првобитно
осмишљени за тренинг астронаута NASA-е, затим преузети од стране топ клубова
и атлета попут Реал Мадрида, Барселона, Рафаела Надала...Можемо се похвалити
да смо једини тренинг-центар на Балкану који
поседује ове справе- Yoyo исоинерцијална технологија, Вертимакс, Тиранте мускуладор де Барселона..., а погодности објекта већ су користили наши
славни земљаци- Немања и Урош Матић. Били су
заиста одушевљени условима за вежбање, а када
такве похвале дођу од људи који су имали прилику
да упознају најквалитетнији могући тренинг- онда то
има своју тежину. Сарађујемо са најбољим светским
стручњацима и доступна су нам најновија сазнања
из ове области. Наш пројекат је привукао велику
пажњу за непуних месец дана и већ имамо кориснике из различитих спортова- фудбалери, кошаркаши, атлетичари..., али и из других сфера живота,
будући да нису само спортисти они који воде рачуна
о својој физичкој спреми.
Мијатовићеве речи говоре да су млади Убљани
ушли у овај посао са великим амбицијама:
-Циљ нам је да се позиционирамо као лидери у
моторичком развоју спортиста, да од нашег рада
Немања Матић
немамо само ми корист, већ и плејада како младих,

Саша Миросављевић,
Срећко Мијатовић (стоје)
Урош и Немања Матић (чуче)

Урош Матић
тако и оформљених атлета. Знање и
стручност коју поседујемо колега Миросављевић и ја верујем да ће значити и
убским спортистима, будући да смо увек
отворени за сваки вид сарадње- закључио је Срећко Мијатовић, дипломирани
терапеут/рехаб. тренер.
Б.Матић

NOVA KINESKA ROBNA KUĆA NA UBU

LI NA PANDA
Kralja Petra Prvog br.3 (preko puta Crkve)

na 380 kv
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Dečiji bazeni svih veličina

Kupaći kostimi za decu i odrasle

ХУМАНИТАРНИ МЕЧ НА СТАДИОНУ ЈЕДИНСТВА

УБСКИ ФУДБАЛЕРИ ИГРАЛИ ЗА ВРТИЋ
- Јединство- Убске звезде 2:7 (2:3). - Меч пратило око 700 гледалаца, прикупљено близу 200 хиљада
динара.- Немања Матић звезда ревијалног меча, бриљирао Стефан Илић са три поготка.
Фудбалски Уб је похазао своју хуманост и прикупио близу 200
хиљада динара за обнову убског обданишта. Уз 697 продатих карата,
убски репрезентативци Немања Матић и Раћа Петровић су донирали
1100 евра за вртић који је страдао у мајским поплавама.
И поред велике врућине, ревију
најбољих производа убске фудбалске
школе испратио је пристојан број људи. Да
за њега нема ревијалне утакмице, Немања
Матић је показао у уводним минутима када
је два пута мајсторски асистирао Милошу
Милисављевићу. Првотимци убског
зонаша се нису предавали, најпре је
Деспотовић један "одбитак" вратио у
мрежу Мишића, а потом је после дуплог
паса са Бобаном Стојановићем, бивши
играч Јединства Станоје Јовановић донео
изједначење. Да се на паузу не оде са
егалом, побринуо се првотимац Радничког
(КГ) Марко Адамовић на пас Радојичића.
У наставку су убски мајстори додали
гас, а распуцао се нападач ваљевске
Будућности Стефан Илић. Посебно
ефектан био је његов други гол када је
након соло продора матирао младог
Нешића, а прелеп поготак постигао је и
Фудбал у генима:
везиста Обреновчана Владимир Симић.
Немања и Филип Матић
Немања Матић је укњижио и трећу
асистенцију, а након меча стрпљиво и са осмехом на лицу потписао
десетине аутограма и усрећио убске малишане сликом са везним
фудбалером Челсија.
Приватне и пословне обавезе спречиле су Драгана Џајића и Раћу
Петровића да буду део ове хумане фудбалске приче, из истих разлога
изостао је и везиста НАК Бреде Урош Матић, али је и овако одржан
фудбалски спектакл који већ постаје традиција за Уб у току летње
паузе.
Б.Матић

Марко Адамовић,
Дејан Јовановић и Милош Станојевић (са лоптом)

ЈЕДИНСТВО (УБ) - УБСКЕ ЗВЕЗДЕ
2:7 (2:3)
Стадион Јединства. Гледалаца: 700. Судија:
Немања Јовановић-Џајић (Уб). Помоћници: Иван
Ранковић и Иван Ковачевић (Уб).Стрелци:
Деспотовић у 23. и С.Јовановић у 34. за Јединство,
а Милисављевић у 7. и 14., Адамовић у 39., Илић у
51., 68. и 73. и Симић у 55. минуту за Убске звезде.
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз, Љубичић, Стојановић,
Мијаиловић, Гавриловић, Војводић, Деспотовић,
Бранковић, Ситарица, Д.Јовановић, С.Јовановић.
Играли су још: Шугић, Нешић, Матић, Гостиљац,
Радовановић, Илић, Милановић, Митровић.
УБСКЕ ЗВЕЗДЕ: Мишић, Мијатовић, Радојичић,
Павић, Марко Милисављевић, Станојевић, Лукић,
Милош Милисављевић, Матић, Адамовић,
Обрадовић. Играли су још: Љ.Ракић, Јовановић,
Д.Ракић, Панић, Анђић, Илић, Симић, Рашић.

Хуманост на делу

