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КАТАСТРОФАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НЕВРЕМЕНА
4. и 5.страна

TADING

1.maja br.27, Ub
014/411-628
ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

GVOŽĐARA
BOJE I LAKOVI
IZOLACIJA I FASADE
VODOVOD I KANALIZACIJA
KERAMIKA I SANITARIJE

Energija
budućnosti !
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СТО ГОДИНА КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ

СРПСКА
ИСТОРИЈА
Пред почетак Колубарске битке Војвода Степа
Степановић је договор са командом Српске
војске одржао на Убу у бившој среској згради
Уб се помиње у славној српској историји у неколико
наврата, а међу најзначајнјима је податак да је војвода
Степа Степановић, главни договор пред Колубарску
битку обавио у згради тадашњег
среског начелства ( у улици Краља
Петра Првог ослободиоца - сада је ту
привремено смештена полицијска
станица), на којој стоји спомен плоча
са текстом:’’ У овој згради славни
српски војвода Степа Степановић
планирао је операције Црске битке
1914.године.’’ Плоча је обновљена
12.децембра 2001, а испод текста је
потписан је ’’Савез удружења
ратника ослободилачкоих ратова
Србије од 1912 - 1920. године и потомака. Подружница Савеза Уб.’’ Као
што је познато Колубарска битка је ушла у све светске
војне уџбенике, а војвода Степа Степановић се
потврдио као изузетан ратни стратег.

УБ ДОБИО НОТАРА

ПРАВОСУДНА ПРОФЕСИЈА
Адвокат Радојко Денић је нови убски нотар
Nova pravosudna profesija u Srbiji - javno
bele`ni{tvo, koje }e biti zadu`eno za sastavqawe i
overu ugovora, kao i za obavqawe drugih pravnih
poslova, po~elo je sa radom u ponedeqak, 1. septembra u 9
~asova. Doskora{wi ugledni advokat Radojko Deni}
imenovan je na ovu du`nost, a ve} je zapo~eo formirawe
svoje nove slu`be. Tako }e
svi koji budu hteli da sasРадојко Денић
tave ili overe ugovor o
нови убски нотар
raspolagawu nepokretnostima - prodaji stana,
poklonu nepokretnosti, o
razmeni nepokretnosti, ugovor o hipoteci, ugovor o
do`ivotnom izdr`avawu,
ugovor o raspodeli imovine
za `ivota, bra~ni ugovor i
sporazum supru`nika o deobi wihove zajedni~ke imovine, za to morati da se
obrate javnom bele`niku, a
ne sudu ili organu uprave
(op{tini), kao {to je to bio
slu~aj do sada.
U Srbiji je izabrano i postavqeno 97 javnih bele`nika,
do Nove godine bi}e objavqen jo{ jedan konkurs, a
planirano je da notara bude vi{e od 300. Na sajtu
Ministastva pravde je objavqeno da tro{kovi stranaka
ne}e biti pove}ani, a sudovi }e biti znatno rastere}eni.
U slede}em broju op{irnije o ovoj temi.
M.M.

