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XII РЕПУБЛИЧКА СМОТРА ПАСА

КРЕНУЛИ РАДОВИ НА ПУТУ НОВАЦИ - БАТАЛАГЕ

БЛИЖИ КОЦЕЉЕВИ

Рок за завршетак деонице која ће Новачанима
"приближити" коцељевачку општину, Ваљево и Шабац
је половина маја месеца, рекао је приликом отварања
радова Дарко Глишић, председник општине Уб.
Писао је "Глас Тамнаве", у неколико наврата
последњих година, о важности деонице Новаци-Баталаге која
је годинама "зјапила" запуштена на ободу наше општине.
"Тако близу, а тако далеко", чинили су се Коцељева и велики
градски центри Ваљево и Шабац мештанима села Новаци.
Четири километра макадама у изузетно лошем стању
одвраћала су путнике намернике да се запуте ка овој
деоници. Ипак, актулена општинска власт успела је да
обезбеди финансијску подршку Министарства саобраћаја у
износу од 22 милиона динара, па је дојучерашњи сан- постао
јава.
Деоница у дужини од два
километра која пролази кроз убску
општину
биће завршена већ
средином маја- рекао је приликом
отварања радова Дарко Глишић,
председник општине Уб. Радове
изводи ваљевска фирма "Инграпомни", а као куриозитет служи
податак да је тендер за овај пут први у Ранко
Србији који је усвојен за путну
инфраструктуру у овој години, а везан Ранковић
је за средства која се исплаћују из републичке касе. Према
најавама из Министарства саобраћаја током летњих месеци
се може очекивати и наставак радова на овој деоници - на
преостала два километра која пролазе кроз коцељевачку
општину.

Са отварања радова у Новацима
Глишић је, том приликом, најавио радове у још
једном делу Новака, на путу кроз Буковицу у дужини од пет
километара, који ово село спаја са Памбуковицом.
Задовољство мештана, који ће добити асфалтни пут
којим ће за око 30 минута скратити путовање ка суседним
општинама, није крио ни председник Савета месне заједнице
Ранко Ранковић. Уз захвалност општинском руководству, он је
истакао да је ова деоница трећи пут који спаја општине Уб и
Коцељеву.
Милован М.

БЕЗ АНЕСТЕЗИЈЕ

- ШТА РАДИТЕ, БРЕ!?

Пише Милан Миловановић

КАКО НЕ
ОГРЕШИТИ ДУШУ?

К

ако пронаћи тему за колумну за коју
многи редовни читаоци кажу да
"носи" нови број и да јасно и
реално осликава нашу свакодневницу? Како то
постићи у дужем временском периоду, а опет,
опстати, не замерити се моћницима, не изазвати
разне скривене и нескривене ударце, ситне освете,
повређене сујете, опструкцију, нетрпељивост оних
који "се нађу на удару оштрог пера"...?
Новинарство је добар посао - ако се напусти на
време. То је стара фраза којом се даје шлагворт за
приче о новинарском "хлебу са девет кора". Али,
има ту нешто. Ако си савладао основе писмености,
умеш да пазиш на правопис и граматику (или бар
имаш неког кога без устручавања консултујеш), ако
имаш бар мало талента, а много воље, ако ти није
проблем да савладаш она најосновнија правила у
новинарском начину изражавања и ако се нађеш у
неком од жанрова (фактографија, аналитика и
белетристика) и форме текста (вест, извештај, осврт,
коментар, репортажа, фељтон...) - професија
новинара ће ти донети и разна задовољства, а пре
свега, оно да ти људи честитају на тексту, изнетом
мишљењу, запажању... А пара - ту пара нема! Осим...
Е, сад! За четири деценије бављења овим послом
(очигледно је да га нисам напустио на враме, иако је
било малих излета и покушаја да "живим као сав
нормалан свет") стекао сам богато искуство, али и,
бојим се, превише оних којима сам "стао на жуљ",
који су се негде препознали, којима сам повредио
сујету, подстакао им савест... Има их који су ми
опростили, На пример, један млађи привредник, за
чије препознавање сам, својевремено, после
незгодних и произвољних описа, понудио
"награду", после неког времена, кад се све слегло,
успоставио је коректан контакт и чак квалитетну
сарадњу на обострано задовољство. Има и других
примера...
Али, нажалист, има и оних са којима немам контакте
иако се готово свакодневно сусрећемо. То је болна
чињеница којом се нимало не поносим. Ипак,
налазим утеху у томе да никоме, својим
новинарским (и другим) поступцима нисам нанео
никакво зло. Када ме, давно, један мудар, али врло
прагматичан човек, упозорио на убску суревњивост,
нисам ни слутио колико је био у праву.Чак је и сам,
касније, подлегао тој специфичној нетрпељивости
јер му је сметало што му "не идем низ длаку". И, да
не буде по оној народној "Ко о чему - баба о
у ш т и п ц и ма " , н е б и х , д а љ е , р а з гл а б а о о
ходочасницима на Свету Гору, градитељима цркава
(и помагачима) о државном трошку... Убљани знају
готово све о разним "добротворима" само "нико
неће да се замера"...
И, ето! Опет сам нашао "стару" тему за колумну, а
ударна игла, поново, удари на "старо место". Да ли је
то знак да попушта "старо новинарско перо? Можда.
Стижу позније године, одрастају деца, унуци... У
малом месту мора се мислити на све могуће
последице личних поступака. Неке сиве еминенције
(на пример, из Органа општинске управе) раде и
ћуте. Кад "ураде некоме доообро" - ћути се и
невешто "саосећа".
А кад учине неко стварно добро? Па, ако има нешто
тако, а да је дело тих "четинарских" врста
("листопадне" врсте су ови што дођу и - оду...) - дајте
да га одмах изнесем. Да не грешим душу- што рекао
наш народ... Добро увек треба подржати...

ЗАПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ПУТУ ДОКМИР-КРШНА ГЛАВА
ГОРДАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
МАРКОВИЋ, ДИРЕКТОР ДЕЧИЈЕ
УСТАНОВЕ УБ:

ПЕДИЈАТАР
У ВРТИЋУ

Специјалиста педијатар др
Милан Аћимовић ових дана је
одржао серију предавања о
превенцији у здравственој
заштити деце, а том приликом је
је уприличено и саветовање о томе како
родитељи да реагују у разним ситуацијама
када се ради о здравственом стању њихове
деце. Наиме, чест је случај да се доводе
болесна деца од којих се, у непосредном
контакту, лако заразе други малишани у
Вртићу. Свакако да запосленим мајкама није
лако кад им деца сувише често "покупе"
вирусе, а тиме и високу температуру, кашаљ и
друге симптоме. Али, у Вртићу је, просто, и по
Закону, забрањено држати децу са акутним
или хроничним болестима које су преносиве.
То је разлог што се ових дана , приликом
уписа деце за наредну школску годину.
потписују уговори у којима је јасна клаузула
да се малишани са симптомима неке од
болести враћају са улаза...
-Неки од родитеља негодују, али то је било и у
раијим уговорима, а сада толеранције неће
бити јер, у том случају, већа је штета од
користи,- закључујује директорка Вртића.

