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ТРЕЋА СЕДНИЦА ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

У СЕНЦИ ТРАГИЧНОГ
ДОГАЂАЈА
Усвојено неколико извештаја о раду јавних
предузећа, као и измене оснивачких аката
које су неопходне ради усклађивања са
новим Законом
Трећа седница Скупштине општине Уб трајала је
свега двадесетак минута и протекла је у сенци
трагичног догађаја који се десио два дана раније
(самоубиство младића) . Потрешени и неми,
одборници су усвојили шестнаест тачака дневног реда,
а једина расправа вођена је код десете тачке која се
односила на Извештај о раду Установе за културу и
спорт за 2012.годину. Наиме, Славица Тешић, шеф
одборничке групе Демократске странке, успротивила
се усвајању овог извештаја, сматрајући да је непотпун
и да га треба допунити финансијском анализом о
јавним набавкама и утрошку средстава.

Заседање трајало свега 20 минута

Драган Јелић, председник Скупштине општине Уб,
истакао је у свом излагању, након седнице, да ће се
општина потрудити да, на вишем нивоу, размотри
узроке неких трагичних дешавања која се понављају
последњих година и да ће реаговати како би се сличне
несреће спречиле у будућности. Када је у питању
дневни ред, први човек убског парламента изнео је
следеће:
- Данас смо усвојили неколико извештаја о раду
јавних предузећа, као и измене оснивачких аката које
су неопходне ради усклађивања са новим Законом. На
захтев одборничких група измењен је и Статут општине
Уб, који иницира избор Месне заједнице Уб, што ће нам
у будућности донети лакше аплицирање у пројектима.
Избори у Месним заједницима, данашњом одлуком,
вршиће се путем гласачких кутија, по угледу на локалне
изборе, а не као у досадашњој пракси преко зборова.
Следећа седница локалног парламента биће
одржана 28.јуна, када ће бити изабрана комисија за
избор директора јавних предузећа.

AKTUELNO
Пише Милан Миловановић

АУТОЦЕНЗУРА

У

време "диктатуре Јосипа Броза" није
било цензуре, али је свако ко се бавио
новинарством, знао шта може, а шта
не... Било је случајева разних "новинарских
слобода" чији крајњи резултат је био, по неписаном
правилу, смена главног и одговорног уредника, па и
директора новинске куће. Аутор инкриминисаног текста
био би проглашен за дисидента, био би стављен под
озбиљну сумњу да је страни плаћеник...
Било је ретких случајева прекорачења уобичајених
граница критике друштвених негативности јер је
функционисала аутоцензура - боље од свих служби које
су водиле рачуна о томе да се "не таласа". Уосталом
новинари су били "друштвено-политички радници"
којима је био поверен тако значајан посао као што је
формирање јавног мњења и утицај на "широке народне
масе".
Дневни листови били су неприкосновени у области
утицаја на формирање политичких ставова и
афирмацију политичких идеја и људи.
Радио и
телевизија су имали дневне информативне емисије, а о
политичким ток-шоу емисијама, "округлим столовима" и
слично, није било ни помисли. Било је скандалозних
а фе р а с а х а п ш е њ и ма ру ко вод и л а ц а ко ј и с у
проневерили, за тадашње прилике, баснасловне суме
од по неколико десетина милиона динара...
Црква је и тада била одвојена од државе и, осим
патријарха, у јавности се нису појављивале владике,
портпароли... О неком Пахомију или Качавенди није
смело ни да се наслућује. Оно што су они радили - можда
се и тада догађало, али никоме није падало на памет да,
тиме, узнемирава јавност...
Старије генерације кажу да је, у та давна времена, било
много више реда. Кажу и да су се, у то време, осећали
много слободније него сада. Тврде да се демократски
одлучивало иако су сви били обавезни на "демократски
централизам". А што се тиче аутоцензуре - па, има је и
сада. И то, тврде добри познаваоци прилика, више него
икада.
Е, сад! Дошла су нова време. Свргнут је "омражени
режим", на власт су дошли они који су нудили промене...
Мислили смо да су то промене на боље, а оно,
приватизација која је била, просто речено, легализована
пљачка некадашње друштвене (читај државне) имовине,
вишестраначје са
неколико утицајних политичких
партија и на стотине малих "бизнис странака" које су
нудиле својим члановима помоћ у свему - само да се
"упишу". Тако је настала бројна категорија наших
суграђана који су постали "скупљачи чланских
карата".Било је и оних који су, без пардона, претрчавали
из радикалне у демократску опцију, преко ноћи... Тамо се
нису "исписали", а овамо су добили разне бенефиције
(добра радна места. - све до плаћених трошкова за
школовање на разним приватним факултетима).
Али, да се вратимо на аутоцензуру. Е, само на том плану
као да се ништа није променило. Само привидно
новинари имају слободу да пишу о свим темама, а јавна
тајна је да, ако немаш баш јаку "залеђину" - нема критике
и жигосања негативности, ма колико аргумената се
имало на располагању. То је изражено посебно на
локалном нивоу. Толико су се интереси испреплели да
нема разговора о истраживачком новинарству. ... Част
изузецима!
Па и аутор ових редова је до сада "ставио ад акта" већи
број својих текстова јер је упозорен да "не би било
паметно" помињати овог или оног. Може уопштено и
може да се "грди капетан у шуми", али "змију у главу" никако. Кажу, немој - много су моћни! Ко? Па, ОНИ! (Ето
примера аутоцензуре.)

ЧЕЛНИЦИ ЕПС-а, РБ "КОЛУБАРА" И ОПШТИНЕ УБ
СЕ ДОГОВОРИЛИ

КРЕЋЕ
КОП "РАДЉЕВО"
На саставну у убском Дому културе потврђено
да ће седиште новог копа бити на Убу, а
најављена је могућност да експоатација руде
крене већ крајем следеће године
Дилеме више нема - отвара се коп "Радљево". Све
сумње и недоумице око започињања овог стратешког пројекта
за колубарски регион и целу Србију отклонио је Драгољуб
Лаковић, помоћник директора ЕПС-а и председавајући
Скупштине РБ "Колубара". Он је, на састанку одржаном 23.маја у
клубу Дома културе на Убу, најавио могућност да екстоатација
руде са овог копа крене већ крајем следеће године и потврдио да
ће седиште овог копа бити на Убу.
- У рударском сектору нема профитабилнијег пројкета
од копа "Радљево", који је доведен до самог краја. Ми нисмо
данас овде дошли да причамо бајке, већ у конкретну
реализацију посла и формирање инвестиционе групе која ће на
јесен бити смештена у седишту копа "Радљево" на Убу.
Реализација пројекта је реална, а отварањем овог копа биће
дугорочно решен проблем снабдевања угљем постојећих, али и
новоотворених термокапацитета. Најважније је да ми у старту
имамо потребну опрему с којом можемо кренути у отварање у
првој фази. За три и по милиона тона угља, који недостају ЕПС-у,
нису нам потребна велика инвестициона средства и ЕПС та
средства може да обезбеди. Код отварања, наслањамоћемо се
на постојећу инфраструктуру рудника „Тамнава Запад“, али
ћемо и појачати капацитет на том површинском копу, да би могао
да прихвати производњу угља са овог рудника- истакао је
Лаковић, додавши да овај пројекат има пуну подршку ЕПС-а и
Владе Србије.

Са састанка:
Покреће се замајац развоја Уба
Зоран Божовић, директор Дирекције за производњу
енергије у ЕПС-у, рекао је, том приликом, да Србија половину
струје добија из угља и да његов евентуални недостатак у
"Колубари" може условити ограничење производње у ТЕ
"Никола Тесла" Обреновац. Коп Радљево је, стога, од изузетног
значаја за читав енергетски систем, подвукао је Божовић.
- Када будемо ушли у Радљево, онда ћемо моћи да
подигнемо производњу која ће задовољити све постојеће
електране, и надамо се неку нову, за коју би ја волео да буде у
близини ове општине. Мислим на ТЕ „Колубару Б“, која није баш
извесна, али се већ двадесет и нешто година помиње и постоје
неке основе- рекао је Божовић, уз констатацију да ће поље
Радљево у будућности подићи атмосферу у убској општини и да
ће пратећа индустрија и житељи Тамнаве имати изузетну корист
од овог пројекта .
Дарко Глишић,председник општине Уб, и Драган Јелић,
председник Скупштине општине Уб, истакли су на састанку да се
убска општина придржава договора с ЕПС-ом и РБ „Колубара“
везаних за отварање површинског копа „Радљево“ и да ће ово
поље бити нови ослонац производње угља. Према првим
плановима “Радљево” је пројектовано за производњу 13
милиона тона угља годишње. Међутим, количина експаотације
ће зависити и од судбине две велике инвестиције, завршетка
нових термокапацитета. Највећи делови насеља Каленић и
Радљево планирани су за пресељење до 2018. године.
Милован Миловановић

КОП "РАДЉЕВО" - РЕКЛИ СУ:
ДАРКО ГЛИШИЋ,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УБ

У НАЈКРАЋЕМ
МОГУЋЕМ РОКУ

- Као представник општине Уб, ја сам изузетно
задовољан данашњим састанком, који представља
иницијалну капислу за реализацију нечега што ће
имати велики значај за све Убљане. Конкретним
договорима направили смо план корака које треба да
реализујемо како би интензивирали све неопходне
радње да коп "Радљево" буде отворен у најкраћем
могућем року. Рударски басен "Колубара" биће
носилац овог пројекта што је, имајући у виду све
околности, најприродније у овом тренутку.
Дефинисали смо како ће изгледати инвестициона
група, шта ће она да чини, колико кадрова ће
садржати и ко доноси одлуке о постављењу
директора, заменика директора и инжињера који ће
радити на том послу. Веома је битно истаћи да ће
седиште копа Радљево бити у Убу, а за неколико дана
знаћемо и тачну локацију.

МИЛОРАД ГРЧИЋ,
ДИРЕКТОР РБ "КОЛУБАРА"

НАДОМЕСТИТИ
НЕДОВОЉНЕ
КОЛИЧИНЕ УГЉА

- Ово је веома важан дан за Електропривреду
Србије и Рударски басен "Колубара". На нивоу године
постоји већа потреба, а недовољна екпоатација угља
за даљу производњу електричне енергије. Количина
од три и по милиона тона се мора надоместити, а то се
може учинити само из „Колубаре“. Посебно бих
истакао да реализација пројекта „Радљево“, не значи,
одустајање, ни у каквом смислу од наставка
реализације проширења копа на поље „Г“. Као
основни фактор стабилности у енергетском смислу,
РБ "Колубара" у српској електропривреди мора да
опстане и да се шири. Ми ћемо се држати стратегије
коју људи од струке могу у одређеној мери
модификовати, али до 2017. и 2018. године, можемо на
годишњем нивоу достићи производњу од око 36
милиона тона. Са „Радљевом“ и са пољем „Г“ та
цифра је итекако остварива.

ПЕШКЕ ДО ХИЛАНДАРА

СВЕ СПРЕМНО
ЗА ПОДВИГ

Јордан Теодосић и Милан
Вучичевић, Убљани који су
више пута, у оквиру туристичких Јордан
тура, путовали на Свету Гору, Теодосић
одлучили су да крену још једном пут Хиландара, али,
овог пута, пешке! У понедељак, 27.маја, у 8 сати,
пошли су...
-Идеја се родила у мојој глави још 2008.године
приликом једног боравка на Светој Гори, а тада сам,
као и увек када се нађем на том месту, осетио ону
магнетну силу коју није могуће описати - каже
Теодосић и додаје да је то помињао у друштву, па је,
тако, и један од сапутника са ранијих путовања Милан
Вучичевић предложио да крену заједно.
Пут од 700 километара до танчина је испланиран.
Дневно ће прелазити око 30 километара, недељом ће
одмарати, ангажован је и возач који ће им се, за сво
време путовања, "наћи при руци"...
У разговору са Теодосићем, пре поласка на дуги
пут, добили смо обећање да ће нас извештавати о
току овог својеврсног подвига који, како рече, нема
рационалности, али је одраз емоција и жеље да се
учини лични чин без публицитета и помпе...
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СО-е УБ ДОНЕЛА ОДЛУКУ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ МАТУРАНТИ ГИМНАЗИЈЕ ПРОСЛАВИЛИ
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
ПОСЛЕДЊИ ДАН У ШКОЛИ

НОЋНИ КЛУБОВИ
ДО ЧЕТИРИ УЈУТРУ
Угоститељски објекти који пружају услуге исхране
и пића, као и до сада, дужни су да обезбеде најмањи
непрекидан рад од 7 до 19 часова и најдужи непрекидан
рад до 24 часа, и то 6 дана у недељи- стоји у недавно
усвојеној одлуци Скупштине општине Уб о радном времену
угоститељских објеката. Ови објекти могу радити до два
часа петком и суботом, уочи и у дане државних празника и
у дане вашара. Радно време у овим објектима не може
почињати пре шест часова.
Б а р о в и , к а б а р е и и о б ј е к т и за п ру ж а њ е
угоститељских услуга члановима организација или
удружења грађана (клубова), могу радити радним даном
најдуже до 24 сата, а у дане викенда (петком и суботом),
уочи и у дане државних празника као и у дане вашара
најдуже до два часа.
Као нова категорија угоститељских објеката у овој
одлуци наводе се ноћни клубови. Како је прописано, они
почињу са радом од 21 часа, а могу радити радним даном
најдуже до један час после поноћи. У дане викенда (петком
и суботом), уочи и у дане државних празника, као и у дане
вашара, могу бити отворени најдуже до четири часа после
поноћи. Ограничења радног времена прописана овим
чланом не односе се на дочек Нове године.