КАПИТАЛИЗАМ

К

ако смо се, само, наивно понадали
пре скоро две и по деценије да
ћемо брзо ући у капитализам и
почети боље да живимо - као на Западу.
Многи су веровали да тај Запад
(Европска унија и други) чека Србију раширених руку
и отворених каса и фондова... А онда смо мислили да
је режим Слободана Милошевића једина препрека
нашем бољем животу и да су нам ’’Милосрдног
анђела’’ приредили као казну за неодлучност у
свргавању диктатора... А они, уништише све...
Е, сад! Убрзали смо историју 5.октобра и, после,
упорно гласали за промене. А сви су их обећавали. И
они који су побеђивали и они који су губили на
изборима.
Смењивали су се, долазили са коферчићима ‘’код
тетке на кауч’’, а одлазили са банковним рачунима
тешким десетак милиона евра. Кажу, поштено
зарађеним. Домаће банке им нису биле добре, па
доведоше стране уз обећања да ће бити јефтиних
стамбених кредита, да ће да уђе страни капитал, да
мед и млеко само што нису потекли. Отварали су
нова радна места и за једно плаћали десет хиљада
евра страним инвеститорима, куповали гласове на
изборима... Обећавали, обећавали...
Сада, опет, чекају својих пет минута. Нове изборе и
шансу да намакну цензус и, парама које су од нас
покрали, купе неке нове ‘’кључне играче’’, наметну се
новим (или старим) амбасадорима. Срећко Шојић је
мало дете за оне по којима је сценариста ‘’Беле лађе’’
направио лик којем смо се смејали несвесни да се
смејемо сами себи и да то, тада, са нама, гледа неки
стварни Срећко и скупља нове идеје за своје будуће
подухвате.
И, што су нам више обећавали - више смо им
веровали. Нова радна места, стране донаторе и
инвеститоре, јефтине кредите, социјалну правду,
борбу против криминала и корупције... Од брзих пруга
до разних коридора, аутопутева, индустријских зона
и паркова... А дођоше нам, на пример, Кинези...
И, ништа од новог запошљавања (бар за сада, ’’а и не
зна се ка` ће’’ - као у ’’Ђекни’’). Кажу, коров опет у
Мургашу, ништа од најављених више хиљада нових
радних места у Индустријској зони - за сада, а ако бих
био демантован у неком догледном року, спреман сам
на велико извињење и рад на бесплатној афирмацији
будућих привредних погона.
Измиче нам се и тај капитализам. Додуше, као некада
у социјализму, неки су већ досегли у утопијски
комунизам, узимају колико им треба, а раде колико
хоће (и шта хоће)... (Неки унутрашњи глас ме опомиње
да сада кочим јер...ко зна шта нас чека - већ на јесен!?)
Око Украјине се заоштрава. Председница Парламента
Маја Гојковић поручује да смо на ’’правом путу’’
(нешто познато звучи!), Амери се фолирају, као и увек,
шаљу специјалце по свету (сетимо се Румуније) и
настављају да богато живе од туђих ратова у којима
они само на почетку (мало?) припомогну.
На прагу јесени 2014. (готово као пре сто година)
стање у свету је пренапрегнуто, само што Србија није
у жижи збивања, а ваљда неће ни бити. Па, и Бог би
требало, мало, да се умеша. Доста нас је искушавао.
Те Турци петсто година, те краљоубиства, те Немци, те
братоубилачки ратови у којима ’’нисмо учествовали а
највише страдали’’, те улазак у Европску унију...
Анђеле у виду авакса - да не помињем.
А и Убљани су заслужили нешто више од ових
решења по којима им припадају паре за оштећења из
треће категорије. Макар да им ти износи ’’легну на
рачуне’’. Да не буде као у ‘’Ђекни’’... И да се не сачека
нека инфлација која би све однела, као поплава...
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ОТВОРЕНИ РАДОВИ НА ПЕТЉИ У СТУБЛЕНИЦИ

РОК 30.АПРИЛ 2017.
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је у Стубленици да је
рок за завршетак деонице пута Обреновац - Уб и Лајковац - Љиг, 30.
април 2017. године, те да очекује да неће бити никаквих кашњења и
да ће од Београда до Златибора моћи да се стигне за сат и по.
"У Србији се више неће каснити,
неће бити Потемкинових села. Оно што
кажемо то ћемо и да урадимо, да људи
могу да рачунају да ће од 2017. године
користити овај тај пут", поручио је
Вучић и додао да очекује да ће Србија
тада инфраструктурно бити много
другачија него данас.
Вучић је у разговору са директором "Коридора Србије" Дмитром
Ђуровићем и председником општине
Уб Дарком Глишићем, поручио да не
сме бити кашњења и да је званичан
завршетак радова 30. април 2017.
године, те да га не занимају никакви
анекси уговора којима је тај рок
продужен на јул исте године.
- Нема да се договарате другачије,
сит сам анекса и свега - значи 30. април
и нећу да чујем да касните - рекао је
Вучић обилазећи радове.
Министарка саобраћаја, грађеви-не
и инфраструктуре Зорана Михајло-вић
нагласила је да рокови морају да се
поштују и да ће Влада помоћи да домаће
грађевинске компаније буду што више