АСФАЛТОМ ОД МАЈА
Радове финансира Министарство саобраћаја
са 35 милиона динара

Припремни радови на
изградњи четири
километра пута од
Докмира до Кршне Главе,
које са 35 милиона динара
финансира Министарство
саобраћаја, започели су 8.
априла. Иако је уговором
предвиђен рок од три
месеца за асфалтирање ове
важне деонице, која спаја
Милан Матић
општину Уб са Ваљевом,
очекује се да радови буду завршени за дупло краће време, односно већ
крајем маја. Према речима Милана Матића из Кршне Главе, изградња
нове саобраћајнице је од изузетног значаја за мештане тог села,
имајући у виду да први пут добијају асфалт.
- Кршна Глава је једино село у убској општини које до сада није
имало ни метра асфалта. Пут много значи нама и мештанима Докмира,
а поготову многобројним пољопривредним произвођачима, који своју
робу продају у Ваљеву. Такође, много деце из Кршне Главе иде у школу
у Докмир, убска општина им је од ове године обезбедила бесплатан
превоз, а кад пут буду асфалтиран путоваће још брже и безбедније –
каже мештанин Кршне Главе Милан Матић.

Поклон деце из Кршне Главе, као изненађење
за председника Глишића

РАДОМИР СТЕВАНОВИЋ, ДИРЕКТОР
"ЕКО ТАМНАВЕ" КАЛЕНИЋ:

КОНАЧНО
ИЗВЕСНА
ИНВЕСТИЦИЈА
-Почела је израда Студије
изводљивости за Рециклажни
ц е н т а р " Е К О ТА М Н А ВА " у
Каленићу. Рок за завршетак је
шест месеци. Међутим, најважније је да је
после недавног састанка представника 11
општина у Убу са овом темом, да се коначно
прешла она црта после које није могуће
вратити ствари уназад. Дакле, градња овог
капацитета у Каленићу је дефинитивно
извесна, а сада нам предстоје одлуке о томе
која технологија ће бити коришћена. Данас су
у свету доминантне две, она којој је крајњи
приозвод ђубриво за пољопривреду и она
која има, као крајњи исход сагоревања
(најсавременијом методом) - електричну
енергију. Наравно, све се одвија у тесној
сарадњи са надлежним министарством и о
томе ћемо у наредном периоду имати више
информација...

РАРИТЕТ КАКАВ СЕ РЕТКО ВИЂА

ТРАКТОР "ОЛД-ТАЈМЕР"
У
МУРГАШУ
Стар више од пола века, а и даље као "чигра".
Трактори из седамдесетих и осамдесетих година прошлог
века нису никаква реткост у тамнавским селима. Тешка економска
ситуација са којом се суочавају пољопривредници многима већ
годинама одлаже куповину основног оруђа за рад. Међутим, када
"налетите" на трактор који је произведен 1955.године, то је прави
раритет.
У питању је немачки "Дајц" који смо усликали на ауто-отпаду
предузећа "Кладница". Варате се ако сте помислили да је и он у склопу
отпада. Напротив, он је оруђе које служи за померање и извлачење
ауто "шкољки" и делова. Исправан је сто посто, а у рукама власника
Милорада Љубомировића изгледа као чигра.
- Купили смо га од мајстора Тоше из Бајевца пре десетак дана и
изненадили се његовој исправности. Како нам је рекао, трактор је
купио пре три године у Сланкамену. Полако и стрпљиво он га је
сређивао и довео у исправно стање. Троши дизел и изузетно је мали
потрошач- каже Милан, Милорадов старији брат и ортак у фирми,
можда и несвестан потенцијалне вредности њиховог " љубимца".

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО

НОВИ "БАЈПАС" ЗА
ВАЉЕВСКО ЗДРАВСТВО

ЖИВОТНА ПРИЧА ПРЕДРАГА АШКОВИЋА ИЗ ЧУЧУГА

РАТНИ ОТАЦ
Пробој Солунског фронта представља један од
најтежих и најсудбоноснијих периода новије
националне историје. Било је то доба великог страдања
цивилног становништва и српских војника, али и време
хуманости и солидарности међу народом. Ово је животна прича
Предрага Ашковића, чији отац Александар је учестовао у војном
повлачењу од Ниша, преко Албаније и, коначно, до Солуна.

TAMNAVSKA
ZAVRZLAMA
ЗАШТИТА

Швајцарска је земља која штити свог
сељака. Наши сељаци не воле да их
држава штити. Кад год је то радила, они
су остајали – г о л и!!

МАЊЕ

Удружење пчелара из Уба одржали је
своју годишњу скупштину . Закључено
ј е д а т р е б а повећати п ч ел и њ е
заједнице. До тога би могло да дође
само кад би било мање-трутова.