НЕПРИЈАТНА ИЗНЕНАЂЕЊА ИЗ ЕДБ-а

НЕПРАВЕДНО У "ЦРВЕНОЈ ЗОНИ"
Ових дана редакцији "Гласа Тамнаве"
обратило се неколико грађана са захтевом да
поставимо јавно питање Електродистрибуцији у
вези такозваног очитавања струјомера. Наиме,
Пошто им нису на време (пре празника) узети подаци
из бројила о количини потрошене електричне
е н е р г и ј е - с т и гл и с у р ач у н и с а з н а т н и м
прекорачењима и "црвеној зони", односно, по
највишој тарифи. Питање је: да ли је и то нова
досетка о "ангажованој снази" и слично? У ова
кризна времена тај трошак није занемарљив.

УБСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ
НА ПОСЕТИЛИ НОВОСАДСКИ САЈАМ

У организацији Фонда за рурални развој око
педесет пољопривредника са територије општине Уб
посетило је, 23.маја, Пољопривредни сајам у Новом Саду.
- Пошто је дан сточара увек четвртак, одлучили
смо се да посетимо и овогодишњи сајам баш на тај дан.
Обишли смо све значајне штандове и изложбена грла која
су се могла видети тога дана, као и касније њихово
оцењивање и награђивање- рекао је Саша Сретеновић
директор убског Фонда, уз најаву да ће се слични излети
организовати и у наредним месецима.

РАСТАНАК УЗ ТРУБАЧЕ

Уз звуке трубе и дефилеом градским улицама,
тридесет троје матураната Гимназије „Бранислав
Петронијевић” прославило је последњи дан у овој школи.

Славље је, по традицији, почело у школском
дворишту, где је у веселом расположењу, уз песму и игру,
овогодишња генерација убских матураната означила крај
средњошколског образовања. Након тога, уз пратњу
трубача, млађих школских другара и неколико родитеља,
распевана и раздрагана дружина прошетала се улицама
Вука Караџића и Краља Петра Првог, да би славље
завршила у Градском парку, баш као у чувеном „Ђачком
растанку” Бранка Радичевића - у колу виловитом,
плаховитом и „зачињеном” не само младошћу и лепотом,
већ и памећу и знањем. Наиме, преко 70 посто
овогодишњих матураната убске Гимназије школовање је
завршило са одличним успехом! Шта рећи осим - свака
чест, уз жељу да исто тако успешни буду на предстојећим
пријемним испитима за упис на жељене факултете.

ДИЛЕМА

КОЈА
ЈЕ ОВО
ВРСТА
ЗМИЈЕ ?
Слика убијене змије коју смо забележили код нове
бране на Убачи, подгрејала је машту наших "фејсбук"
пријатеља и измамала на десетине шаљивих коментара, за
само сат времена од њеног постављања. Којa је врста
змије у питању ни дан данас са сигуношћу не може да се
потврди. Ипак, један коментар био је мало озбиљнији од
других, а у њему се тврди да се ради о једној врсти отровне
шарке која је веома ретка, a заступљена je у каменитим и
неприступачним крајевима. Имајући у виду гласине о
великом броју змија у подручју око реке Уб, за које се
сумња да су стигле са каменом који је коришћен за обалу,
апелујемо на стручна лица да се позабаве овим
проблемом.

AKTUELNO
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ВАЉЕВСКА
ПОДВАЛА (2)
"Спасао пивару, зарадио пријаву", истиче
Будо Нововић у дневном листу "Политика"
од 22.маја, и тиме скреће пажњу на другу
страну медаље, вероватно мање
занимљиву за таблиодне медије.
Некад, стварно, не могу да се начудим систему
(читај:друштву) у којем живим. Неке ствари су толико небулозне да
вређају здрав разум. У ком ми то веку живимо? Да ли су нас да
Милошевић, санкције, 5.октобар и демократија (можда је тачнији
израз: демократура) толико уназадили и дезоријентисали да смо
изубили баш све норме и системе вредности?
Не могу да прећутим покушај још једне "Ваљевске подвале".
Овог пута нису у питању фудбалских терени, већ нешто озбиљније,
нешто што се тиче самих Ваљеваца, али и једног Убљанина који се
усудио да узме "врућ кромпир" и "покаже зубе" нелојалној
конкуренцији и монополистима у области пиварске производње.
О чему се, заправо, ради?
Не тако давно отписано предузеће које је, на
срећу, добрим вођењем, у последње две године,
постало једно од најуспешнијих државних фирми,
сада је постало интересантно одређеним интересним
групама које су кренуле у кампању против главне
препреке в.д. директора "Ваљаевске пиваре"
Зорана Божића. Један ваљевски интернет портал не
бира средства када је у питању блаћење првог човека
"Ваљевске пиваре", а предузете су и конкретне радње
у виду пријаве Агеницији за борбу против корупције
од које се тражи да утврди да ли је Божић, као в.д.
директор, у сукобу интереса. Иако је, законски, на то
место постављен од стране поверилаца.
Од толико пропалих приватизација и предузећа
која грцају у милионским дуговима неко се, изгледа
веома савестан, сетио Божића који води једну од
најуспешнијих фирми у региону. У питању је класична
замена теза, карактеристична за наше поднебље.
Хушкање медија на линч човека који је остварио успех
у свом послу, без претходног утврђивања битних чињеница.
Диверзија и борба за "коку која носи златна јаја". Док је била
"кљакаво пиле" нико је није примећивао. А како то обично бива,
гласноговорници са сумњивим намерама су се измигољили из
"мишијих рупа", па сад вребају као лисице.
Ко је у праву утврдиће Агенција, али једно је сигурно:
"Ваљевска пивара" је предузеће од виталног значаја за цео
Колубарски регион, фирма која директно упошљава двестотине
радника, бренд који све више добија на значају и поново враћа
стари сјај из неких "лепших времена". Њен излазак из стечаја и
повратак у државно власништво представља добар путоказ свима
који се баве привредом. Хтели то неки да признају или не, Зоран
Божић је, по управљачкој хијерархији, најзаслужнији за препород
највећег ваљевског бренда. Када, једног дана, буде напуштао
пивару са поносом ће моћи да истакне чињеницу да је превалио
пут од понора до сјаја и да је захваљујући њему, локалној власти
Ваљева и доброј процени државе, отписана камата од скоро
милијарду динара и тако омогућен успех који је очигледан. Фирма
је тренутно у "дебелом плусу", без икаквих дуговања, са редовним
платама за раднике. И још нешто, можда и најважније, купци су
препознали квалитет, па продаја расте из месеца у месец. Рекло
бих се, идеално време за мешетаре, нову приватизацију и
распродају "државног блага" по багателној цени.
Није Зоран Божић "пупчаном врпцом" везан за "Ваљевско
пиво", то и сам истиче у изјавама за медије. У питању није борба за
опстанак појединца (у овом слујачу в.д. директора), већ виши
циљеви и општи интерес, а то је- наставак тренда раста и савесно
вођење предузећа, ма ко био на његовом челу.
Највећи интерес, уколико пивару преузме неко са негативним
намерама, имаће стране мултинационалне компаније (пиваре) које
су и најзаинтересованије за куповину "Ваљевског". Стара фора из
доба постпетооктобарске приватизације: купиш, угасиш и тржиште
колубарског региона је твоје. Логично, зашто би неко плаћао
велики број радника, а већ има утемељену (своју) производњу.
Стога, не би било никакво чудо да "армија" љубитеља "Ваљевског
пива" остане без свог бренда, радници заврше на улицама,
интересне групе "згрну лову", па куд који мили моји...
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ПРОКЛЕТСТВО
МАЛЕ ВАРОШИ

Уб, као у неком филму о мистеријама малог
градића који, као некакво давно (а можда и скорије)
проклетство, прате, већ дуго, несрећни случајеви,
саобраћајне незгоде са смртним последицама,
самоубиства... Углавном, млади... Страдали у
саобраћајкама или од сопствене руке. И сама
помисао на животе који су изгубљени је
застрашујућа. Нико у вароши се и не усуђује да
сабира све те несреће у једну бројку. А тешко би
било и сетити се.
У народу се свашта прича. "Објашњења" се
крећу, почев од проклетства до деловања разних
секти. Јављали су се очевици некаквих сеанси на
гробљу који тврде да су видели групе, углавном
младих ликова, како нешто говоре стојећи у кругу
са свећама у рукама. Затим, силуете људи у дугим
одорама које лелујају међу гробовима, некакве
боје расуте по тлу... Неке чудне предмете... Има и
оних који тврде да све то има везе са "Нечастивим"
који се овде "населио" од почетка овог века...
Прозивано је и свештенство...
Из Тамнавског намесништва су се огласили
пре неколико година поводом дотадашњих
несрећа и прича које су кружиле. Речено је да је све
"то празноверица", да црква не жели да обраћа
пажњу на гласине и да, поштујући своје догме, не
признаје било какве претпоставке о уклетој
вароши или слободним претпоставкама оних који
су склони мистици и, чак, богохуљењу...
А несреће су, чини се, са још већом
учесталошћу и у још грознијим облицима,
наставиле да се догађају. Људски ум је немоћан
пред свим тим догађајима. Многи су склони да
поверују у причу о деловању неке секте, о некаквој
злој сили, проклетству. Кажу, кружи Убом неки
облак зла који се, повремено, увлачи међу људе,
уноси немир и - не смирује се док не узме данак...
Рационалан ум тешко прихвата мистику, али ако се
све то толико понавља... Могуће је и разум да
устукне. Уосталом, млади који "нешто у себи"
(шта?!) платише најскупљом могућом ценом, по
речима оних који су их добро познавали, нису били
затуцани или неразумни... Напротив!
Смисао овог текста је далеко од тога да се
супротставља вери, а још мање свештеним
лицима. Поштовање, свакако заслужују људи
посвећени вери, богослужењу, животу који је
лишен многих световних угодности. О намери да
се погођени несрећема узбуне или повреде - нема
ни говора. Све то, одиста стоји, али стоје и многа
питања и потреба да се нешто учини... Па макар то
некима изгледало као бесмислица. Можда, ипак,
има нешто. Исус је изнад свих нас.
И прст Божији, али кроз веру, а не кроз
мистицизам.
М.Миловановић

SABOR U^ENIKA UBSKE U^ITEQSKE [KOLE

POSVE]ENO USPOMENAMA

TradicionalniSabor u~iteqa u hotelu
"Tamnava"zakazan za 29. jun
Tradicionalni susret biv{ih u~enika ubske
U~iteqske {kole odr`a}e, kao {to je odavno
dogovoreno, na Prvom ubskom u~iteqskom saboru
2005.godine, posledwe subote u mesecu junu. Ove
godine, to je 29. jun. Organizacioni odbor, za
Susret u ovoj godini, je formiran nedavno,
wegovim radom }e rukovoditi Milena Ili},
nastavnik srpskog jezika u penziji, a pomaga}e joj
Gordana Gocev, u~iteqica u penziji.
Mesto okupqawa, prema trenutnim
pregovorima je "[kolarac", a o kona~nom dogovoru
Odbor }e zainteresovane naknadno obavestiti.