СТУБЛЕНИЦА- ТРИ НЕДЕЉЕ КАСНИЈЕ

ГДЕ СУ МАШИНЕ?
Машине отишле, радници из
Кине на систематском у убском
Дому Здравља

Усамљени багер у Стубленици
Репортер “Гласа Тамнаве“
посетио је градилиште у Стубленици
три недеље након отварања радова.
На траси ауто-пута, поред будуће
петље, затекли смо само један багер и
једног радника који управља том
машином.

Кинези у убском Дому здравља
Дан раније, у убском Дому здравља, усликали смо неколицину Кинеза
који чекају на лекарско уверење. Како
смо сазнали у овој установи, за два
дана 76 физичких радника из Кине
добило је потврду о здравственој
способности за рад на аутопуту. Да ли
то значи да у Србији, или убској
општини, нема довољно радника за
најпростије физичке послове?

укључене у пројекте. Све грађевинске
дозволе за ову деоницу су издате, а Глишић, Зорана Михајловић, Вучић
остало је да се реши још мање од пет и Ђуровић на отварању радова
одсто земљишта за експро-пријацију.
Кинеска Ексим банка одобрила је
крајем јуна кредит од 334 милиона долара
за градњу Коридора 11, а ту одлуку је
прошле недеље потврдило и кинеско
Министарство економије. Амбасадор
Кине у Србији Ли Манчанг оценио је да
кинеска страна треба да поштује све
рокове и да је "Шандонг Хај-Спид"
компанија број један у Кини када је у
питању изградња аутопутева.
Дарко Глишић, председник општи-не
Уб поручио је да ће ова инвестиција бити
развојна шанса за тај део Србије,
наводећи да је у току израда пројеката о
изградњи индустријске зоне у СтублеАлександар Вучић:
ници на површини од око 100 хектара.
“Неће
бити пробијања рокова“
Милован М.

“ГЛАС ТАМНАВЕ“ ПОБЕДНИК ОВОГОДИШЊЕГ “КАРЕЛИЈА“

ДОБАР “ГЛАС“ СЕ ДАЛЕКО ЧУЈЕ !
- У драматичном финалу, "Глас Тамнаве" савладао двоструког
узастопног победника Рому након извођења пенала. - Војимир Синђић
најбољи играч турнира, освојена новчана награда од 80.000 динара.
Дебитантски наступ на "Карелију", екипа "Гласа Тамнаве" је
окончала великим тријумфом и
уписала своје име у историју турнира
који траје већ 15 година! У финалу за
инфаркт, Убљани су три пута стизали
предност Обреновчана и након
"седмераца" окончали двогодишњу
доминацију Роме на теренима Школарца. Играчи који су представљали
најбољи гласник овог дела Србије
поделили су 80.000 динара, а капитену
Војимиру Синђићу се, осим
шампионског пехара, у рукама нашла и
награда за најбољег играча турнира.
"Глас Тамнаве" до самог финала
није имао достојног противникаредом су падали Еволушн (6:1),
Милица (5:0), Фото студио Беча (5:2),
Еурометал (4:0) и Убске легенде (4:0), а