Колико живот, неки би рекли судбина, уме да се поигра са нама, и колико је
РАЗЛОГ
свет, заправо, мали- сведочи нам прича коју ми је, пре неколико дана, плачним Пошто је добио упозорење из општине
гласом казивао старина Предраг Ашковић, звани Драган, из села Чучуга. Вероватно Уб да уреди растиње између пута и
се и вама много пута десило да када прочитете неку књигу или одгледате добар
филм, након последње странице или сцене останете "забезекнути" . Е, то се мени њива, деда Здравко Павловић (86
година) је то и урадио. Ипак је добио
десило након разговора са чика Предрагом.
новчану казну од 5.ООО динара коју
Елем, прича датира из времена када су
није могао да плати те је завршио у
се војници српске војске повлачили, крајем
затвору. Тамо је вероватно доспео што
1915.године. Тада млади болничар и војник
је уз растиње почупао и све детелине
Александар Ашковић, Предрагов отац, у
са четири листа!!
свеопштој "бежанији" у околили Ниша наилази
на једно залутало дете од седам, осам година.
НЕЋЕ БИТИ
Сажаливши се, он преузима одговорност и води
Велики је интерес предузећа и
дете са собом, преко Албаније, са намером да
домаћинстава за отпис камата и
стигну до Солуна. Одвајао је од својих уста
плаћање старих дугова за струју на
ионако премало хране са којом су располагали,
рате. Верујемо да тако неће бити р а т а
како дете не би гладовало. Путешествије са
између Електропривреде Србије и
српском војском трајало је месецима. Дечак се
грађанства.
није одвајао од свог "ратног друга" који је, као
УЗ ВИНО
болничар лечио и превијао многобројне
рањенике. Међутим, после неколико месеци
Млада звезда „Гранда“ Немања
Предраг Ашковић
тешког пута и голготе, наилазе Французи са
Максимовић после отпеване песме
храном и намером да код Драча укрцају сву децу како бих их упутили ка Западу на „Лоше вино“ добија многе брачне
школовање. Тужан што се растаје са својим малим сапутником, Александар из понуде. Ако је вино које конзумира
зашивеног појаса, који му је мајка спремила, вади четири велика дуката и даје их заиста лоше, можда и стане на - „луди
малом дечаку уз поруку да их чува, јер му у неком моменту могу "главу" спасити. камен“.
Дечак га љуби и у сузама улази у лађу која га води у непознато.
ЗДРАВО
Српска војска је недуго затим, након опоравка на Крфу, наставила свој
поход ка Солунском фронту и, на крају, 1918.године, победничиким јуришом РБ „Колубара“ је општин и Уб донирао
кренила у ослобађање читаве земље. Рат је завршен. Време је пролазило, а милион динара за здравство и спорт.
Александар и његова породица, којој је причао о малом дечаку , годинама се питају На овај леп гест само можемо да
шта се са њим десило.
кажемо:“здраво, здраво, здраво“!!
После неколико година стиже им писмо са поздравима из Француске и
НЕРЕАЛНО
сликом одраслог момка по имену Никола Матејић, коју син Предраг (приповедач) и
Иако
је
рок
за пререгистрацију
дан-данас чува. Никола се 1939.године враћа у Југославију и у околини Скопља
проналази родбину и наставља свој живот у том граду. Као виши грађевински пољопривредних газдинстава био 31
инжењер, десетак година касније, почиње да гради велику фабрику на пиринчаним март, а не 1.април (априлилили) од
тек је
пољима у Кочанима, код Бугарске границе. Баш у то место, августа 1952.године, 3 . 7 0 0 д о м а ћ и н с т а в а
пререгистровано 500. Дакле ред је да
долази Предраг као питомац подофицирске школе.
А онда, као по неком филмском сценарију. Једног обичног радног дана, с у д и ј а , п а р д о н Д и р е к ц и ј а з а
крај фабрике, у време када су се сви војници одмарали, Предраг је седео на једном пољопривреду продужи ту утакмицу!
пању. Онако изненада прилази му један растом нижи господин, који му, после
ТЕЖЕ
кратког разговора и ћаскања каже:
У
Дому
културе
мађионичар Оскар је
-Нешто ми личиш на мог ратног тату. Кад сам те погледао у очи као да сам
малишанима
приказивао своје
видео њега.
т р и ко в е с а к а р т а м а , к у т и ј а м а ,
На то му Предраг одговара:
- Да ти ниси Никола, мали Николица, којег је мој отац спровео све до бескрајним тракама, штаповима.
Старији посетиоци су од Оскара
Албаније.
склони и сакрије
Био је то моменат набреклих емоција, и тражили да им
са једне, и са друге стране. Предраг је годинама рачуне за комуналије, струју, воду,
слушао оца како се са тугом сећа "ратног сина" порез...
Душан Старчевић
Николице и њиховог растанка у Драчу. Грлили су
се и радовали добрих петнаест минута, док их је остатак чете посматрано у чуду. Када су,
касније, чули целу причу- сви одреда су плакали - од комаданта бригаде до батаљонских
официра. Исто вече Никола је организовао вечеру за целу чету, а већ сутрадан Предраг је од
надређених добио одобрење да се врати кући и исприча оцу Александру о овом невероватном
сусрету.
Након петнаест дана у Чучуге је стигао и Никола. У потрази за кућом Ашковића срео је и
познао сина другог ратног сапутника, Александровог млађег брата Војислава, који је као
осамнаестогодишњак са њима прешао у Албанију. Славило се и веселило у Чучугама неколико
дана, а и годинама касније Никола је долазио на крсну славу, Аранђеловдан. Желео је на све
начине да се одужи свом "ратном оцу" што му је сачувао главу у ратним превирањима на
Балкану. Планирали су, чак, да се Предраг и његова супруга преселе да живе код Николе и
његове фамилије. Све до кобног 26.јула 1963.године и земљотреса у Скопљу, када је, "мали
Солунац", Никола Матејић несрећно настрадао.
Александар Лека Ашковић (1886), главни јунак ове приче, је истински херој Првог
Николина слика коју
светског рата и пробоја српске војске на Солунском фронту. Прича о његовој хуманости
Предраг и дан-данас чува приповеда се, у народу, ево, и стотину година касније. Јавно, први пут, у "Гласу Тамнаве".

КАРАТЕ У КОЦЕЉЕВИ

Пише Благоје Цонић

"АБРАШЕВИЋ" НАШЕ МЛАДОСТИ

"ШТРЕБЕРИ" УСПОМЕНЕ КАО МЕЛЕМ
У МОДИ

S

treber. Глупан. Реч којом Немац
хвали интелектуалне
способности свог комшије.
Ограничена особа изложена
подсмесима. Недруштвењак залуђен неком појавом.
Човек који смишљеним настојањем и додворавањем
лови звања и унапређења. Лакташ. Гур-гур. Особа
која учи напамет, а не размишља својом главом. Има
све петице и потура професору оловку да упише час.
На свако питање зна одговор и цвркуће: „,
Наставнице, наставнице, могу ли ја?!". Вечити
предмет школских и других смицалица. Онај кога се
сви сете на годишњици матуре jeр обавезно
конобара позива уз подизање два прста.
Како године пролазе све је лакше освојити
звање штребера. Довољно је овлаш у друштву
прелистати књигу или без прикривања посветити
получасовни интервал дружењу са домаћим
задацима па да ти локални назови мангупи
неповратно прилепе етикету. О анђелима гаравог
лица, чврстим момцима челичних песница а меког
срца и витезовима асфалта пише се сваки дан.
Подвизи им одлазе у легенду а животне приче служе
за филмски сценарио. Зато ове редове посвећујем
убској деци која су март и април потрошила на књигу
и учење. Деци којима редовни писмени и контролни
задаци нису били довољно велик изазов па су
изашла на црту својим вршњацима из колубарског
округа. Онима који су са истом срчаношћу бранили
боје ове вароши у својој колубарској окружној лиги
на такмичењима из математике, српског језика,
историје, биологије, физике, хемије, географије.
Будућим студентима који ће чинити 0,2% популације
која се дан пред испит одмара од целомесечног
учења. Предмету зависти других 99,8% који ће
покушати учењем у дан пред испит да надокнаде све
пропуштене викенде.
Ово је чин моралне подршке талентованим и
вредним убским основцима и средњошколцима из
лицемерних, помодних, тзв. трендовских побуда.
Ствари су кренуле набоље за штребере. Нема више
негативних конотација и подсмеха. Никола Тесла је
недавно проглашен за нај-штребера свих времена. У
Шведској се потписује петиција за промену
званичног погрдног значења које је овој речи дала
Шведска краљевска академија. Нова штреберска
звезда статистичар Нејт Силвер на научној основи
предвидео је резултате председничких избора у
Америци. Приписује му се препорука: „Ако хоћеш да
постанеш председник батали „стручњаке" – упосли
штребера!"
Социолошко-информатички
револуционари Бил Гејтс и Стив Џобс дебело су
наплатили своје дружење са књигом. ТВ серија
„Штребери" која прича о двојици младих научника
који имају проблем сналажења у свакодневним
животним приликама, али знају баш сваки одговор
из квантне физике доспела је на прво место листе
најгледанијих у 2011. и ове године улази у пету
сезону приказивања.
„Ко нема у вуглу, има на гуглу". Штребери су
коначно у моди!