30.мај 2013.
Пише: Благоје Цонић

ДО ПАКЛА
И НАТРАГ
Прошло је скоро 16 година како смо
брат и ја пропустили прилику да се огаздимо. На то
нас стално подсећа комшија који је тата Тику, са
све флекама од тек истопљених дуван чварака, у
стању акутног бола у грудном кошу, одвезао у
убски Д ом здравља. Пропустио с ам тај
драматични тренутак због студија, па тек из прича
других знам да је матори сретно прошао
захваљујући коктелу лекова који је у прави час
добио у ваљевској болници од докторке Тање.
Доктор Јова му је дао кратку и јасну препоруку: „За
стент ниси. Нож те чека, тражи доброг мајстора!
Добио си на бингу са 1:1000, ал` само у првом колу
лотоа.“ Мајстора је Тика нашао у лику доктор
Миљка, врло брзо се обрео на операционом столу,
а после буђења из наркозе су га обрадовали:
„Дванаест година гаранције. Бај пас – комада три.“
Тата је мислио да се ради о три жеље, па је одмах
поручио: „Прво – неко месо, да се поврети снага.
Друго – фефероне, да се прво комплетира. Треће –
филм „До пакла и натраг“ са Оди Марфијем у
главној улози.“ То са прве две жеље и није било
необично – али ово треће... Мислио сам да наркоза
још увек делује, да је тата неке ствари побркао, да
лоше чујем, ал' он је био упоран: „Нађи ми филм са
највећим америчким јунаком свих времена!“
Тражио сам. Звао „Кинотеку“, „Филмске новости“,
веће београдске видеотеке – јок! Тога нема, а и не
знају шта је. По неко ме убеђивао да је то сигурно
неки нови филм славног комичара афроамеричког
порекла. Није помагало моје објашњење да се тај
филм приказиван шездесетих у власотиначком
биоскопу између татиног напуштања трговачког
заната и дилеме да ли да баци у Власину мрског му
професора средње грађевинске школе због
обарања на поправном испиту. Нема па нема. Ни
појава ЦД видеопиратерије није помогла у
потрази. Срећом, после 12 година измислише
„Википедију“ и ту стварно нађох да је Оди Марфи,
једва описмењени фармер из Тексаса као
шеснаестогодишњак премунтао регрутну комисију
и прикључио се ратним напорима Ујка Сема
против фашистиче Немачке. Мада су га због ситне
грађе склањали од гужве у интендантске чете, овај
јуноша је нашао начина да у 27 месеци проведених
на европском ратишту докаже да најбоље
филмске сценарије пише живот. Тешка срца
признајем да је у својим подвизима надмашио
Бату Живојиновића. Пуцао је из запаљеног тенка,
заустављао колоне есесоваца, сам заробио чету
Шваба... У свему томе је био толико добар да је
подобијао 39 америчких и осталих савезничких
одликовања па је већ скоро 70 година
најодликованији амерички војник и најмлађи
носилац Медаље части у историји! А Америка воли
хероје, нарочито своје, па још ако ту може и неки
профит да се нађе... Убрзо је пао сценарио по
истинитој причи, Оди је глумио самог себе (а ко би
то могао боље?), а преосталих 43 улоге које је
остварио током глумачке каријере углавном у
вестернима омогућиле су му миран и лагодан
живот, без жеље да проверава да ли му је борачки
стаж признат и уписан у радну књижицу. На
саборце није заборавио – дао је пун допринос
борби за остваривање права свих ратних
ветерана. Испада сад да је мој Тикомир све време
знао о чему прича и шта жели. Хвала Богу и
Торенту, нађох филм, испуних му жељу, него, деду
нешто друго мучи: док сам ја трагао за Одијем
њему истекла гаранција на три бај-паса. Дуг је пут
до пакла и натраг!

РАДОВИ НА УБАЧИ

У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ
До 15. јуна биће приведени крају сви радови на
регулацији корита реке, у укупној дужини од око
шест километара
Радови на регулацији реке Уб биће завршени до 15. јуна,
обећали су најодговорнији извршиоци на овом капиталном
пројекту, на састанку који је у понедељак одржан на Убу, на
иницијативу директора ЈВП „Србијаводе” Горана Пузовића.
Домаћин скупа био је председник општине Уб Дарко Глишић, а
из „Србијавода” присутни су били још директор и главни
инжењер на пројекту, као и Ђурађ Шурлан из министарства
финансија, начелници Регионалног и Општинског штаба за
ванредне ситуације, представници извођача, надзорног
органа и КЈП „Ђунис”.
- П ос ле д ве год и н е н а п о р н о г р а д а , п р о ј е к а т
реконструкције регулисаног корита реке Уб кроз градско
насеље довели смо до краја и надам се да ћемо 15. јуна моћи
да пресечемо врпцу и предамо овај леп објекат на управљање
граду. Желим да се захвалим локалној самоуправи на
партнерском односу у реализацији пројекта и управо добра и
коректна сарадња општину Уб квалификују и за неке будуће
радове који ће уследити – истакао је Пузовић.

Следе нови пројкети заштите од поплава
у општини Уб, поручено је са састанка
Локална самоуправа припрема документацију за још
неколико пројеката уређења речних водотокова, како би
опасност и штете од поплава свели на минимум, рекао је
председник убске општине Дарко Глишић, док је Ђурађ
Шурлан подсетио да је радове на регулацији Тамнаве и Убаче
финансирала Светска банка, са којом је министарство у
преговорима о продужетку инвестирања у пројекте заштите
од поплава. „Пара има, на општини Уб је само да среди
пројекте и документацију и идемо даље. Имали смо добру
сарадњу са општином Уб и надам се да ћемо је имати и у
будуће”, казао је Шурлан.
Поред 1.700 метара уређеног корита кроз централну
градску зону, регулацијом Убаче додатно су обухваћени
земљани радови у дужини од три километра низводно и око
1,5 километара узводно.
- Овим радовима желимо да заокружимо систем заштите
од поплава. Уб је то заслужио, зато што је локална самоуправа
на време решила имовинско - правне односе и што нам је,
испуњавајући своје обавезе, помогла да завршимо радове.
Пројекат реконструкције регулисаног корита реке Уб сматрам
једним од најуспешнијих пројеката које је предузеће
„Србијаводе” реализовало преко Светске банке и његова
вредност је око 3,8 милиона евра. Тренутно, у фази
пројектовања је регулација Грачица, коју смо почели да
решавамо кроз регулацију реке Тамнаве. Уколико би био
одобрен нови кредит Светске банке за 2014. годину, мислим
да бисмо 2015. били спремни да радимо и регулацију Грачице.
Наравно, уз помоћ општине – навео је Звонимир Коцић,
директор пројекта регулације реке Уб.

КОНЦЕРТ
ШАБАНА ШАУЛИЋА
Уб, 8.јуна 2013.г.
плато испред
Дома културе
21 час

RAZNE TEME
ЧИТАОЦИ ПИШУ - СЕЛО ТУЛАРИ

ТАКО, ВАЉДА, МОРА
Како прећи са речи на дела?

Село – предстоји летња идила, у сваком
од нас - поета.
Село изумире, колико пута сам то чула.
До села Тулари, није баш лако доћи. Ако
идете колима, има да Вам отпадну
амортизери и да возите слалом како би
успете да избегнете рупетине на путу.
Село Тулари је територијално доста
раширено, а само један контејнер за
смеће. „Очистимо Србију!“ Како то лепо
звучи. Да ли може неко да ми објасни
КАКО са речи и парола да пређемо на
дела? Јер, да би се бацило смеће (стакло,
папир и остало), треба да се пређе по
неколико километара.
Омладина напушта село! МОРА! Нема ни
једно место где би се дружили, а да не
говоримо о неком стандарду – улично
светло је мисаона именица – не постоји.
Паса луталица, колико хоћеш, тако да и
они храбрији морају да иду са мотком, да
могу да се одбране.
До скоро је било: мало – мало па нема
струје. Слободно могу рећи да је више
сати било без струје, него са струјом – али
се сада та ситуација поправила. Макар
нешто да се покренуло на боље – па била
то, макар, и струја у ХХI веку.
Катастар – легализација – то су овде
Андерс енове бајке, или рубрика
„Веровали или не!“ Да ли закон важи за
све, или само за Београд?
Да ли се и колико трујемо – то нико не
зна? Вода се користи из бунара, каменац
је неизбежан, а о исправности воде нико
жив појма нема. Градски водовод?! То је
још увек научна фантастика.

Рурална средина – српско сено, а канали
поред пута зарасли, на појединим
местима затрпани – нестали. Зар је то
тол и ко в е л и ка и н в е с т т и ц и ј а д а
ровокопач прође једном и да то среди, а
после да се наложи власницима чије се
куће или њиве налазе поред пута да то
одржавају? Овако: ђубре и змије.
Стварно „лепота“ - нема шта.
У с е л у п о с т о ј е д в е п р од а в н и ц е
„мјешовите робе“ – што би рекли
Црногорци, где можеш да купиш хлеб,
п а в л а к у, с а л а м у, к у ћ н у хе м и ј у,
концентрат за пилиће, стоку... , а изгледа
да нема мишомора јер мишеви и пацови
коло воде, ноћу поготову.
Ипак није све тако црно. У селу постоји
црква која је стварно лепо сређена и коју
је милина погледати. Није то пало са
неба, неко се труди свим силама да је
одржава, поред свих других обавеза.
Стварно за похвалу.
Председник општине Уб је млад човек.
Перспективан. Надам се да ће, сем Уба, да
се позабави мало и селима, а посебно
Туларима. Само једном да прође и баци
поглед – биће му све јасно.
- Е, ђе смо то ми, а ђе је та Европа?!
Славица Буссер

16.maj 2013.
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УБЉАНИН У АФРИЦИ
Немања Николић, грађевински инжењер из Врела,
већ девет месеци ради као шеф градилишта у Гани

Један од оних који су кренули "трбухом за крухом", далеко, чак у
Африку, је и Немања Николић, грађевински инжењер из Врела, који се
обрео у Гани. Он се на истоку афричког континента налази већ девет
месеци где ради као шеф градилишта у једној ганској компанији. На
једногодишњи ангажман у овој надасве специфичној земљи се одлучио,
пре свега, из материјалних разлога, али и због стицања радног искуства у
иностранству, што би требало да га учини конкурентнијим на домаћем
тржишту рада.
Ипак, економска криза је учинила своје, па је питање колико ће
Немања успети да реализује зацртано. Међутим, нема сумње да тамо
управо стиче велико животно и радно искуство. Према Немањиним речима
живот у Гани је својеврстан изазов и авантура за човека са наших простора.
Људи у Гани живе тешко са свега
седамдесетак долара (око шест
хиљада динара) месечних прихода
што је доста мање у поређењу са
Европом, па и нашом Србијом. Као
белац или обрун, како Гањани
н а з и в а ј у б е л е љ уд е , у ж и в а
својеврсне привилегије и углед јер
афрички црнци исказују својеврсно
дивљење према белим људима. То
нимало не чуди јер управо обруни
контролишу привредне токове у
Гани. Занимљиво је да је исхрана у
овој земљи слична оној у Србији,
али да због ниских примања многи
Гањани не могу себи да приуште ни
Немања Николић
месо, ни поврће, већ углавном једу
на радном месту
пиринач рибу и банаку (јело слично
нашем качамаку).
У поређењу са Европом и Србијом Гана је тек сад у експанзији, каже
Немања и додаје:
- Ради се доста на инфраструктури, јер и они, као ми и даље вапе за
квалитетнијим путевима и другим објектима друштвеног стандарда.
Проблем у Гани су нередовне исплате радника и чести застоји у радовима.
Обзиром да овде нема зиме и да је клима врло пријатна, приликом градње
не користе изолационе материјале, већ искључиво бетонске блокове,
плочице и бехатон. Све више је и модерних зграда са алуминијумским
фасадама- каже за "Глас Тамнаве" Немања који је посебно фасциниран
динамичношћу Гањана који циркулишу саобраћајницама са лаворима на
главама продајући све, почев од манга и банана, па све до кредита за
мобилне телефоне.
На питање да ли у Гани има још наших људи, добијамо потврдан
одговор и информацију да у Гани деценијама успешно ради
„Енергопројект“ са својих шездесетак радника. По свему судећи, Немања
је у Гани упознао сасвим другачији и нама прилично стран свет што је,
свакако, посебно искуство о ком ће моћи још више да прича по повратку из
Гане.
Бранко Лазић

ЗА МЕСЕЦ, ДВА...