одлучујући меч је показао квалитет и
карактер ове екипе. Голом Александра Ристовског у финишу резултат
је изједначен на 4:4, момци у белоцрвеним дресовима су били непогрешиви са седам метара, а промашај
Филипа Перишића одлучио је да се
пехар поново врати на Уб.
Екипу "Гласа" ка тријумфу су
водили искусни Војимир Синђић и
Александар Ристовски, њихови наследници су показали да ивер не пада
далеко од кладе, а уз сјајног Владу
Симића, најбољег стрелца Марковића,
Лесића, Панића, Живановића..., била је
то чета за понос уредника Милована
Миловановића, који је захваљујући
благодетима интернета (РТВ “Сити“)
био уз своју екипу чак и на заслуженом
летњем одмору...
Б.Матић

Прекинули доминацију Обреновчана:
Екипа “Гласа Тамнаве“ са победничким пехаром
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НЕВРЕМЕ У ТАМНАВИ

ПОСЛЕДЊЕ НЕВРЕМЕ СА ГРАДОМ НАНЕЛО ВЕЛИКУ ШТЕТУ ПОЉОПРИВРЕДИ

УНИШТЕНИ ПЛАСТЕНИЦИ
Невреме праћено градом величине кокошијег јајета, у непрекидном трајању од 30 минута опустошило
петнаест убских села. Оштећења на пољопривредним усевима од 80 до 100 посто претрпела су села
Бањани, Брезовица, Тулари, Кожуар, Калиновац, Новаци, Трлић, Памбуковица, Совљак и Врело.
Незапамћено олујно невреме са градом величине
кокошијег јајета, који је непрекидно падао пола сата,
захватило је у суботу, 23. августа 15 села убске општине,
наневши огромну штету у пољопривредној производњи.
- Штету на пољопривредним усевима од 80 до 100 посто
претрпела су села Тулари, Кожуар,
Калиновац, Новаци, Бањани, Трлић,
Памбуковица, Брезовица, Совљак и
Врело, а од 20 до 60 посто Таково, Црвена
Јабука, Милорци, Стубленица и Шарбане,
каже Саша Спасић, заменик начелника
Штаба за ванредне ситуације општине Уб.
Највећу материјалну штету претрпели су повртари, јер је производња
Град величине поврћа у пластеницима тотално
кокошијег јајета уништена на преко 60 хектара. Житарице:
соја, кукуруз, сунцокрет
уништени су до 80 посто.
Невременом је било захваћено
око 5.000 хектара.
Штабу су пријављена
оштећења на око 300 стамбених
и 600 помоћних и економских
објеката, на којима је ветар
однео цреп, срушио оџаке, а
град полупао прозоре, салоните и ондулине. Највише пријава било је од власника
путничких и теретних возила,
због разбијених шофершајбни
и уређаја за осветљење. Процењује се да је најмање 200
возила оштећено.
У невремену је повређен
Борисав
Јефтић (1977) из
Страдали и аутомобили
Совљака. Од ударца градљике
у главу, изгубио је свест и
задобио расекотину од седам
центиметара. Сем ове телесне
повреде, других пријављених
случајева у Полицијској станици и Хитној служби Дома
здравља није било.
Олуја је изазвала и нестанак струје у осам села, а због
падања више стабала дрвећа у
Бањанима, два сата је у
прекиду био саобраћај на
регионалном правцу Уб-Шабац.
Последње градоносне
падавине захватиле су иста
насеља као и невреме од 25.
јуна, с том разликом што је град
био крупнији, ветар јачег
Стопроцентна штета
интензизета, а падавине су
на имањима Миловановића трајале много дуже.
Д.Н.
и Адамовића у Брезовици

Ни зец није могао да
побегне од невремена

Последице навремена у Брезовици

Последице навремена у Бањанима
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ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ЗАХТЕВ ДРЖАВИ
ЗА ПОМОЋ

ЛЕТОВАЊЕ УЗ "КАРЕЛИ"

ПОБЕДА
Како сам на јадранском
приморју пратио збивања на
Школарцу и бодрио своје
другаре из “Гласа Тамнаве“