Почињало се у фолклору или у хору, код Суље
(професор Сулејман Ћатовић). Младост је тражила
форме изражавања, а то није мимоишло ни Бору
Радишића. машинског инжењера од пре неку годину
пензионера, сада у дубокој доживотној жалости због
трагедије у којој је, пре
неколико година, изгубио
обоје деце. Уз уважавање
бола који је видљив на
његовом комплетном лику,
разговарамо о прошлим
временима, претечама
" Та м н а вс к и х н о в и н а " ,
Мокрањчевим руковетима
и убском Градском хору и о
представама у којима је,
својевремено, играо
запажене улоге. Време
дели, разумљиво, на оно
"од пре" и на оно о којем не Боро Радишић - данас
би да много прича...
-Почео сам у тада модерном "Омладинском студију"
убског "Абрашевића". Зубец је режирао "Песму" Оскара
Давича, а били су то још и Смртић, Милан Арсенијевић,
Дуле Хемфри... Тада је Фаља подржавао наше почетке у
Клубу студената, омладинским новинама "Чо`ек" и
"Погледи". Окретали смо гештетнер са текстовима које
смо, како смо знали и умели, куцали на матрице, а мој
брат Душан, до одласка и ЈНА, цртао је илустрације...
-Озбиљнији глумачки аматеризам,- наставља
Радишић,- почео је у "Подвали" у којој је наступио
готово комплетан стари ансамбл са легендама убског
глумишта Радом и Деком, Ђоком и Ралом, Милом
Петровић, баба Олгом коју смо тада звали тетка... Добра
представа са којом смо учествовали на
квалификацијама за савезно такмичење у Ваљеву.
Наравно, Ваљевци су нам подвалили јер смо ми играли
у суботу (маестрално) пред пуном салом ваљевског
Дома културе, а они у недељу, пре подне, пред жиријем
који је, једноставно, прогласио да даље иду - Ваљевци.
После је дошла представа "Станоје Главаш" у којој су
играли Јовиша Ђендић, Ратко Стајчић, Жика Суботић, а
ја сам убедио да се прихвати једне улоге и колегу из
"Зимпе" Симеуна Марковића Мују. Памти се и анегдота
из тог времена. Наиме, Скоро цео балкон заузео је
комшилук Симеуна Марковића, који је глумио неког
Турчина са сабљом о појасу. Како је сабља током игре,
подизала и кошуљу на доњем делу леђа, а кад се
исправи видело се "нешто" уздигнуто и напред, то је
комшиница Слободанка гласно узвикнула свом мужу
Моши хармоникашу:" Види како се Муји диже и напред и
назад, а теби - ништа, мој Мошо!" То се чуло у целој сали
па је накратко представа застала да се бура смеха
утиша. Наравно, све то је било добронамерно.
Костими су били из Народног позоришта са правом
позоришном опремом. Била је то веома успела
представа, али, ето, остала је запамћена највише по
једном гегу који је, уосталом, карактеристичан за
Убљане.
Играо је Боро Радишић и у једном од легендарних
убских позоришних остварења "Камен за под главу". -Било је то велико остварење, а мени је остало у сећању
једно гостовање у Београду на које нас је водио Фаља, У
паузи смо, од одушевљења, плакали заједно са
публиком. Иначе, на премијери ситиричне комедије
"Краљевић Марко супер-стар" више сам гледао Фаљу у
публици, него глумце на сцени...
Последња представа, коју је припремао, научио улогу и,
чију премијеру је. заједно са осталима, жељно
очекивао, био је "Свети Георгије убива аждаху" - била је
разочарање јер никада није одиграна. Замерио је
тадашњем руководству "Абрашевића"... Али то је тема
из прошлости и то везана за људе који нису више међу
нама. Поготову, Боро не жели да сада било коме нешто
замера. Каже, то су сетне, незаборавне успомене. А оне
су увек некако благе и драге срцу.
М.М.

ПЕНЗИОНЕРИ ДРЖЕ ТРАДИЦИЈУ

ДРУЖЕЊЕ КОЈЕ РАДОСТ ЗНАЧИ

Био је то посебан четвртак, 11.априла, са гостима из Лазаревца,
Лајковца и Ваљева, уз песму Зорана Јагодића Рула...

Прослављена је и друга
годишњица од оснивања Актива
жена у Удружењу пензионера у Убу.
Наступиле су солисткиње, певачка
група, гости су били рецитатори
Весна Луковић и Жикица
Милошевић са песником Уба и
Тамнаве Миланом Миловановићем,

али, највише се играло, од 14
часова, када је Гордана Гоцев,
пригодним речима, отворила ову
свечаност, па до касних вечерњих
сати. Било је очигледно да су многи Ђује Мирковић, Стана Бранковић
били у бољој кондицији од неких и Љиљана Рајковић
врхунских спортиста(?!). Играло се
и певало, свечано и весело...

Ресторан "Кабаре" био је
попуњен до задњег места

Било је весело, а посебно је поздрављен
стих: "Немој да неко не дође следећи пут..."

СТРАНКА СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА - Општински одбор Уб

ПОНОВО АКТИВНИ

Борислав Пелевић је основао, 1993.године, заједно са својим
кумом Жељком Ражнатовићем Арканом, Странку српског јединства, а
сада је поново активрао ову патриотску опцију.
- Због Србије и српског народа, незадовољан политиком
Вучића и Николића, наш лидер је напустио Српску напредну странку,
чији је био посланик и одвојио се као самосталан чинилац Народне
скупштине Србије. Сматрамо да економска политика Млађана
Динкића није у интересу народа, а да Сулејману Угљанину, због
његових сепаратистичких ставова није место у Влади Србије. Пелевић и
ССЈ ће се борити против политике ове власти која је само наставила ону
из предходног периода, а коју је предводио Борис Тадић. Борићемо се
против издаје и преваре и за спас свете српске земље Косова и
Метохије. Борићемо се за јединство свих Срба. Сарађиваћемо са
патриотским снагама у Србији, пре свих, са "Дверима", "Образом" и
"Нашима 1389", све ради спаса Србије и српског народа. Позивамо све
часне и поштене људе да нам се придруже - каже се у саопштењу ОО
Странке српског јединства Уб.

ЈОШ ЈЕДНА АКЦИЈА У САРАДЊИ СА "БАНКОМ ХРАНЕ"

ЧОКОЛАДЕ ЗА УБСКЕ ОСНОВЦЕ
Канцеларија за угрожено становништво
општине Уб је организовала, у сарадњи са
невладином и непрофитном организацијом "Банка
хране", још једну акцију поделе прехрамбених
производа. Овога пута обрадовали су основце у
Бањанима, Памбуковици, Радљеву, Стубленици и
Паљувима. У плану су и обиласци осталих школа у
Тамнави. Малишанима су подељене чоколаде, као
скроман поклон пред престојеће првомајске и
ускршње празнике.
- Ми смо врло задовољни сарадњом са
локалном самоуправом. Уопше, наша општина даје
велики значај образовању и издваја солидна
средства за помоћ школама. Конкретно, наша
образовна установа је недавно добила савремену
рачунарску опрему, нове учионице и реновирање
спортских садржаја у оквиру комплекса школе- рекао
је, том приликом, Владимир Милосављевић,
с е к р е т а р О с н о в н е ш кол е " С в е т и С а в а " у
Памбуковици, коме је председник Глишић поклонио
и неколико лопти за наставу.