КИНЕЗИ НА КОРИДОРУ 11
Министар грађевинарства и урбанизма Србије
Велимир Илић изјавио да би ускоро требало да
почну радови на две деонице аутопута на
Коридору 11.
Илић је новинарима приликом обиласка радова на коридору 11
казао да је реч о деоницама од Обреновца до Уба и од Лајковца до Љига,
укупне дужине око 50 километара. Градња те деонице, коју ће градити
"Шандонг хај спид група", ће се финансирати из кинеског кредита од око
340 милиона долара. Кинеска компанија ће у пројекту учествовати са 51
одсто, а српска предузећа са 49 одсто.
На деоници Обреновац - Уб у дужини од 26,2 килиометра треба да се
изгради 14 мостова и једна саобраћајна петља код Уба, док ће на деоници
Лајковац - Љиг, у дужини од 24 километра, бити изграђено 16 мостова и
један тунел од 990 метара.Рок за завршетак радова је 38 месеци.
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ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЉА И БИЉАНА ЖИВАНОВИЋ УГОСТИЛИ ХОЛАНЂАНЕ

УБСКА ШКОЛА ИКОНОПИСА

Биљанин рад посебно је добио на значају отварањем интернет презентације www.crkvaub.rs
Час иконописа у порти
убске Цркве

Живановић на маестралан начин приказује
догађаје и ликове у карактеристичним
позама и одећи у складу са иконографском
традициојом. Холанђани који се, иначе,
баве различитим сликарским техникама,
изузетно су инспирисани њеним иконама.
- Биљанине иконе остављају без даха.
Посматрајући их на интернету, и по
препоруци мог учитеља иконописања у
Холандији, добио сам неописиву жељу да
дођем на Уб. Овде смо наишли да право
гостопримство у Биљаниној породици,
која нам је у ових седам дана показала све
лепоте вашег краја- рекао је за "Глас
Тамнаве"
Готфрид Дорен, један од
полазника "Биљанине школе".
У оквиру посете Убу, Холанђани су
обишли и манастире у Докмиру, Опленцу и
Лелићу. Своје импресије, кажу, пренеће
својим пријатељима по свом повратку у
Холандију. Прича о убском иконописању се
полако шири, а иконе Белог анђела, које су
о с л и к а л и Х ол а н ђ а н и , н а ј б о љ а с у
п р е п о ру к а за н е к е н о ве гос т е и з
иностранства.
Милован М.

Група од ос ам Холанђана,
љубитеља иконостаса и осликавања
икона, боравила је на Убу, средином
маја, како би од иконописца Биљане
Живановић научила тајне ове посебне
с л и к а р с к е т ех н и к е ко ј у н е г у ј е
хришћанска црква. У Православној
Цркви нарочито је раширен и развијен
култ икона, и мада иконе спадају у култ
и других конфесија, православље је
најфиније и најдетаљније развило
иконопис, па отуда не чуди њихова
велика заинтересованост за рад
Убљанке која је осликала иконе за
иконостас убске Цркве. Њен рад
посебно је добио на значају
отварањем интернет презентације
w w w. c r k v a u b . r s , ко ј у ј е , п у т ем
глобалне мреже, посетио велики број
људи широм света. Тим пре, што је овај
сајт опремљен у најбољем
технолошком смислу и нуди
виртуелну шетњу кроз целу порту и
унутрашњост Храма.
Инспирисана старим техникама
"српске Византије", Биљана

ОПШТИНЕ УБ И ЗУБИН ПОТОК ПОТПИСАЛЕ ПОВЕЉУ О БРАТИМЉЕЊУ

ПРИЈАТЕЉСТВО
ПРЕТОЧЕНО У САРАДЊУ
Уз присуство представника
локалне власти и бројних званица,
на свечаном скупу у Клубу Дома
култ уре одржаном 20. маја,
потписана је Повеља о
братимљењу општина Уб и Зубин
Поток са Косова и Метохије. Потписе
на документ ставили су председник
Општине Уб Дарко Глишић и
председник Скупштине општине
Зубин Поток Стеван Божовић.
Поздрављајући присутне, Глишић је
истакао да је овим чином
осведочено пријатељство између
две општине преточено у Повељу о
повезивању и сарадњи општина.
- Веома сам срећан што је, без
обзира на своје разлике, Скупштина
општине донела једногласну одлуку
да се Повеља потпише и сматрам да
ћемо на основу ње у времену које
долази знати да ово пријатељство
учвршћујемо, да наше посете
размењујемо, да видимо шта су
потенцијали и једне и друге
општине и шта може бити на
добробит оних који живе на
територијама те две општине –
рекао је, између осталог, Дарко
Глишић.
Захваливши се локалној власти
што је одабрала општину Зубин
Поток да се са њом братими у овим
тешким тренуцима, председник
Скупштине општине Зубин Поток
Стеван Божовић је истакао: „Не би
требало и надам се да нећемо бити
само браћа због материјалне
користи и интереса, већ браћа у
духовном, моралном и сваком
другом, правом братском односу.”
Потписивању Повеље
присуствовао је и помоћник
директора Канцеларије Владе

Србије за Косово и Метохију, Мирко
Крлић који је казао да просец
братимљења између градова и
општина централне Србије са српским
о п ш т и н а ма н а К ос о ву, ко ј и ј е
републичка Влада покренула пре
неколико месеци, сваким даном
добија све више на значају.
- Сабирање Срба је увек било
важно, али ово је тренутак када је оно
можда од пресудног значаја куда ће
даље ићи држава Србија. Не братимо
се и не спомињемо Косово и Метохију
као суштину нашег бића само зато што
је за нас Косово и Метохија у Србији,

Уручење пригодних поклона:
Стеван Божовић и Дарко Глишић
само зато што је Косово и Метохија Србија,
већ зато што је Косово и Метохија у Србима
– рекао је Крлић.
После церемоније потписивања
Повеље, представници двеју
збратимљених општина разменили су
пригодне поклоне.
Д.Недељковић

ВЕЛИКИ УСПЕХ АЛЕКСАНДРЕ ЛАТИНОВИЋ У ЧЕШКОЈ

ДВЕ НАГРАДЕ УБСКОМ ВИРТУОЗУ
На недавно одржаном 55.
интернационалном виолинском
такмичењу „Јарослав Коцијан” у
чешком граду Усти над Орлици,
ученица четвртог разреда Музичке
школе „Петар Стојановић”
Александра Латиновић једина је од
свих учесника понела две награде.
У веома јакој конкуренцији
такмичара из земље домаћина,
Аустрије, Немачке, Пољске и Турске,
дванаестогодишња убска
виолинисткиња освојила је треће
место у својој категорији и специјалу
награду за најбоље извођење задате
композиције. Александра је
наступила и на завршном концерту
победника овог престижног
такмичења, које је за младе уметнике
одскочна даска за успех и светску
каријеру и на коме су, својевремено,
свирали и наши прослављени

виолинисти Стефан Миленковић и
Немања Радуловић. У Александриној
пратњи, у Чешку су путовале њена
професорка Марија Никитовић и
корепетиторка Милена Малеш.

Милена, Александра и Марија
у Чешкој

OP[TINA UB
ЗА ШЕСТ ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

30.maj 2013.
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ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ
За завршетак започете градње, адаптацију и
санацију стамбених објеката, свака породица
добила по 440.000 динара
Општина Уб и Републички Комесеријат за избеглице
обезбедили су 2.640.000 динара помоћи у виду пакета
грађевинског материјала за шест избегличких породица са
боравиштем у Тамнави. За завршетак започете градње,
адаптацију и санацију стамбених објеката у Совљаку,
Такову, Врелу и Гуњевцу, свака породица добила је по
440.000 динара. Уговоре о додели ове једнократне и
бесповратне помоћи за побољшање стамбених услова шест
избегличких породица крајем прошле недеље потписао је
председник убске општине Дарко Глишић. Подсетивши да је
пре пола године усвојен Локални акциони план за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица,
Глишић је рекао: „Породицама које су одлучиле да се овде
трајно настане, желимо да помогнемо да обезбеде основне
услове за егзистенцију, како би могли потпуно интегрисани у
нашу средину равноправно са свима нама да живе, раде и да
са својим породицама планирају будућност.”
У сарадњи са Комесеријатом за избеглице, општина Уб
већ четврту годину спроводи програм подршке стамбеном

У ТАМНАВСКЕ ШКОЛЕ СТИГЛА

ДЕЧИЈА АТЛЕТИКА

Прошле среде, у Клубу Дома културе, потписан је
споразум између Општине Уб, Атлетског савеза Србије и
Атлетског клуба „Уб” о спровођењу програма „Дечија
атлетика” Светске атлетске федерације. Спoразум је,
испред Атлетског савеза Србије, потписао је генерални
секретар Слободан Бранковић, док је испред Општине Уб
потпис на текст споразума ставио председник општине Уб
Дарко Глишић.

Слободан Бранковић, Дарко Глишић
и Драгиша Лишанин на конференцији за медије
Ово је, иначе, тринаеста општина која је потписала овај
споразум, док је у плану, до краја 2013. године, како је
истакао Слободан Бранковић, да то учини 30 општина, а до
2015. и све општине у Србији.
- Овај споразум има највећи значај за најмлађе, за
њихов правилан развој, а спроводиће га Атлетски савез
Србије, конкретно, преко Атлетско клуба „Уб”, који је у
обавези да пошаље двојицу инструктора на дводневни
семинар, а они ће, потом, наставити са обуком наставника и
ученика по школама убске општине. Поред реквизита за
обуку вредних 250.000 динара, које је донирала Светска
атлетска федерација, општина Уб ће учествовати са 100.00
динара и у финансирању инструктора – истакао је
председник Дарко Глишић.
- Ово је сигурно најбољи пројекат на територији Србије
и најбољи пример координиране акције између Светске
атлетске федерације, Атлетског с авеза Србије,
Министарства за омладину и спорт и локалне самоуправе.
Суштина пројекта није да се деца баве само атлетиком, већ
да, на основу обуке, њихови инструктори пронађу
најоптималнији спорт за њих. Узраст деце, која ће бити
обухваћена програмом је од првог до четвртог разреда –
рекао је Бранковић.
Председник Атлетског клуба „Уб” Драгиша Лишанин
нагласио је да је поласкан чињеницом да ће овај клуб бити
реализатор Пројекта, а двојица његових тренера
инструктори.
Б.Петронић

збрињавању породицама избеглица и интерно расељених
лица, кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала.
Током протекле две године, на овај начин је 20 породица
решило своје стамбено питање, а до краја 2013. још 12
домаћинстава добиће грађевинске пакете, сазнајемо од
Небојше Апостоловића, повереника Комесеријата за убску
општину.
Д.Н.

ПРЕМА НОВОМ ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

ЗАБРАЊЕНО СПАЉИВАЊЕ
НА ОТВОРЕНОМ
Општинска управа и Одељење за ванредне ситуације
Ваљево, крајем прошле недеље организовали су састанак
са председницима Савета Месних заједница и
повереницима Цивилне заштите убске општине, како би их
упознали са превентивним и оперативним мерама које је
потребно спровести у заштити од пожара пред
предстојећи летњи период, као и са новим прописима у
овој области.
Према Закону о заштити од пожара, забрањено је и
кажњиво на отвореном простору спаљивати остатке
стрних усева, смеће и биљне остатке, упозорили су
командант Ватрогасно - спасилачког батаљона Миле
Николић и инспектор за опасне материје Бранислав Сарић
из Одељења за Ванредне ситуације Ваљево. У циљу
спровођења превентивних мера заштите од пожара,
месним заједницама је наложено да, путем зборова
грађана, упознају Тамнавце са новим прописима, као и да у
сарадњи са образовним установама поделе летке и
брошуре становништву, са апелом да поштују закон и тиме
опасност од пожара сведу на минимум.
Састанку је присуствовао и командант Ватрогасноспасилачке јединице Срећко Митровић који је рекао да
убски ватрогасци, са постојећом опремом и возилима,
спремно улазе у летњу сезону.
Д.Н.