Опустошене баште у Тамнави
Због огромних последица невремена, Штаб за ванредне
ситуације је са седнице одржане 25. августа, упутио захтев
Влади Републике Србије да из средстава сталне буџетске
резерве новчано помогне угроженим домаћинствима, како
би у најкраћем року санирали насталу штета. Сем захтева за
помоћ, на овој ванредној седници донета је одлука о хитној
набавци противградних ракета и ванредном опремању
противградних станица. Новац ће се обезбедити из буџета
локалне самоуправе.
Штаб је формирао и Општинску комисију која је имала
задатак да обиђе угрожена села, сачини стручни извештај и
изврши прву прелиминарну процену штете, како би општина
што боље образложила захтев Влади за доделу новчане
помоћи. За ову намену, штампани су обрасци за пријаву
штете и подељени председницима Савета Месних заједница,
који су их разделили оштећеним газдинствима. Рок за
пријаву био је 1. септембар, а праве размере штете биће
познате када Комисија обради све податке са терена.

Брезовица: Дрво на сред пута

БРЕЗОВИЦА
На имањима Андрије Миловановића и Светислава
Адамовића у Брезовици страдало је око 120 пластеника. Сво
поврће спремано за септембарску сезону на кванташу
однело је невреме.
- Све је изгледало као да је у питању смак света. У том
тренутку о башти нисмо ни размишљали, већ само да нам
куће остану читаве. Ипак, мислим да је град могао да се
спречи и за то велику кривицу сноси руководство општине
које није набавило довољан број ракета. Нисам сигуран да
је, овога пута, иједна ракета испаљена. Остали смо без
ичега. Сво поврће, најлони и шипке су страдали и стварно не
знам какао ћемо преживети зиму и покренути производњу
на пролеће- истиче Адамовић за “Глас Тамнаве“.

БАЊАНИ
Невреме у Бањанима нанело је велико материјалну
штету пољопривредницима, а најгоре су прошли они чије се
куће налазе на потезу од калиновачког пута до некадашње
фарме.
- На мојој кући невреме је скинуло око 1.200 комада
црепа, а страдао је калкан сазидан од цигле. О штети у башти
да и не говорим- каже Живота Ковачевић из Бањана.
Његовом комшији Милану Алексићу по други пут за
месец дана страдала је башта под пластеницима.
- Ни овог пута невреме ме није заобишло. Најпре је
ветар поцепао најлојне и савио шипке, а затим је ударио
град. Штета је стопроцентна- истиче Алексић.

Шта ти је технологија? Кад имаш инернет можеш да
одлуташ, где ти је воља. Удобно се завалиш у столицу,
начнеш пиво и крстарење може да почне. Ето, пре неки дан
седим на тераси апартмана на црногорском приморју и
уживо, преко нета, на “Ситију“, посматрам сада већ
легендарно финале “Карелија“ и тријумф мог “Гласа
Тамнаве“. Чудан осећај, једним ухом слушам морске таласе
како запљускују обалу јадранског мора, другим, пак,
френетично навијање Убљана и драматичан пренос саме
завршнице фудбалске светковине на Убу.
Голови падају као на траци, узбуђење је на врхунцу,
скачем са столице током сваког напада моје, али и
противничке екипе. Живци су напети као струне. Комшије
на суседним терасама се чуде. Питају ме ко то игра
понедељком и каква се то драма одвија на екрану мог
лаптопа? Немам времена да им објашњавам, начињем
друго по реду пиво и пловим даље ка мом Убу. А тамо
драма, преокрети, стативе, пречке... Једном речју,
посластица за све фудбалске сладокусце. Дебитант са
прекаљеним играчима из убске фудбалске школе против
фаворизованих Обреновчана који не могу да се сете
последњег пораза. Традиција је на страни гостију, који су се
толико одомаћили да већ две године љубоморно чувају
пехар победника турнира. Ипак, лопта је округла, а
традиција је ту да би се рушила.
Синђа игра као у трансу, Шиља и Симке стандардно
добри, остатак екипе одговара задатку. Тас на ваги никако
да превагне, предност је час на једној, час на другој страни.
У једном моменту голман-голгетер Рокса погађа стативу, а
лопта се од противночког играча одбија у мержу -3:3.
То је то! Морамо да победимо, викторија је вечерас
наш савезник.
Обреновчани се не дају, решили су да се кући врате
са пехаром а мени упропасте летовање. Драма се
наставља, примамо четврти гол. Отварам треће пиво,
морамо да победимо, сви у напад. Рокса оставља
голмански дрес и одлази на супротну страну терена. Нема
се шта изгубити, минут и по је до краја. Гол !!! Ристовски
поравњава резултат, публика је у трансу а ја 500
километара далеко, у мајици “Гласа Тамнаве“, осећам
мирис победе. Комшија из суседног апартмана ми се већ
увелико придружио, очекујемо пенале. Синђа узима лопту у
руке, а ја и комшија по још једно пиво. Кратак залет и гооол!
“Глас Тамнаве“ је победник петнаестог меморијалмог
турнира “Душан Матић- Карели“. Живели !