Детаљ из Памбуковице

КЈП "ЂУНИС"

У ТОКУ ПРИКУПЉАЊЕ КАБАСТОГ СМЕЋА

ПРЕКОГРАНИЧНА
САРАДЊА

ОЧИСТИМО ГРАД

Одржан други радни састанак пројектних
тимова у Источном Сарајеву
У оквиру реализације ИПА пројекта прекограничне
сарадње између Србије и Босне и Херцеговине "Смањење
отпадних вода и заштита животне средине у општини Уб и
Источно Сарајево", који заједнички реализују КЈП "Ђунис" из
Уба и КП "Водовод и канализација" а.д. Источно Сарајево,
крајем марта, одржан је други радни састанак пројектних
тимова ове две општине, као и конференција поводом
обележавања Светског дана заштите вода. Како је први радни
састанак одржан у Убу, други радни састанак је уприличен у
Источном Сарајеву.
Главна тема разговора две стране биле су досадашње
имплементиране активности у оквиру реализације пројекта с
посебним акцентом на тендерске процедуре, а усаглашен је
став да су оне, углавном, реализоване планираном
динамиком, без већих проблема. Такође, прецизирано је да
студијска посета Словенији и фабрици за пречишћавање
отпадних вода "Чистилна" у Цељу буде заједнички
организована од 14. маја, а следећи састанак пројектних
тимова ће се одржати у Источном Сарајеву 5. јуна, када ће
уједно бити обележен и Светски дан заштите животне
средине. Студијска посета пројектног тима из Источног
Сарајева општини Уб, биће организована и спроведена у
дгугој половини јуна.
Након састанка, чланови пројектних тимова су
обишли постројење филтера "Тилава" где је одржана и
конференција поводом Светског дана вода, а која је
реализована као део пројектних активности.
Одржавање ове конференције, као део редовних
активности, је било од великог значаја с обзиром на то да је и
специфични циљ пројекта промовисање еколошке свести о
одрживом коришћењу и заштити вода на нивоу општина кроз
прекограничну сарадњу.
Ј.М.

Као и сваке године, КЈП "Ђунис" Уб, у сарадњи са Општинском
управом, почетком пролећа спроводи акцију "Очистимо град".
Сваке суботе, од 6.априла до 11.маја, радници комуналног
предузећа износиће кабасти отпад према утврђеном плану. До
данас су обишли три реона у централном делу града: око главне
улице, Првомајске улице и "Вучијака" са свим споредним
улицама.

Из КЈП "Ђунис" позивају суграђане да учествују у акцији и
помогну да наш град буде уредан и чист. Распоред за наредни
период је следећи:
IV СУБОТА (27.04.2013.): Улица Браће Ненадовића, Животе
Илића, Поточари, Драгослава Томића, Шепковац, Стрељаних
родољуба, Шумадијска, 8. црногорска, Мајског уранка, Проте
Матеје, Николе Мишљеновића, Пролетерских бригада, Николе
Тесле.
V СУБОТА (04.05.2013.): Улица Свете Поповића, Ламеле,
Славољуба Миливојевића, Рајка Михајловића, Чеде Тодоровића,
Чедомира Миндеровића, Убска долина, Милана Михајловићаа,
Алексе Мартића, Пиково имање, Пује Пандуровића, Радомира
Софронића, Саве Бојанића, Тамнавска, 13. пролетерска, Бањанска,
Сандића имање, Богдановица.
VI СУБОТА (11.05.2013.): Насеље Свињци, Милана Муњаса,
Ратка Ранковића, Братства и јединства, 25. маја, 30. јуна, Милована
Глишића, 29. новембра, Бране Петронијевића, Боже Кнежевића,
Јосипа Мајера, Шарбанска, Дринских дивизија, Косовских јунака,
Браће Марчетића и насеље Талови.

ОПШТИНА УБ ПОДРЖАЛА АКЦИЈУ ОПРЕМАЊА
ЦЕНТРА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА БЕБЕ
Поред директне новчане помоћи Центру за
ВТО, општина ће ући и у програм финансирања
трећег покушаја вантелесне оплодње

У оквиру промотивно-донаторске кампање „Да се
нови живот рађа” за опремање Центра за вантелесну
оплодњу Здравственог центра Ваљево, први ВТО караван
одржан је на Убу, где је ова акција представљена општинској
власти, привредницима и грађанима. Акција је покренута
како би се до краја године прикупило 120.000 евра за
отплату преузете и набавку дела нове опреме неопходне за
рад Центра. Колико је рад ове установе важан, говоре
подаци да сваки седми пар у Србији има проблем са
плодношћу, сваки дванаести не оствари жељу да добије
дете, те је за многе вештачка оплодња једини начин да
постану родитељи, а са друге стране и статистички подаци
упозоравају да нас је сваке године све мање, опоменула је
др Надица Ребић из стручног тима Ваљевске болнице на
промоци кампање у Клубу Дома културе. Општина Уб
подржаће акцију „Да се нови живот рађа” и помоћи рад
Центра за вантелесну оплодњу, обећао је том приликом
председник општине Дарко Глишић.
- Статистика је и по Уб врло неповољна, број деце који
се рапидно смањује и по броју становника који је драстично
смањен у односу на претходни попис. Желимо да
зауставимо тај негативни тренд и да паровима који желе
децу, а не могу да их имају, дамо шансу да дођу до својих
наследника. То ћемо учинити кроз три вида помоћи. Поред
тога што ћемо упутити директну финансијску помоћ Центру
за вантелесну оплодњу, ући ћемо и у програм финансирања
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трећег покушаја вантелесне оплодње, пошто прва два
финансира Републички фонд за здравство. Уз то, помоћи ћемо
и утицајем на све партнере и оне са којима општина Уб
сарађује и предложити им да уплате колико могу за опремање
Центра. Треба прикупити много новца, тако да ће општина Уб и
на овај начин дати допринос да Центар за ВТО заживи –
поручио је Глишић.
Према последњем попису, на подручју убске општине
има 1.600 деце старе до шест година, што је за 472 мање него
пре две деценије.

РАДНИ САСТАНАК РУКОВОДСТВО „ЕЛЕКТРОСРБИЈЕ” МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТАКОВО
КРАЉЕВО И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

НАСТАВАК УЛАГАЊА КОНТИНУИРАНИМ РАДОМ
ЦИЉЕВЕ
У ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ИакоОСТВАРУЈУ
је у претходним годинама Таково доста
Уз радове на реконструкцији нисконапонске
мреже, од стратешког значаја изградња
трафо станице, јачине 110 киловолти

Мимо раније уговорених радова на реконструкцији 40
километара нисконапонске мреже у 15 Месних заједница,
због проблема у снабдевању струјом ове године биће
интервентно санирана и ННМ у Врелу, као и све друге
критичне мреже, договорено је на радном састанку
руководства локалне самоуправе и „Електросрбије”
Краљево, који је прошле недеље одржан на Убу. Састанак је
уприличен на иницијативу председника убске општине
Дарка Глишића, а поред његовог заменика Александра
Јовановића Џајића, присуствовали су му генерални и
финансијски директор „Електросрбије”, Срђан Ђуровић и
Милена Радивојевић, као и Зоран Николић и Веселин
Шиљеговић, директори ЕД Ваљево и ЕД Лазаревац.
Изразивши задовољство због прве посете челника
Привредног друштва „Електросрбије” убској општини,
Глишић је рекао да је у „директном разговору са
најодговорнијим за снабдевање електричном енергијом на
територији Тамнаве постигнута сагласност о неопходности
даљег улагања у електроенергетски систем. Уз наставак
радова на реконструкцији нисконапонске мреже, од
стратешког значаја је изградња трафо станице, јачине 110
киловолти, чиме би се решили проблеми неквалитетног
снабдевања потрошача и преоптерећења постојећих
капацитета, али и обезбедили енергетски предуслови за
развој индустрије.