Митровић, Сарић и Николић

065/6511-553 014/411-041
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ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ УБ

У ПОСЕТИ
СЛОВЕНИЈИ

Циљ посете био је упознавање са
начином прераде отпадних вода
и стандардима ЕУ у области
заштите животне средине

Делегације Уба и Источног Сарајева
приликом посете Словенији

У склопу активности на реализацији
пројекта „Смањење отпадних вода и
заштита животне средине у
општинама Уб и Источно Сарајево”,
шесточлана делегација убске општине
недавно је била у тродневној
студијској посети Словенији.
У питању је пројекат прекограничне
сарадње између Србије и БиХ, укупне
вредности близу 138.000 евра, који
испред општине спроводи КЈП
„Ђунис”. Делегацију Општине Уб
предводио је председник Дарко
Глишић, у пратњи свог заменика
Александра Јовановића Џајића,
директора и техничког директора
„Ђуниса” Зорана Ситарице и Ивана
Јездимировић, председникa Управног
одбора овог предузећа Тонија Гајића и
ко о рд и н а то р а п р о ј е к т а Ј е ле н е
Матовић. Циљ посете био је
упознавање са начином прераде
отпадних вода и стандардима ЕУ у
области заштите животне средине.
Наша делегација обишла је две
фабрике за пречишћавање отпадних
вода - у Цељу и постројење у граду
Жалец које је у изградњи. Домаћин
Убљанима и њиховим партнерима из
Источног Сарајева били су запослени
у Развојној агенцији Савиња, а пријем
за обе делегације организовали су
председници општина Жалец и
Брасловче. Тродневни студијски
боравак у Словенију завршен је
посетом Љубљани.

УБЉАНИ НА ПРОСЛАВИ ГОДИШЊИЦЕ КУД „МЛАДОСТ” ИЗ РАЗБОЈА

НАСТАВАК ПРИЈАТЕЉСТВА И ДРУЖЕЊА
Славље поводом трогодишњице постојања
КУД „Младост” из Разбоја у Општини Србац,
својим присуством и наступом увеличало је
тридесетак чланова првог фолк лорног
ансамбла КУД „Тамнава”, који су у овом месту у
Републици Српској боравили средином месеца.
На великом концерту, на коме су наступили
заједно са домаћинима пред пуном салом Дома
културе, Убљани су се представили играма из
Лесковца, Бора, Пирота, Влашким играма,...
Уметнички руководилац првог фолклорног

ансамбла, Александар Станојевић каже да је и овај
боравак у општини Србац био незабораван.
- Наше Културно-уметничко друштво је пре три
године присуствовало оснивању КУД „Младост” и од
тада смо њихови редовни гости. Позивају нас или за
своју годишњицу или за тамошњу манифестацију
„Гастро фест”, а ми им гостопримство узвратимо бар
једном годишње. Овога лета, наступиће на „Убским
вечерима”, тако да се ово наше дружење и
пријатељство настављају на задовољство и једних и
других – каже Станојевић.

АКЦИЈА „МЕДИЦИНСКО СЕЛО”
ОДРЖАНА У ПАМБУКОВИЦИ И БАЊАНИМА

БЕСПЛАТНА
ПРОВЕРА ЗДРАВЉА

У пролећном кругу, караван здравља боравиће
9. јуна у Радљеву и 30. јуна у Туларима
У организацији Дома здравља и Општине Уб,
прошле и претпрошле недеље одрж ана је
здравствена акција „Медицинско село” у Бањанима и
Памбуковици. Мештани ова два и околних
тамнавских села имали су могућност да, за неколико
сати и без заказивања, бесплатно провере своје
здравствено стање код неколико доктора опште
медицине убског Дома здравља и лекара различитих
специјалности из Ваљевске болнице: интернисте,
офтамолога, физијатра, ОРЛ, неуропсихијатра,...
Такође, обављени су ултразвучни и стоматолошки
прегледи, као и основне лабораторијске анализе,
педијатријска служба вакцинисала је децу која раније
нису примила вакцину, док су мобилне медицинске
екипе обишле домаћинства са тешко болесним и
непокретним лицима. Прегледи су организовани у
сеоским амбулантама и школским просторијама у
Памбуковици и Бањанима, а одзив становништа са
тог подручја био је велики.
Директорка
Дома здравља, др
Катарина Васиљевић
Пантелић каже да се
„Медицинско село”,
акција која је у убској
општини започета
прошле године,
наставља и ове, те да
ће се у пролећном
кругу спровести у још
Памбуковица два села. Караван
здравља боравиће 9.
јуна у Радљеву, а 30. јуна у Туларима. Иако је овај
посебан вид пружања здравствене заштите на терену
намењен, превасходно, старијим и пацијентима који
немају оверену књижицу, ни други се не одбијају када
дођу на преглед.
- Тешко се долази до лекара специјалисте у
Ваљеву, дуге су листе чекања, па овакве акције много
значе сеоском становништву. Долазак лекара
специјалиста плаћа Општина Уб, док запослени из
Дома здравља волонтирају. Надам се да ће нам
локална самоуправа изаћи у сусрет и на јесен, како би
о р г а н и зо в а л и ј о ш ј е д а н к р у г б е с п л а т н и х
здравствених прегледа, који поред превентиве, имају
за циљ и подизање здравствене културе сеоског
становништва – наводи директорка убског Дома
здравља.
Д.Недељковић

16.maj 2013.
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СТАРО ВРЕЛО

СТИГЛЕ БАНДЕРЕ

За два, до три месеца, Старо Врело ће имати
нормално снабдевање електричном енергијом
Како су и најавили током посете Старом Врелу
пре два месеца, председник општине Уб Дарко
Глишић и директор ЕД Ваљево Зоран Николић,
радови на реконструкцији нисконапоснске мреже у
овом засеоку отпочели су 22.маја, на дан када цело
Врело преславља празник Светог Николаја. Дрвене
бандере биће замењене бетонским, у исто време, у
два засеока: Старом Врелу и Ждраловици.
- Довежени су стубови за два извода и то је,
отприлике, четвртина бандера која ће доћи на ово
подручје. У наредних пет дана они ће бити
монтирани, а онда ће се приступити прикучивању
проводника и решавању конкретног проблема. За
два, три месеца Старо Врело ће имати нормално
снабдевање електричном енергијом- поручио је,
том приликом, директор ваљевске
Електордитрибуције.
Младен Петрић, руководилац убске
пословнице Електродистибуције Ваљево, истакао
је добру сарадњу са мештанима и њихову помоћ
приликом припреме грађевинских радова и
постављања стубова, док је Дарко Глишић, на крају
посете, обећао започињање радова на изградњи
пута који води ка Старом Врелу до краја године.

ОПШТИНСКА УПРАВА УБ

ЕНЕРГЕТСКИ
ЗАШТИЋЕН КУПАЦ
На основу Уредбе о енергетски
заштићеном купцу, ко ја је ступила на
снагу 23.марта, а примењује се од
1.априла ове године Канцеларија за
помоћ социјално угроженом
становништву општине Уб почела је
пријем странака и помоћ истима око
прикупљања докуменатације ради
стицања стат уса енергетски
заштићеног купца.
Захтев, уз прикупљену
документацију, подноси се
Општинској управи, канцеларија 202.
Ако су сви услови испуњени издаје се
уверење о стицању стат уса
енергетски заштићеног купца и
уверење важи за календарску годину.
На основу овог уверења које се
доставља Електродистрибуцији
умањује се рачун за одређени број
киловата у зависности од
категорије домаћинства и
потрошње електричне
енергије.

Младен Петрић, Дарко Глишић
и Зоран Николић приликом
отварања радова у СтаромВрелу
Старом Врелу

ФУДБАЛСКА ШКОЛА У ВРЕЛУ

МАТИЋЕВИМ
КОРАЦИМА
После вишемесечне зимске паузе, поново
је кренула са радом фудбалска школа у Врелу.
Овога пута, тренинге је преузео Милинко
Радосављевић Поп, који са доста успеха води и
младе фудбалере у Бањанима. Већ на првом
тренингу окупило се чак осамнаест дечека.
- На иницијативу Раце Јовичића, дошао сам
у Врело са амбицијама да већ на јесен
прикључим екипу редовним такмичењима у
Окружној лиги. Након неколико тренинга уверио
сам се да овде има доста талентоване деце. Моја
прва преокупација је да их научим да се друже,
поштују један-другог, да се науче спортској
култури, да цене противника, па и да науче и да
губе - каже фудбалски стручњак који је
својвремео тренирао и браћу Матиће и
Адамовиће, Љубићића, Илића, Обрадовића,
Ракића и друге фудбалере који су остварили
солидне каријере.
Радосављевић, на крају, истиче и
могућност фузије фудбалских школа из Врела и
Бањана, и њихово заједничко наступање у
Окружној лиги млађих категорија.

Полазници школе фудбала у Врелу
са тренером Милинком Радосављевићем

КУД "Тамнава" у друштву љубазних домаћина из Разбоја

14
30.maj 2013.
ЖИВОРАД ВЕСЕЛИНОВИЋ ЛИЛА

ЖИВОТНА ПРИЧА (II)

Ратом прекинуто школовање у Београду, а затим...
(Наставак из прошлог броја)
Када је Хитлер, 6.априла
1941.године, бомбардовао
Београд, затекао сам се у
центру Београда, у Дечанској
улици која се налази близу
Народне Скупштине, тачније
пред редакцијом "Политике".
Пошао сам у стару газдину
радњу, која се налазила у
Поенкаревој број 1, када су
почеле да падају прве бомбе.
Живорад Веселиновић са
Дошао
сам близу и видео
другом Бранком Ашковићем
велику рушевину где je
нестало двадесетак радњи и кафана "Коларац", као и
чувена посластичарница" Пеливан", позната у Београду.
Касније сам сазнао да је бачено шест бомби на то место јер
је авион био погођен, па је пилот изручио бомбе да би
олакшао терет и спасао свој живот. Одлучио сам да се не
враћам у стан већ да идем код оца на Дедиње, трчећи
преко рушевина и слушајући штуке како фијучу. Дошао сам
код оца, а о газди никад више ништа нисам сазнао. Остао
сам са оцем цело време окупације. За то време, од почетка
1941, моја старија браћа, Милош и Живан отишли су у
Космајски Партизански одред где је политички комесер
била чувена КИКА.
Мој отац и ја смо започели тежак живот у окупацији, а мајка
и остало троје деце нису могли да дођу код нас јер је то
било, тада, немогуће. Они су јако тешко живели. С обзиром
да су често биле рације на Дедињу мој отац је ископао ров у
коме смо проводили доста времена склањајући се од
Немаца. Живот за време окупације био је више него тежак,
јер је било и по пет дана да нисмо имали шта да једемо, па
се отац сналазио одлазећи у села Азању, Парчање, Рипањ
и нека села у Смедереву да донесе храну. Истовремено
одвозио је илегално из Београда неке људе у партизане.
У октобру 1944. год наша војска и Руска пошли су од Авале
према Београду. Изашао сам да их видим са брда код Белог
Двора како иду, преко Бањице, ка Београду. Вратио сам се
код оца и замолио га да ме пусти да идем и ја у партизане са
једним другом који је исто годиште, а родом из Рипња.
После дугог наговарања пустио ме је, бринући за мене јер
сам имао само седамнаест година. Пожелео ми је срећу и
да се жив вратим кући. Одмах сам ступио у Осму
црногорску бригаду, бранио Београд и наставио даље.
После рата био сам у војсци све до септембра 1946. године.
Онда сам дошао кући, у Брезовицу.
У том моменту, време је било да тражим посао. Дошао сам
на Уб и обратио се Среском комитету Савеза комуниста
чији је секретар био Божа Глишић. Он је са члановима
Комитета договорио да радим код њих као инструктор за
тадашње сељачке радне задруге. На том месту сам радио
неколико месеци.
Комитет са секретаром Божом Глишићем и члановима,
Боцом Танасијевићем, Милом Мандићем, Крстивојем
Џајићем и Зораном Влајковићем, који је био начелник СУПа, одлучили су да пређем у СУП-у, као судија за прекршаје.
Ту сам радио две године.
За време док сам био судија за прекршаје, уписао сам
гимназију и ванредно завршио малу матуру, а затим и пети
разред гимназије. Тада је гимназија укинута па сам
школовање морао да наставим у Обреновцу. Моје више
школовање било је о мом трошку. За неке предмете као што
је српски језик, математика и страни језици морао сам да
плаћам професорима додатне часове. За све време
школовања сам непрекидно радио...
(Наставиће се)