Мачвански Белотић

ОТКУПНО МЕСТО - БАЊАНИ

014/461-172 069/25-24-401
- УГОВАРАЊЕ СЕТВЕ СОЈЕ И
СУНЦОКРЕТА
- ПРОДАЈА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА,
СОЈИНЕ И СУНЦОКРЕТОВЕ САЧМЕ,
СТОЧНЕ ХРАНЕ
- ОТКУП ЖИТАРИЦА И УЉАРИЦЕ
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РБ “КОЛУБАРА“ ПОЧЕО ПРЕУЗИМАЊЕ РАДНИКА “КОЛУБАРА УСЛУГА“

КОНАЧНО ПОД КАПОМ “КОЛУБАРЕ“
- Уштеде за “Колубару“, бољи материјални положај за раднике. - Бравари, електричари,
планер-мајстори, помоћни радници и руковаоци станице из “Услуга“ прелазе под окриље РБ “Колубара”.
У Рударском басену “Колубара“ започело је преузимање 1.399 производних радника, који су у претходних три
до десет година били ангажовани у овом енергетском гиганту
преко ћерке фирме “Колубара Услуге“. Уговори, који се ових
дана потписују са Рударским басеном, су на две године, али у
“Колубари“ истичу да то не значи да ти радници неће бити
примљени за стално још пре истека тог периода.
На ову тему, у последње време, могле су се чути разне
спекулације у јавности. Прелазак радника најављен је пред
изборе у марту, када је извршен пријем прве групе радника.
Многи су тврдили да је у питању само политичка кампања
актуелне власти. Притисак јавности је растао, а најављени
прелазак радника у “Колубару“ додатно су успорили забрана
запошљавања у јавном сектору и мајске поплаве које су
начиниле велику штету угљенокопима. Након поплава ова
иницијатива је стављена у други план, а поново је постала
актуелна након конференције за штампу у РБ “Колубара“,
20.августа, када је директор Милорад Грчић поново изашао
пред јавност и обећао хитно решавање овог проблема.
По његовим речима, преузимање ових радника је
јефтиније за рудник, а боље за раднике јер је, како каже,
њихово агажовање преко предузећа "Колубара услуге"
коштало “Колубару” и ЕПС више него да су они били
директно запослени. Директор "Колубаре" додаје да руднику
увек недостаје производних радника, да ће посебно бити
потребно још таквих људи када проради коп "Тамнава Западно поље", из којег се, после поплаве, сада испумпава
вода.
У "Колубари" је тренутно ангажовано директно и
индиректно на пословима производње угља око 10.000
радника.
Милован Миловановић