У разговору са генералним директором
"Електросрбије" Краљево Срђаном Ђуровићем (десно)
испред убске "Елекродистрибуције"
Привредно друштво „Електросрбија” Краљево
покрива једну трећину територије Србије, односно 55
општина и градова укупне површине од око 25.000
километара, на којој се налази 1,1 милион електричних
стубова, напоменуо је својим домаћинима директор овог
предузећа Срђан Ђуровић.
- Дужина нисконапонске мреже у ЕС Краљево је 50.000
километара, од чега је половина још увек на дрвеним
стубовима и то је један од наших највећих проблема. Темпо
и динамика улагања је таква да брзо не можемо све да
заменимо, али на основу неких наших прегледа радимо
тамо где је најнеопходније и најпотребније, као што је
нисконапонска мрежа у тамнавским селима.
„Електросрбија” Краљево ће дати максималну подршку
локалним огранцима, с обзиром да општина Уб захвата два
огранка: Ваљево, који има 90 процената територије и
Лазаревац. Од општинског руководства очекујем подршку у
решавању имовинско-правних односа и приликом
прибављања грађевинских дозвола, а од локалног
становништва помоћ у извођењу грађевинских радова, што
је врло мало у односу на значај и вредност укупног посла –
изјавио је Ђуровић, додајући да је овим састанком
интензивирана будућа сарадња са убском општином.
Након састанка, гости су у друштву домаћина обишли
убску Пословницу ЕД Ваљево, где их је директор Младен
Петрић ближе упознао са актуелним пословима и
планираним пројектима у текућој години. Д.Недељковић

тога урадило за уређење села, увек има још
да би село било још лепше и функционалније
за своје мештане.

Село Таково је једно од најуређенијих села у нашој
општини, захваљујући ангажовању и преданости његових
мештана. Није пресудно ко је на челу Месне заједнице или
члан Скупштине, битно је да се ради и да свако доприноси
развоју села. Нови избори за Савет месне заједнице заказани
су за 12. мај, али тренутни председник савета Драган
Бранковић „не седи скрштених руку“. Иако је у претходним
годинама Таково доста тога урадило на свом уређењу, увек
има још да би село било још лепше и функционалније за
своје мештане.
Прва наредна акција, која
ускоро почиње са реализацијом, је
реконструкција нисконапонске
мреже на подручјима трафостанице
1 и 3. Потписан је уговор између МЗ
Таково, Електродистрибуције и
општине Уб. Ових дана се завршава
израда пројекта, а мештани Такова
почињу са припремним радовима,
ископавањем рупа за стубове,
бетонирањем истих и сечењем
обала. Реконструкцијом ова два
трафоа биће покривено око 80 посто
територије електромреже Таково, а
до сада је већ доста тога урађено у Драган
Тамнавској улици и засеоцима Бранковић
Парлоге и Стубло.
Друга акција је повезивање четири главна сеоска
пута са асфалтом, у укупној дужини од 500-600 метара, чиме
ће Школска улица бити комплетирана. Реализација овог
пројекта очекује се до краја године, јер већ постоје неки
договори и обећања.
Преседан је да село Таково на својој територији има
водовод а нема изграђену водоводну мрежу, иако је центар
села од водовода удаљен нешто више од два километра.
Приликом великих поплава 2011. године вршено је
испитивање сеоских бунара и утврђено је да је 99 одсто њих
заражено ешерихијом-коли и разним фекалијама, о чему
постоји и тачна документација у Водоводу. Само два бунара
у селу су имала исправну воду и то се одражава на здравље
људи. Ово је озбиљан проблем који се систематски и што
хитније мора решавати.
У Такову већ дуже од века постоји Основна школа
„Рајко Михаиловић“ до четвртог разреда, која је 2000.
године новоизграђена по свим стандардима. На жалост,
установа која је увек имала два учитеља сада има само
једног и прети јој затварање због „помодарства“ младих
родитеља који своју децу уписују најчешће у убску ОШ
„Милан Муњас“. Председник МЗ Таково Драган Бранковић је
родитељ петоро деце која су били ђаци ове школе.
- Одговорно тврдим да моја деца ни мало нису
заостала у образовању у односу на убску децу. Чак напротив,
са пола снаге су завршила и завршавају Високе школе. Ово је
веома комплексан проблем који се под хитно мора решити
како би се школска 2013/2014. година дочекала са
оптималним бројем деце. Сада има само девет ученика и
једног учитеља, а за петнаесторо деце имали би право на још
једног учитеља. Потенцијалних ђака има 30, па видите како
стоје ствари- са незадовољством констатује Бранковић.
Још једна од ставки коју треба решити је и уцртавање
таковачких улица у Просторни план Уба. То је одавно требало
бити урађено па се мора испитати „где је запело“.
У претходној години је Таково, захваљујући Општини
Уб, добило средства за проширење гробља на 70 ари.
Међутим, да би та парцела била уређена потребно је што
хитније излити стазе и обележити гробна места како би се
избегло досадашње сахрањивање без икаквог реда. За овај
посао задужена је Дирекција за уређење и изградњу
општине Уб, која је обећала да већ ових дана креће са
радовима.
Акуелни председник савета МЗ Таково Драган
Бранковић се нада да ће на заказаним изборима наћи
младог, одговорног и амбициозног наследника са којим ће
радо поделити своје искуство и пружити му свесрдну помоћ у
даљем раду.
С. Петровић

ОДРЖАНА 12.НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ПАСА НА УБУ

УДРУЖЕЊЕ „ЖИВИМО ЗАЈЕДНО” У ПОСЕТИ ТУЗЛИ

РЕКОРДАН БРОЈ УЧЕСНИКА ДОГОВОРЕНА
САРАДЊА

За титулу шампиона такмичила су се 303 пса у десет FCI група. Од убских излагача
највише успеха је имао одгајивач Бранко Филиповић.
Доберман Casper Chagal Home,
власника Јелене Радуловић из
Београда, најлепши је пас 12.
Националне изложбе паса свих раса
„C.A.C. - Уб 2013”, која је 20.априла
одржана на СРЦ „Школарац”. Друго
место у најзначајнијој, BISS категорији,
припало је руском хрту под именом
B a r z o i - A r t h u r Tr i s m e g i s t u s , у
власништву Јасне Савић и Роберта
Калапса из Београда, док је Викинг,
епањел бретон Миладина Јовановића
из Обреновца, освојио треће место. За
титулу су се такмичила 303 пса у десет
FCI група. Ван конкуренције, у
ревијалном делу програма „Дете и
пас”, учествовало је тридесетак
малишана и њихових верних
љубимаца, који су се поносно
прошетали пред публиком и судијама
и за то сви добили медаље.
Национална смотра паса свих раса
на Убу окупила је, још једном, велики
број одгајивача из Србије. Према
р е ч и м а , с е к р е т а р а и гл а в н о г
оперативца изложбе, Милана
Јаковљевића, овогодишња изложба
окупила је рекордан број излагача, па
је велики број посетилаца имао шта да
види по веома сунчаном дану.
Од убских излагача највише
успеха је имао одгајивач Бранко
Филиповић, кој и ј е са својим
енглеским сетерима освојио прво
место у паровима и друго постоље у
групама. Тробојни српски гонич Арка,
власника Душана Негића, однео је
победу у конкуренцији ветерана. Код
млађих паса, од шест до девет месеци,
треће место заузео је епањол бретон
Алекс у власништву Владимира
Ђурђевића.
За још једну успешну изложбу
највеће заслуге припадају
Кинолошком друштву „Уб”, које је,
заједно са Кинолошким савезом
Србије, организаовало ову
манифестацију, док је генерални
покровитељ била локална
самоуправа.
Милован М.