HRONIKA UBA I TAMNAVE
ЈУБИЛЕЈ УБСКОГ "АБРАШЕВИЋА" - 140 ГОДИНА

СКРОМНИ УСЛОВИ
- ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

Преко 25 година професор Миливоје Радојичић
био је глумац, режисер и председник "Абрашевића"
Мада није рођен у Тамнави и преко три деценије живи у
Ваљеву професора Миливоја Радојичић многи сматрају
Тамнавцем. По завршетку студија на групи за српско-хрватски
језик и књижевност Филозофског факултета у Београду први
радни однос засновао је у Основној школи у Убу, а наставио да
ради кao професор у Учитељској школи и Гимназији на Убу, где је
од 1969. до 1979. године био и директор. Свој радни век завршио је
као педагошки саветник Међуопштинског завода за унапређење
образовања и васпитања у Ваљеву. У Убу је саградио кућу и
засновао породицу са учитељицом Анђелком, дев. Петровић.
Њихови синови, са својим породицама, и сада живе у Убу –
дипломирани правник Драган је секретар Скупштине општине
Уб, а дипломирани електро-инжењер Милан је професор у
Средњој техничкој школи у Убу.
Пoред дубоког трага
који је оставио у просвети
професор Радојичић је остварио
завидне резултате и у овдашњој
култури. Годинама био је
редитељ, глумац - један од
носилаца репертоара и
председник КУД „Абрашевић“
од 1972. до 1976. године. О
почецима свог ангажовања каже
да је још као студент пратио
позоришна збивања, заволео
позориште, па и почео да Миливоје
режира. У "Абрашевићу" је, Радојичић
крајем шездесетих, наследио
чувеног Максу Андрејевића, који је био редитељ, суфлер,
шминкер и организатор читавог посла око припреме
позоришних комада. Од њега је наследио и неколико вредних
позоришних аматера спремних да на највишем нивоу одиграју
било коју драму или комедију. Били су то пре свих: Дуле Остојић,
Рада Марјановић, Цана Радосављевић, Раде и Дека Ђунисијевић,
Мила Петровић, Ђока Јовановић и Аца Глигоријевић. Са њима је
1959. године прво режирао Нушићевог „Покојника“, који је
доживео велики успех код публике и имао доста гостовања.
Након тога Макса је режирао још само две комедије „Народни
посланик“ и „Бесни Теофило“. Иначе. прва Радојичићева
глумачка улога била је: адвокат Ивковић у „Народном
посланику“.
За 25 година његовог креативног рада у „Абрашевићу“
највише су му недостајали само елементарни услови за рад.
Пробе су извођене у канцеларијама друштвених организација и
по школским учионицама. Колико ће бити изведено проба на
позорници често је зависило од добре воље управника биоскопа,
односно директора Народног универзитета. Ниједан комад није
имао довољно проба на позорници што је депримирајуће
деловало на чланове ансамбла. Зато се ансамбл стално осипао па
су остајали само најзагриженији аматери. Сценографија је увек
морала да буде импровизована. Дека би обично прекречио старе
кулисе, обезбедио нужни намештај... Костими су ретко
позајмљивани, никада шивени за представу. Играло се у
костимима које су глумци сами набављали трудећи се да
одговарају времену у коме се збивала радња представе. Сценских
ефеката није било, а за рефлекторе нису ни знали. И поред лоших
услова представе су биле веома добре.
-Врх мога рада је представа „Командант Сајлер“
Борисава Михајловића Михиза, са Ђоком Јовановић у главној
улози. Комад је био занимљив, текст квалитетан, глумци су
одлично играли, екипа уједначена а костими позајмљени од
Филмског студија „Кошутњак“. Била је то најбоља представа
коју сам режирао – каже Радојичић и додаје: Највећи подухват
који смо извели била је представа „Станоје Главаш“ Ђуре
Јакшића. Представа је имала велики ансамбл у коме су
доминирали својом игром Ђока Јовановић, Мила Петровић и Раде
Ђунисијевић. Имали смо позајмљене костиме и реквизите
Београдског драмског позоришта од њихове представе.
Седамдесетих година Мира Селаковић Фаља уступио
им је стару зграду општине, па су почели лепо да раде драма,
фолклор, музичари и певачи „Абрашевића“. Имали су и
друштвене просторије где су се окупљали млађи чланови
„Абрашевића“. Међутим, убрзо та зграда је уступљена Музичкој
школи, нестао је њихов канцеларијски намештај, музички
инструменти, библиотека и албум Друштва, што је изазвало
опште незадовољство чланства па је дошло до њиховог великог
оспиња и морало је да прође неколико година да би се поново
окупио добар ансамбл.
(Наставак у следећем броју)
Милорад Радојчић

Дана 29.05.2013.г. навршава се
40 дана од како није са нама
наша драга мајка, бака,
супруга и ташта
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23.коло

Резултати 22.кола (18/19.мај):
Црвена Јабука - Бргуле
4:0
Чучуге - Јошева
0:0
Јединство(М) - Тврдојевац 0:0
Радник - ОФК Паљуви
2:3
Каленић - Слога(Л)
7:0
Врело - Стубленица
2:1
Омладинац - Гуњевац
1:1
Резултати 23.кола (25/26.мај):
Бргуле - Радник
2:2
Врело - Чучуге
4:2
Слога(Л) - Јошева
1:7
Тврдојевац - Каленић
2:0
Гуњевац - Црвена Јабука
1:0
Стубленица - Омладинац
3:1
ОФК Паљуви - Јединство(М) 0:1

СТУБЛЕНИЦА ОМЛАДИНАЦ (К) 3:1 (1:0)

Терен у Стубленици. Гледалаца: 100.
Судија: Срђан Михајловић (Уб).
Стрелци: Јовановић у 40. и 83. и
Стојановић у 71. за Стубленицу, а
Николић у 90. из пенала за Омладинац.
Жути картони: Јокић, Нем.Спасојевић,
Јоксимовић (С), Савковић, Бојић (О)
СТУБЛЕНИЦА: Јокић 7, Јовановић 8,
Ивановић 7, Лазић 7 (Перишић 7),
Нем.Спасојевић 7, Продановић 7
(Радовановић 7), Стојановић 7,5,
Ивковић 7 (Ранисављевић _),
Ник.Спасојевић 7, Станковић 7, Лукић 7
ОМЛАДИНАЦ: Бојић 7,5, Тимотић 6,5,
Савковић 6,5 (Мил.Ивановић _),
Николић 7,5, Чобић 6, Петковић 7,
Мар.Ивановић 6,5, Лазаревић 7,
Адамовић 6,5 (Миливојевић _),
Вукадиновић 6,5, Стефановић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Јовановић (С)
У дуелу два тима из врха, победа је
з а с л у ж е н о п р и п а л а д о м а ћ и н у.
Јовановић је "украо" лопту Чобићу за
вођство Стубленице, Стојановић
лепим лоб-ударцем д уплирао
предност, а поново Јовановић на пас
Радовановића погађа мрежу
Омладинца. Бојић је одбранио пенал
Станковићу код резултата 1:0, а
Николић са "беле тачке" ублажио
пораз у последњим минутима меча.
22.коло

ВРЕЛО - СТУБЛЕНИЦА
2:1 (1:0)

Најава 24.кола (01/02.јун,16.30 ч):
Јединство - Бргуле
Омладинац - Врело
Јошева - Тврдојевац
Каленић - ОФК Паљуви
Чучуге - Слога (Л)
Црвена Јабука - Стубленица
Радник - Гуњевац
Најава 25.кола (08/09.јун, 17 ч):
ОФК Стубленица - Радник
Омладинац - Чучуге
ОФК Паљуви - Јошева
Бргуле - Каленић
Врело - Црвена Јабука
Тврдојевац - Слога (Л)
Гуњевац - Јединство (М)
Најава 26.кола (15/16.јун, 17 ч):
Јошева - Бргуле
Радник - Врело
Чучуге - Тврдојевац
Слога - ОФК Паљуви
Црвена Јабука - Омладинац
Јединство - Стубленица
Каленић - Гуњевац

ФК ВРЕЛО

НОВИ ДРЕСОВИ
На иницијативу Милана
Новаковића, одборника у Скупштини
општине Уб, КЈП "Ђунис" је донирало
нове дресове ФК Врело.
- Откад играмо у новим
дресовима везали смо две победе и то
против одличних екипа Стубленице и
Чучуга. Захваљујем се "Ђунису" на
овом поклону и надам се настављању
победничког низа, каже млади
Врељанин и подсећа да је фудбалска
школа у овом селу поново почела са
радом.

Терен у Врелу. Гледалаца: 100.
С уд и ј а : И ва н К о вач е в и ћ ( Уб ) .
Стрелци: Бранковић у 30. и Мирковић
у 86. за Врело, а Јовановић у 75.
минуту за Стубленицу. Жути картони:
Станчић, Бранковић (В), Мирковић
(С). Црвени картон: Мирковић
(Стубленица)у 74. минуту.
ВРЕЛО: Станчић 7, М.Илић 7, Н.Илић
7, Шкорић 7, Новаковић 7, Пантелић 7
(Живановић 7), Мирковић 8,
Бранковић 7,5, Арамбашић 7, Јокић 7,
Панић 7
СТУБЛЕНИЦА: Јокић 6, Мирковић 6,
Јовановић 6,5, Перишић 6,
Леонтијевић 6 (Продановић 6), Лазић
6 (Ивковић 6), Стојановић 6, Нем.
Спасојевић 6, Ник. Спасојевић 6,
Станковић 6 (Глишић 6), Лукић 6
И Г РАЧ У ТА К М И Ц Е : В л а д и м и р
Мирковић (Врело)
Врељани су изненадили
фаворизовану Стубленицу, екипа
Игора Стаменковића пружила је једну
од слабијих партија у последње
време, што је домаћин казнио са два
лепа поготка и неколико пропуштених
прилика.

23.коло

ГУЊЕВАЦ- ЦРВЕНА
ЈАБУКА 1:0 (0:0)

Стадион "Рудник" у Звиздару.
Гл е д а л а ц а : 5 0 . С уд и ј а : И в а н
Ковачевић (Уб). Стрелац: Бакић у 55.
минуту. Жути картони: В.Милошевић
(Г), Дамњановић (ЦЈ)
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 7,5, Симић 7,
Миливојевић 6,5, В.Марковић 6,5,
Вујић 6,5, Вујковић 7, Драча _(
Митровић 7), В.Милошевић 6, Бакић
8, С.Милошевић 7,5, Д.Марковић 7,5
(Јечменица _)
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 7,
Мијатовић 7, М арјановић 6,5,
Обрадовић 6,5, Стефанов 7,
Ковачевић 6,5, Алимпијевић 6 (Тадић
6,5), Мирковић 6,5 (Здравковић _),
Ненадовић 6,5, Јефтенић 6,5,
Дамњановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бранко Бакић (Г)
Тврд и борбен меч, гости ће
жалити за шансом Јефтенића када је
добро интервенисао Боројевић.
Домаћин бољи и опаснији, а једини
гол дело је нападачког тандема
Бакић- Душан Марковић, искусни
нападач је лагано послао лопту у
празну мрежу.
22.коло

КАЛЕНИЋ - СЛОГА
(Лончаник) 7:0 (1:0)

Стадион у Каленићу. Гледалаца: 100.
Судија: Немања Јовановић- Џајић
(Уб). Стрелци: Петровић у 26., 53., 71.,
80. и 84., И.Живановић у 50. и
Пауновић у 63. минут у. Жути
картони: Б.Мијатовић, Аћимовић,
А.Ранковић, С.Петровић (К),
Петровић (С)
КАЛЕНИЋ: Перић 7, Д.Мијатовић 7
(Д.Живановић 7), Пауновић 7,5,
М.Ранковић 7,5, Б.Мијатовић 7,5,
Берановић 7 (М.Петровић 7) ,
И.Живановић 7,5 (Теофиловић 7),
Аћимовић 7,5, С.Петровић 10,
Филиповић 7 (Пантелић 7),
А.Ранковић 7
СЛОГА: Миросављевић 6, Вујић 5,5,
Живковић 5, Крстић 6,5, Нинковић
5,5, Јовановић 5, Марковић 5,
Петковић 5, Божовић 5,5, Петровић 5,
Станаревић 5,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Петровић
(К)
Шоу Стефана Петровића у
Каленићу, брзоноги нападач је
постигао пет голова, наместио два и
први заслужио двоцифрену оцену у
нашем листу.
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27.коло