ПОСЛЕДЊИ РОК ЗА РЕШАВАЊЕ СТАТУСА
РАДНИКА “КОЛУБАРА-УСЛУГА“
У мандату претходне Владе постојала је забрана да
се радници примају директно у “Колубару“. С тога се
дошло на идеју да се већа количина производне радне
снаге ангажује преко “Колубара Услуга“, ћерке фирме, која
је до тада запошљавала 500 радника. Како наводе у
рударском басену, за време директора Небојше Ћерана у
“Услуге“ је примљено још око 700 радника, јер су старији
радници одлазили у пензију па је постојала потреба за
новом радном снагом. Године су текле, а поједини радници
су дочекали и десету годину рада по уговору.
Иницијатива за прелазак производних радника из
“Колубара Услуга“ у РБ “Колубара“ покренута је доласком
нове Владе, а ово је последњи рок да се то заврши, јер се
“Колубара Услуге“ налазе на списку Агенције за
приватизацију, међу 502 предузећа чија ће судбина бити
решена до краја следеће године.

ПОЧЕЛО ДОПРЕМАЊЕ СИРОВОГ УГЉА ЗА ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ УБ

“КОЛУБАРА“ НАСТАВЉА ИСПОРУКУ
Сушени и сирови угља за чланове Удружења
пензионера општине Уб, након застоја због мајских
поплава, почео је да се допрема на стовариште “Грађа
промета“ на Убу. Удружење пензионера општине Уб
потписало је, почетком године, анекс уговора са РБ
“Колубара“ у којем је за ово удружење у 2014.години
одобрено 1.600 тона сировог и 480 тона сушеног угља.

- Удружење је до данас уплатило авансно “Колубари“
Лазаревац 1.000 тона сировог угља који ће бити испоручен
пензионерима ових дана. Такође, поднели смо захтев за још 300
тона и чекамо профактуру да је уплатимо одмах, пошто паре
стоје на жиро рачуну. Од уписаног сировог угља, остаје нам још
око 200 тона за уплату и завршетак испоруке сировог угља за
2014. годину. Имамо још простора за упис око 100 тона, а да би
се уписао угаљ сваки пензионер мора да се учлани и одмах
плати сав наручени сирови угаљ. Један пензионер може да
упише од три до десет тона. Ми се надамо да ћемо сав уписан
сирови угаљ, око 1.500 тона, извући до краја октобра 2014.
године- истиче за “Глас Тамнаве“ Драган Јовановић, Фуља,
председник Удружења пензионера општине Уб.
- Удружење је до данас авансно уплатило 380 тона сушеног
угља за 2014. годину који ће бити испоручен пензионерима за
десетак дана, зависно од динамике у испоруци код „Колубаре“.
Када будемо испоручили сав сирови угаљ пензионерима за
2014. годину, уплатићемо око 70 тона сушеног и испоручити га,
због тога што сирови угаљ треба мало да се просуши, а сушени
може одмах да се користи. Свих 450 тона сушеног угља биће
испоручено пензионерима до новембра 2014. године- каже
Јовановић.
Поред испоруке угља, Удружење је веома активно и када је
у питању окупљање и дружење чланова. У протеклих неколико
месеци одржане су две забаве, првомајски уранак у Докмиру,
излети у Лелић и на Рајац, као и једнодневна посета Етно–селу
Станишић. У
септембру се планира излет у Овчарскокабларску клисуру и манастире, и још две забаве и дружења са
пензионерима из Коцељеве.
- У току 2014. године поделили смо око 200 конзерви
јунећег меса преко хришћанског хуманитарног удружења „Хлеб

Утовар угља на стоваришту “Грађа промета“:
Драган Јовановић (лево)
живота“ из Београда. Преко Савеза удружења пензионера
Србије послали смо једног пензионера, који је био
поплављен, бесплатно седам дана у Улцињ. Колико смо у
могућности помажемо члановима и трудимо се да са пуно
толеранције свима изађемо у сусрет- закључује председник
Удружења пензионера општине Уб.
Милован М.
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