Убски излагачи

Представници и пријатељи
Удружења особа са посебним
потребама „Живимо заједно”
недавно су боравили у
једнодневној посети Удружењу
грађана „Мајке хендикепиране
деце” у Тузли, како би се
упознали са искуствима ове
организације иза које је 18
успешних година рада са децом
ометеном у развоју. Поред
развијања међусобне сарадње и
пријатељских односа, посета је
имала за циљ и спровођење
заједничких пројеката. Током
посете, Мирјана Јовановић из
убског Удружења разговарала је
са Сајдом Арнаутовић,
председницом организације
„Мајке хендикепиране деце”,
која је том приликом истакла да
је „поласкана самим доласком
пријатеља из Србије”. Убљани се
надају да ће посета удружењу из

Победници 12.Националне изложбе паса на Убу

УСПЕХ
УБСКИХ БАЛЕРИНА

ТРИ ПРВА МЕСТА

Балетски студио "Атена" учествовао је, 14.априла, са три групе на такмичењу
модерног балета у Новом Саду. У питању је Државно првенство најмлађих
узраста, као и млађих јуниора (пети и шести разред). Балерине са Уба су освојиле
три прва места, а свака кореографија је добила свој победнички пехар. Лепо
дружење и својеврсну екскурзију употпунио је излет на Петроварадинску
тврђаву, пре самог такмичења, одакле и доносимо ову лепу фотографију.

Убљани са љубазним домаћинима у Тузли
Тузланског кантона уродити плодом, те да ће већ у овој
години реализовати заједнички пројекат. Такође,
договорена је и узвратна посета убском удружењу, које
очекује да половином године на Убу буде отворен Дневни
центар за лица са посебним потребама. С обзиром да
тузланско удружење већ годинама ради на таквом пројекту,
ова сарадња ће добро доћи.

ГАЛЕРИЈА "СВЕТИ ЛУКА"- ИЗЛОЖБЕ

ЧУВАР ПОРОДИЧНЕ
ТРАДИЦИЈЕ
Овогодишња излагачка
сезона у реновираној
Галерији „Свети Лука”
отворена је првом
самосталном изложбом
скулптура Јасне
Станисављевић Миљанић
из Јабучја. Неоспорни
таленат, ова млада
уметница носи у генима, а
наследила га је од деде
Драгише и стрица Милана,
чувених и награђиваних
вајара наиваца и ван
граница наше земље. Већ у Јасна Станисављевић
детињству очима је занат Миљанић
"крала" и своје прве
скулптуре направила је са само пет година, због чега,
„уместо крхког женског потеза, у Јасниним резбаријама
видимо потезе старих мајстора народних заната”, сматра
њен колега, Лајковчанин Милутин Ранковић, док према
речима Милана Станисављевића, који је отворио
изложбу, Јаснине радове у дрвету красе једноставност и
зрелост.
Јасна Станисављевић Миљанић се определила
да очува породичну традицију и скулптуром се
интензивно бави више од две деценије. До сада је
излагала на многобројним колективним изложбама,
између осталог и на Убу 1996. и 1997. године.

ТРИБИНА ДЕЈАНА ЦУКИЋА НА УБУ

ПРИЧЕ
О РОК ПЕСМАМА

У оквиру богатог уметничког програма Дома
културе, средином априла гостовао је познати рок
музичар Дејан Цукић, који подједнако успешно гради и
каријеру новинара, публицисте и преводиоца. Поред
тога што је аутор књиге „Музика је најбоља” о америчком
гитаристи, певачу и композитору Френку Запи и малог
музичког зборника „45 обртаја – Приче о песмама” међу
чијим корицама је „сабрао” своје текстове из
„Политикиног Забавника” о животу и делу 45
најпознатијих светских рок музичара, Цукић је превео и
књиге о гитаристи Ерику Клептону, фронтмену
„Ролингстонса” Киту Ричардсу, британској рок групи „Лед
Цепелин”,... Због тога, био је прави саговорник Драгану
Максимовићу на тему: историја и развој рокенрола, а
Убљани су имали прилику да чују и Цукићево виђење
овог културног феномена који је, на свој начин, у
последњих пола века битно мењао цивилизацију.

„ПОРТРЕТ” АПСОЛУТНИ ПОБЕДНИК ПОЗОРИШНОГ
ФЕСТИВАЛА У КРЊЕВУ

НАГРАДЕ ЗА ПРЕДСТАВУ
И
ГЛУМУ
Према оцени стручног жирија, најбоља глумица
фестивала Мирјана Симић, а по избору публике
„Портрет” најбоља представа у целини