Резултати 25.кола (15.мај):
Задругар - Рибникар
Трлић - ЗСК
ОФК Дивци - Полет
Пепељевац - Брезовица
Тешњар - Бањани
Врујци - Тулари
Младост - Совљак
ОФК Јабучје - Рубрибреза

ТРЛИЋ - БРЕЗОВИЦА 0:4
(0:2)

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

Резултати 26.кола (18/19.мај):
Рибникар - ОФК Јабучје
2:1
Рубрибреза - Младост
1:1
Совљак - Врујци
3:1
Тулари - Тешњар
1:3
Бањани - Пепељевац
3:0
Брезовица - ОФК Дивци
5:0
Полет - Трлић
2:3
ЗСК - Задругар
0:2
Резултати 27.кола (25/26.мај):
ЗСК - Рибникар
2:1
Задругар - Полет
2:1
Трлић - Брезовица
0:4
ОФК Дивци - Бањани
3:1
Пепељевац - Тулари
5:3
Тешњар - Совљак
1:0
Врујци - Рубрибреза
0:3
Младост - ОФК Јабучје
3:0

Најава 28.колa (1/2.јун, 16,30 ч):
Рибникар - Младост(В)
ОФК Јабучје - Врујци
Рубрибреза - Тешњар
Совљак - Пепељевац
Тулари - ОФК Дивци
Бањани - Трлић
Брезовица - Задругар
Полет(Т) - ЗСК
Најава 29.кола (9.јун, 17 ч):
Полет(Т) - Рибникар
ЗСК - Брезовица
Задругар - Бањани
Трлић - Тулари
ОФК Дивци - Совљак
Пепељевац - Рубрибреза
Тешњар - ОФК Јабучје
Врујци - Младост
30.кола (16.јун, 17ч):
Рибникар - Врујци
Младост - Тешњар
ОФК Јабучје - Пепељевац
Рубрибреза - ОФК Дивци
Совљак -Трлић
Тулари - Задругар
Бањани - ЗСК
Брезовица - Полет(Т)

Терен у Трлићу. Гледалаца: 500.
Судија: Дејан Ранисављевић
(Ваљево). Стрелци: Јанковић у 25,
Ђукић у 35., Панић у 66. и Анђић у 69.
минуту из пенала. Жути картони.
Крњаић (Т), Ашковић, Младеновић (Б)
Т РЛ И Ћ : Р а к и ћ 7 , 5 , К р њ а и ћ 6 ,
Новаковић 5,5, Јолачић 6,5
(Степановић _), Срећковић 6, Кандић
5,5, Луковић 6, поповић 5 (Н.Иконић 6),
П.Иконић 6, Обрадовић 5,5, Цвијић 5
(Антонић 6)
БРЕЗОВИЦА: Вучетић 7, Младеновић
7,5, Савић 7, Ашковић 7, Јанковић 8,
Митровић 7, Чавић 8 (Вуканић _),
Панић 8, Ђукић 7,5, Анђић 8 (Јовић _),
Васић 7 (Радовић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Никола Јанковић (Б)
Брезовица је дошла у
вођство након прекида- Васић је
центрирао, Јанковић је необјашњиво
остао сам на петерцу и уз мало среће
матирао Ракића. У 35. мину т у
Брезовчани су ка знили грешку
Цвијића, Ракић је два пута добро
интервенисао, али је искусни Ђукић
послао "отпадак" у мрежу.
Најлепшом акцијом у режији
Анђића, Чавића и стрелца Панића,
решене су све дилеме, а погодио је и са
"беле тачке" Анђић након неопрезног
старта Кандића. Ракић је са неколико
добрих одбрана спречио катастрофу, а
Јовић је у последњим тренуцима
уздрмао пречку.

26.коло

СОВЉАК - ВРУЈЦИ
(0:1)

19
3:1

Терен у Совљаку. Гледалаца: 150.
Судија: Немања Мосуровић
(Ваљево). Стрелци: Алфировић у 79.,
Ђурић у 84. и Ристовски у 87. из
пенала у Совљаку, а Игњатовић у 33.
минуту за Врујце. Жути картони:
А п о с т ол о в и ћ , Н о в а к о в и ћ ( С ) ,
Тр и ш и ћ , М и л и во ј е в и ћ , Ј а џ и ћ ,
Плавшић (В)
СОВЉАК: Апостоловић 8,
В.Марковић 6,5, Којић 6,5, Ђурић 7,
Симић 7, Лесић 6, Ђурђевић 6,5,
Ристовски 7, Алфировић 7,
М.Марковић 6,5, Новковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђорђе Апостоловић (С)
Совљачани су, иако су пружили
неубедљиву партију, преокретом у
финишу вероватно пребринули
бриге око опстанка. Гости су из једне
брзе контре матирали Апостоловића
који је са неколико сјајних одбрана
држао екипу у игри. Најаву преокрета
донео је Алфиревић након продора
Ђурђевића, Ђурић је у сарадњи са
Новковићем вратио ствари на место,
да би са "беле тачке" Ристовски
решио све дилеме.
25.коло

ТЕШЊАР - БАЊАНИ
0:2 (0:1)

Стадион "Риверсајд" у Ваљеву.
Гледалац а: 100. Судија: Иван
Мијаиловић (Љиг). Стрелци:
Софранић у 41. и Бабић у 90. минуту.
Жути картони: Софранић, Ивановић
(Б). Црвени картон: Ивановић
(Бањани) у 66. минуту.
БАЊАНИ: Даниловић 7,5, Шимшић
7,5, Миловановић 7,5, Лештарић 7,5
(Митрић _), Ивановић 8, Милановић 8,
Ћосић 7,5 (Костадиновић 7),
Ранитовић 7,5, Бабић 7,5, Дробњак 8,
Софранић 8 (Јовановић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар
Софранић (Бањани)
Вредна победа Бањанаца на
"врућем" терену, мада је меч
протекао у знаку фер и спортске
борбе. Гости су стигли до вођства из
контранапада, Софранић је шутирао
са 30 метара, лопта је закачила једног
дефанзивца Тешњара и преварила
голмана. Тријумф је "оверен" у
последњим тренуцима, "резервиста"
Јовановић је шутирао, а Бабић на
гол-линији потврдио погодак.
Победа гостију остала је у сенци
породичне трагедије Мирка
Теодосића кога је страшна вест
затекла на клупи Бањана. Бањанци
су се црним флоровима и минутом
ћутања на следећој утакмици против
Пепељевца опростили од Лазара
Теодосића, сина нападача "зеленоцрних".

Одлука пала у финишу:
Полет (Таково) - Трлић
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ФК ЈЕДИНСТВО (Уб)
- млађе категодије

"B"
Резултати 17.кола (18/19.мај):
Рудар - Шарбане
2:0
Докмир - Колубара(ЛП)
0:2
Слога(В) - Мургаш
2:2
Вукона - Памбуковица
2:2
Слободан Звиздар
Резултати 18.кола (25/26.мај):
Шарбане - Звиздар
3:0
Мургаш - Рудар
2:2
Колубара(ЛП) - Вукона
9:4
Памбуковица - Слога
3:0
Слободан Докмир

ОДИГРАНО ПОСЛЕДЊЕ КОЛО

РАДЉЕВЦИ
ШАМПИОНИ

17.коло

РУДАР (Радљево)- ШАРБАНЕ
2:0 (1:0)

Терен у Радљеву. Гледалаца: 100. Судија:
Иван Лазаревић (Звиздар). Стрелци:
Аћимовић у 5. и Јеремић у 53. минуту. Није
било картона.
РУДАР: Јовановић 7 (З.Теодосијевић 7),
Радић 7, М.Теодосијевић 7,5, Давидовић
7,З. Ивковић 7, Максимовић 7, Б.Ивковић
7, Поповић 7, Г.Ивковић 7 (Максимовић 7),
Аћимовић 7, М.Јеремић 7,5 (Гавриловић_)
ШАРБАНЕ: Стеванчевић 6, Ђорђевић 5
(Павловић 5), С.Миловановић 6,5,
Давидовић 6,5, Марковић 5,5,
Ж.Миловановић 5 (Јовановић _), Г.Симић
_ (Н.Миловановић 6,5), И.Симић 5,5, Савић
_ (Аврамовић 5,5), Дукић 7,
Ђ.Миловановић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Теодосијевић
(Рудар)
Лако и сигурно Радљевци су
"оверили" 1. место и теоретски
обезбедили пласман у виши ранг. Рано
вођство донео је главом Аћимовић након
продора Јеремића, а бивши јуниор
Јединства након гужве у казненом
простору гостију је решио питање
победника.

ИДЕАЛНА ПОСТАВА 22. и 23. кола
ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА "А"
9

11

Бакић
Јовановић
(Гуњевац) (Стубленица)

10

Петровић
(Каленић)

7

Лазаревић
(Омладинац)

8

Мирковић
(Врело)

4
Марковић
(Јошева)

3

Новаковић
(Врело)

ОКРУЖНА ЛИГА
"КОЛУБАРА"
Најбољи тим: БРЕЗОВИЦА

- На импресиван начин,
Брезовчани су показали да
немају премца у Окружној
лиги Колубаре, три победе са
гол-разликом 10:0, посебно
ефектна била је на терену до
тог меча најбоље екипе
пролећа Трлића.
Најбољи играч:
ПЕТАР ЧАВИЋ (Брезовица)
- Момак који је ове године
и м а о ж и в о т н у д р а м у,
успешно се вратио на терен и
својом пробојношћу ставио
печат на шампионски низ
Брезовице. Реч је о
брзоногом крилном нападачу
чије је име често у рубрици
стрелаца. Када је он
расположен, бекови ривала
немају много шансе за успех...

ОПШТИНСКА ЛИГА УБ
ГРУПА "А"
Најбољи тим: ВРЕЛО

- Водећи тимови играју
промењљиво, а једини тим
који је имао максималан
учинак у претходних 15 дана
је екипа из села које је
и з н е д р и ло н а д ес ет и н е
мајстора фудбала. То је први
пут у току сезоне да су
Врељани везали два
тријумфа, што их је подигло
за једну степеницу на
табели...
Најбољи играч:
СТЕФАН ПЕТРОВИЋ
(Каленић)
- Брзоноги нападач Каленића
остварио је редак подухват,
пет пута је затресао мрежу
ривала и за то награђен
"десетком" у нашем листу.
Таленат и брзина овог момка
нису непознаница, питање је
времена када ће се опробати
у јачем рангу такмичења...

2

5

6

Шкорић
(Врело)

1
Бојић (Омладинац)

ЈЕДИНСТВО - БУДУЋНОСТ
(Ваљево) 3:2 (0:2)
Стадион Јединства. Гледалаца: 50.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: Илић у 67., Митровић у 78. и
Павловић у 82. за Јединство, а Плећић у
37. и Ђурђевић у 43. минуту за Будућност.
Жути картони: Живковић, Тешић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ненадовић 6, Живковић 6,5,
Живановић 7 (Шишовић _), Пулетић 7,5
(Балиновац _), Сајић 6 (Лелићанин 6,5),
Ракић 6,5, Милановић 7, Митровић 7,5,
Тешић 6 (Павловић 7,5), Илић 8,
Радовановић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Филип Илић (Јединство).
Лига петлића ФС Ваљево

ЈЕДИНСТВО - КРУШИК 3:0
(3:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 30.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци:
Марић у 19., Радибратовић у 29. и
Јолачић у 28. минуту. Жути картон:
Поповић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ђорђевић 7,5, Бошковић
7,5, Игњатовић 7,5, Тадић 7,5, Грујичић 8,
Радибратовић 8, Ђурић 7,5, Поповић 8,
Обрадовић 7,5, Марић 8,5, Јолачић 8.
Играли су још: Андрић 7, Антонић 7,
Петровић 7, Ранисављевић 7, Јанковић 7,
Јовановић 7, Рафаиловић 7.

www.glastamnave.com

ИДЕАЛНА ПОСТАВА 25, 26. и 27.кола
ОКРУЖНЕ ЛИГЕ "КОЛУБАРА"
убских тимова

9

11

Ђукић
Анђић
(Брезовица) (Брезовица)

10

Јолачић
(Трлић)

7

8

Чавић
(Брезовица)

Извештаје са
утакмица широм
Тамнаве и идеалне
тимове приредио:
Бранко Матић

Софранић
(Брезовица)

4
Јанковић
(Брезовица)

2

3

Младеновић
(Брезовица)

Миловановић
(Бањани)

Леонтијевић
(Паљуви)

Вујковић
(Гуњевац)

Омладинска Мачванско-колубарска лига,
18.коло:

6

5

Ашковић
Митровић
(Брезовица) (Брезовица)

1
Апостоловић (Совљак)
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ЈОШ 180 МИНУТА ДО КРАЈА ПРВЕНСТВА ЗОНЕ "ДРИНА"

ОСТАЛА ЈОШ НАДА
- И поред максималног учинка у два дербија, Убљани и
даље три корака иза Лознице.
- Бобан Стојановић
решета- 11 пролећних голова уз 8 асистенција!
- Долази Златар у недељу, па пут у Бајину Башту.
Иако Јединство игра пролеће из снова (10 победа и три ремија)- два
кола пре краја Лозница је много ближа повратку у Српску лигу "Запад".
Уколико црвено- бели забележе две победе до краја, мораће да чекају
кикс (пораз) Лознице у Пожеги, будући да је наредни ривал лидеру већ
прежаљени Качер. Црвено- бели чекају у недељу (17 часова) Златар из
Нове Вароши, а у последњем колу угостиће их Слога из Бајине Баште.
Убљани су у два дербија потврдили квалитет, посебно импресивно
било је друго полувреме против Будућности из Ваљева. Тренер Жарко
Јовановић сматра да су пуне трибине под Шепковцем виделе две
најбоље екипе Зоне "Дрина":

Победа нам директним конкурентима:
Јединство (Уб) - Будућност (В)

- На жалост, ни ми ни Ваљевци
нисмо били толико вешти ван
зеленог терена, а мислим да су
гледаоци могли да уживају у
комшијском дербију. Момцима
честитам на одличној партији, сви
интимно осећамо да нам је место на
првој степеници, али мало тога
зависи од нас. У Шапцу смо имали,
такође, одличну екипу Борца,
пресудио је наш већи мотив, а нама
остаје да у наредна два меча
тријумфално окончамо пролеће. Не
делује да ће то бити довољно, али
док постоји и теорија- нећемо
одустати - реалан је тренер убског
Јединства.

27.коло

ЈЕДИНСТВО - БУДУЋНОСТ (В) 2:1 (1:1)
Стадион Јединства. Гледалаца: 700. Судија: Зоран Широки
(Смедерево). Стрелци: Јовановић у 20. из пенала и
Стојановић у 69. за Јединство, а Пауновић у 45. минуту за
Будућност. Жути картони: Д.Матић, Ситарица, Љубичић,
Марјановић (Ј), Милисављевић (Б)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7, Д.Матић 7, Стојановић 8 (од 87.
Ђорђевић-), Марјановић 8, Гавриловић 7,5, Сајић 7,5 (од 74.
Леонтијевић -), Лукић 7,5, Бранковић 7,5, Ситарица 8,
Јовановић 7,5 (од 71. И.Матић-), Љубичић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бобан Стојановић
Домаћин долази у вођство средином првог дела.
Милисављевић је неопрезно оборио Стојановића, а
Јовановић рутински погодио са "беле тачке". Пауновић је,
пред саму паузу, поравнао резултат. Примио је лопту на
левој страни, унео је у средину и са 12-13 метара матирао
Ћургуза.
У наставку су Убљани загосподарили тереном и
пропустили да већ у првим секундама врате предност преко
Стојановића и Љубичића. Милиметри су спречили
Марјановића да постигне гол у 55. минуту, а у два наврата
непрецизан је и Дејан Јовановић. Лепо је из "слободњака"
гађао Стјепановић на другој страни, а одлука пада у
наредном нападу- Јовановић је иницирао акцију, а
Стојановић "лажњаком" створио простор и са пенала
матирао Драгичевића.Ваљевци су у режији Пауновића
имали две опасне акције које нису мењале резултат.
Ситарица је добру партију могао да крунише голом у
надокнади, али је и овако радост домаћих била неизмерна
после последњег звиждука одличног судије Широког.

Шта рећи о Бобану Стојановићу?
Импресивне бројке (11 голова, осам
додавања за гол, седам пута играч
утакмице...) премало су да опишу
утицај искусног нападача на игру
Јединства. Поштовање с којим га
гледају ривали, судије, чак и
противничка публика...говоре да
имамо привилегију да уживамо у
мајсторијама истинске фудбалске
величине, а сва је прилика да ће и
јесењи део наредне сезоне
Стојановић носити на грудима грб
Јединства. Да ли би црвено-бели већ
славили повратак у виши ранг да је
"тројка" и јесенас била на његовим
леђима, само је реторичко питање...

28. коло

БОРАЦ (Шабац) - ЈЕДИНСТВО 0:2 (0:0)

Стадион Борца у Шапцу. Гледалаца: 150. Судија: Зоран
Широки (Смедерево). Стрелци: Марјановић у 55. и
Стојановић у 80. минуту. Жути картони: Леонтијевић,
И.Матић, Радојичић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 7, Сајић 7 (од 63. И.Матић_),
Стојановић 8, Марјановић 7,5, Гавриловић 7, Леонтијевић
7, Лукић 7, Бранковић 7, Ситарица 6,5 (од 73. Радојичић _),
Јовановић 6,5, Љубичић 6,5 (од 68. Маринковић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бобан Стојановић
Црвено - бели су прегрмели још једну тешку
препреку, а отпор Шапчана сломљен је у режији два
најискуснија првотимца - Стојановић је извео корнер, а
капитен Марјановић у "енглеском" стилу закуцао лопту
под пречку Петровића. Све је решено у 80. минутуСтојановић је ломио чуваре по левој страни, упутио лопту
пред гол Борца, а она ношена ефеом одбила се од стативе
у мрежу немоћног голмана Борца.

Најава 29.кола (2.јун, 17 ч):
ФАП - Милош Поцерац
Лозница 1919 - Качер
Рибница - Слога (П)
Раднички (В) - Златибор
Севојно - Будућност
ОФК Осечина - Борац (Ш)
Јединство - Златар
Слога (С) - Слога (ББ)

Најава 30.кола (9.јун, 17 ч):
Милош Поцерац - Слога (С)
Слога (ББ) - Јединство
Златар - ОФК Осечина
Борац (Ш) - Севојно
Будућност - Раднички (В)
ГП Златибор - Рибница
Слога (П) - Лозница 1919
Качер - ФАП
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ФИНИШ СЕЗОНЕ УБСКИХ РУКОМЕТАША У ТОКУ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

ШАНСА МЛАДИМА ПОЛИЦИЈА
БЕЗ ПОРАЗА

До краја рукометног првенства Друге
лиге "Центар" остала је још само једна утакмица,
у суботу од 16 часова Убљани ће на свом паркету
против Ударника из Лозовика закључити сезону
у којој је испуњен главни резултатски циљ.
"Плави" су успели већ пре два кола да осигурају
опстанак, па два везана пораза нису тешко пала
тренеру Томи Марковићу:
- Иза нас је тешка сезона, разумљиво је
да су играчи мало спласли са мотивом, мада
треба рећи да су и Студентски град и Партизан
квалитетније екипе од нас. Била је прилике да
искуство стичу и најмлађи, тако ће бити и у
последњем колу, па позивам љубитеље
рукомета да дођу у што већем броју и да у лепој
атмосфери спустимо завесу на првенство.
20.коло

УБ-СТУДЕНТСКИ ГРАД 19:23 (11:13)

Спортска хала у Убу. Гледалаца: 150. Судије:
Милошевић (Београд), Стаменковић
(Обреновац). Искључења: Уб 4 минута,
Студентски град 8 минута.
УБ: Милекић, Стокић 2, Ђуричић, Зарин 4,
Милошевић 1, Тадић 3, Петрић, Симић, Милић,
Марковић, Рогић 7, Петровић, Шкорић 2,
Маринковић, Ранковић, Јовичић.
21.коло

ПАРТИЗАН 2- УБ 36:26 (21:11)

СРЦ "Вождовац" на Бањици. Гледалаца: 60.
Судије: Величковић, Колавчић (Београд).
Искључења: Партизан 8, Уб 10 минута.
УБ: Милекић, Стокић 2, Зарин 5, Милошевић 2,
Тадић 7, Петрић 1, Јовичић 1, Симић, Милић,
Ђуричић, Рогић 4, Петровић, Шкорић 1,
Маринковић, Ранковић 3.

У организацији Већа Савеза
самосталних синдиката општине Уб,
средином маја почеле су и
традиционалне Радничке спортске
игре. До закључења овога броја
"Гласа Тамнаве", фудбалски део
турнира стигао је до елиминационих
борби (четвртфинале) које је било на
програму у понедељак. Учествовало
је десет екипа, након такмичења по
групама испали су Стрела и Пекара
Нини С, а једина непоражена екипа је
Полиција Уб која је забележила три
победе и реми. Њихов противник у
четвртфиналу био је Феромонт. а
остали парови су: Трлић-Катастар,
Вучијак-Општина и Ђунис-Копови.

Најуигранији:
Полицијска станица Уб
Упоредо се одвија и
такмичење у надвлачењу
конопца где, засад, доминирају
Копови и Полиција, а финалног
дана (среда, 29. мај) одржавају
се и атлетска надметања у обе
конкуренције.

УБСКИ ПИОНИРИ ДОМИНИРАЈУ У КОШАРКАШКОЈ
"ЈУПРОМ" ЛИГИ

БЕЗ ПОРАЗА НАКОН ПЕТ КОЛА

Пионирска селекција КК Уб (дечаци рођени 98/99 год.) у
првенству ЈУПРОМ регионалне лиге ниже убедљиве тријумфе.
Најпре је побеђена Осечина кући резултатом 57:40, потом и у
Лајковцу домаћи Железничар - 102:68, да би протеклог викенда
оружје положила и Колубара из Лазаревца- 95:68. У талентованој
генерацији коју тренира Владимир Урошевић, издваја се, одличним
партијама, капитен Немања Ивковић који је у последња два меча
убацио чак 106 кошева! Наредни сусрет, млади убски кошаркаши
играју у Ваљеву против Студента.

Vrednost poklona

1.990 din.

ОСМОРО УБСКИХ ЏУДИСТА ОБЕЗБЕДИЛО УЧЕШЋЕ НА ДРЖАВНИМ ПРВЕНСТВИМА

ЛОВ НА МЕДАЉЕ
Убски џудо клуб "13.мај" тренутно
броји преко седамдесет активних
џудиста разних узрасних категорија.
Четири тренера, међу којима је и
председник клуба Драган Јелић (црни
појас, трећи дан), у готово породичној
атмосфери, преносе на децу здрав
спортски начин ра змишљања и
усмеравају их ка путу да постану
успешни људи, ма којом делатношћу се
бавили у будућности.
Сваког другог викенда, Убљани
крећу у "лов" на медаље. И ове сезоне
било их је на десетине. Крајем априла су
учествовали на Отвореном првенству
Београда за старије узрасне категорије и,
као екипа, освојили пехар за треће место
у међународној конуренцији. Прилику
да, до завршетка сезоне, увећају ризницу

медаља имаће осам такмичара који
ће наредна два викенда наступати на
државним првенствима. У
конкуренцији старијих пионира, то
право су обезбедили такмичари који
су освојили једно од прва три места
на Првенству Централне Србије:
Тамара Нинковић, Милица
Милошевић, Дарко Родин и Милан
Мијаиловић. Када је у питању узраст
млађих пионира, право да се
надмећу са најбољим џудистима
Србије имаће: Александар
Бошковић, Арсеније Милошевић,
Валентина Крстић и Драгана Тадић.
И ове године, база за висинске
припреме је Тара. Од 7. до 16.августа,
око шездесет полазника боравиће на
Митровцу, где ће се спремати за нову

Велики број убске деце традиционално је наклоњен џудоу

На џудоу увек добра атмосфера
сезону која почиње у септембру
великим турниром у Београду и
Отвореним првенством Беча. До краја
године, Убљани ће, поред домаћих
турнира, учествовати и на неколико
такмичења у иностранству.