За улогу Стевке у представи „Портрет” Позоришта „Раша
Сцена из "Портрета":
Плаовић”, Мирјана Симић проглашена је за најбољу глумицу на управо
Мирјана Симић и Милан Марковић
завршеном другом фестивалу „Дани Бране Дамњановића”. Осим овог
признања стручног жирија, „Портрет” је освојио и награду
публике за најбољу представу у целини на фестивалу у Крњеву, у ЈЕДАНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ
конкуренцији шест представа из Србије. На свечаној додели
награда, пред пуном салом Дома културе у Крњеву, признања су ШОМО "ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ"
примили Мирјана Симић и Александар Тадић, који потписује
режију и адаптацију текста „Портрет” Зорана Мијаљевића. Обоје
су сагласни у томе да је представа апсолутни победник фестивала
због њених искрених емоција, које од почетног смеха, на крају
изазивају кнедлу у грлу и сузе у очима. Уз то, убски глумци су и на
овом, деветом извођењу представе, били изванредни, нарочито
На Фестивалу учествује близу 400 такмичара
Мирјана Симић, чији таленат је препознао и наградио стручни
из 37 основних и средњих школа са
жири, а публика је, баш као на концертима, вриском поздравила
територије Србије, као и три из Македоније
када се попела на сцену да прими награду. На истом месту, и
Тадић се захвалио публици због, како је изговорио, помало у
Фестивал Школе за основно музичко образовање
шали, правог избора и одлуке да „Портрет” буде најбоља „Петар
Стојановић” ушао је у другу деценију постојања.
представа другог фестивала у Крњеву.
Инициран од стране клавирског одсека пре 11 година,
када је организована само смотра пијаниста, у
ПРВИ СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ НИКОЛЕ НЕСТОРОВИЋА међувремену
је прерастао у такмичење из шест
дисциплина и од националног постао
интернационални, јер су га током протеклог периода, са
великим задовољством „походили” и млади музичари
са целог екс-ЈУ простора.
Млади тенор показао своје изврсне вокалне
Учешће на овогодишњем
способности пред многобројном публиком на
Фестивалу, који траје у периоду
концерту који су обогатили његови пријатељи и
од 19. до 25. априла, пријавило је
колеге из Музичке школе
близу 400 такмичара из 37
У препуној сали ШОМО „Петар Стојановић”, Никола основних и средњих школа са
Несторовић, ученик другог разреда соло певања у класи Теуте територије Србије и три из
Аслани, одржао је протекле недеље свој први солистичи концерт Македоније. Као и претходних, и
и очарао све присутне. Уз клавирску сарадњу Дубравке Радовић, о в е г о д и н е г е н е р а л н и
своје изврсне вокалне способности овај млади и перспективни покровитељ ове смотре младих
убски тенор показао је различитим избором песама, од музичких нада је Општина Уб.
Скарлатија, преко Калдара, Шуберта, Капуа, до Бајића и Уз присуство бројних гостију,
Биничког. Несторовићево узбуђење и радост због првог Фестивал је, прошлог петка,
самосталног наступа, са њим су поделили његови пријатељи, отворио Александар Јовановић
колегинице са класе и сопрани Миона Живановић, Сара Џајић, заменик председника
Јовановић, Вања Марјановић и Александра Филиповић, као и Општине Уб речима: „Музичка
виолиниста Војислав Живић, сви подједнако млади и надарени, школа заслужује сваку похвалу и
који су, као специјални гости, наступили на концерту и, заједно са не могу, а да не похвалим, како
Николом, мамили бурне аплаузе публике.
На свог ученика, „убског славуја” Николу Несторовића д и р е к т о р а В л а д и м и р а Теута Аслани
изузетно је поносна професорка Теута Аслани, која каже: „Већ од Ђенадера, тако и све наставнке и
првих часова, било је јасно да је Никола велики потенцијал те се ученике који постижу добре резултате. Један од
надам да ће га искористити на прави начин. Припремаћемо показатеља како раде је и Фестивал, који већ 11 година
пријемни испит за упис у средњу школу и мислим да може успешно организују и ја им желим да и убудуће наставе
као до сада. Свим такмичарима желим да остваре што
далеко да стигне ако буде радио као до сада”.
боље резултате, а нама који ћемо пратити овај Фестивал
Утиске са концерта Никола је „сабрао” у неколико реченица.
- Срећан сам и поносан што сам, на свом првом солистичком остаје само да уживамо”.
Музичка школа, која је током свих претходних
концерту, певао пред препуном салом Mузичке школе. Аплаузи
су потврда да је концерт био изузетан. То је нешто што се речима фестивала, организовала квалитетан пратећи програм,
не може описати и нешто и з б о р о м к о н ц е р т а п о в од о м о т в а р а њ а о в е
што, једноставно, треба да се манифестације, поново је одушевила публику, баш као
доживи.Овај догађај је круна и фантастични београдски танго квартет „Libercuatro”,
мог школовања у ШОМО који су присутне повели на незаборавно музичко
„Петар Стојановић” – изјавио путовање у ноћне клубове, барове и забачене улице
ј е м л а д и Н е с т о р о в и ћ , Буенос Ајреса, кроз мелодије аргентинских
з а х в а л и в ш и с е с в о ј и м композитора Пјацоле и Хинастере. Поред танго музике,
пријатељима и колегама публика је била у прилици да слуша и композиције
због тога што су његов први „песника клавира” - Фредерика Шопена на недељном
с о л и с т и ч к и к о н ц е р т концерту победника манифестације Belgrade Chopin
„улепшали и обогатили”.
Fest, док је у уторак професор на ФМУ Вера Огризовић
Д а н и ј е с а м о одржала Вече савремене српске музике за гитару. У
талентован, већ и хуман оквиру пратећег програма Фестивала, у сали школе
Никола је показао тиме што организована је и изложба слика убског сликара и
је на концерту организовао архитекте Ратибора Вукојичића, а у дворишту изожба
а к ц и ј у п р и к у п љ а њ а скулптура „Terratorija” БЕЛЕФ Центра. Овогодишњи
добротворних прилога за
Одушевио публику:
л е ч е њ е м а л е Т и ј а н е Фестивал се завршава у четвртак, доделом награда и
завршним концертом лауреата.
Никола Несторовић
Д.Н.
Д.Н.
Огњановић.

СМОТРА МЛАДИХ
МУЗИЧКИХ НАДА

УБСКИ СЛАВУЈ

СЛОБОДАН РИСТОВИЋ

СТУБЛЕНИЦА
Сањао сам ноћас село Стубленицу у
Тамнави, и то онај део ка селу Шарбане,
који се наслања на засеок Провалије.Тај
део села ми је у детињству био завичај
вила, крилатих коња, чума, дрекаваца,
хајдука, срна, змајева...
Сада је тај засеок пуст. Празан ка бачена
цимента,коју је проглодала рђа...

*****************

Нека места испаре као вода
Врате се свом завичају у небу
Тамо их дочека Отац
Вида им ране и тапше их по раменима
Као и на овом свету
Ордење бацају у неки улубљени суд
Или жижљиви сандук од муниције
Хероји одувек завршавају у паучини и
прашини
Паучина је најпостојанија предја
Од ње су нам сашивене све аљине
Стајаће,свечане и укопне
Места која нигде не одлазе
Остају у својој осуди
Постају у станиште цуме
У њима цума прави свирале од костију
Која никну у време отапања снега
Има свирала са синџирима и гвождјима
Више је свирала од људских костију него
од вучијих
Јер вукови нису у замке хватали браћу
Од братских костију се праве двојнице
На њих се свира када се удаје сестра
То су тужне и црне музике
Јер ће браћа кад тад убити зета
Да би се додвори властима
Власт је ко и шурак
стављаш је у горњи крај уместо свеца
Не због вере
Него због невере...
Чуми је све једно
Јер оно што не зна
Научиће
Време је њен брлог
Ноћу се на некадашњим гувнима
Окупљају лобање
Те се играју пиљака,клиса и паље
а младалачке и младеничке, урупице
боце
Пиљака се играју зубима
Обично су то шкргутни пиљци
Кутњаци
У којима кути семе кукуте и зове
Од те зове се праве пуцаљке
Којима се ноћу међусобно плаше и
препадају...

************************

У том делу села је била бара,на којој су се
појиле срне,зечеви и фазани, а у глуво
доба аждаје са седам глава.
Маштао сам, када порастем, да одем ноћу
и видим аждају. Занимало ме како изгледа
неко са толико глава...И ноћас бих
отишао,али тамо одавно нема никога.
Можда бих и стигао,али примакла се и моја
станица.При изласку, возач ме упита:
Приле, јеси ли ти онај што пише?
Климнух му главом. Пред вратима ме је
чекао керић.
Да га је видео (керића) мој покојни Отац
рекао би му: Газда ти се репом закитио.
Бела Земља 20.04.2013,год.
Лепо јутро, ко упис, што би реко Рака Чока
из Стубленице.

ПРИЧА "ГЛАСА ТАМНАВЕ"

МИХАИЛО МИКА РАДОВАНОВИЋ

ВОДЕНИЧАР
В

есело се окреће тек “посечени” воденични
камен. И меље крупна зрна пшенице. Брашно
као ситни снег пада у дрвени сандук.
Ослоњен леђима о чађава нрвна воденице, на
троношцу, дрема воденичар. Пећ бубњара
немилосрдно прождире јасенове цепанице и квргаве пањеве. Беше
позна јесен. Испод трошног крова прхну сова. Захука и полете у ноћ.
Прену се, паспаљом посут, дремовни воденичар. Смежураним рукама
протрља очи. Тешко устаде. У кошу је већ понестајало жита. Узе
дрвени мерац. Два-три пута захвати жито и насу у кош. Уврте фитиљ
на лампи. Да мање изгори петролеја. Стави сламани јастук под главу.
Леже на букове даске застрте поњавом. Око себе умота губер од вуне.
И неосетну утону у сан. Да мало дремне.
Чекетало је неуморно трчкарало по камену. Овај се окретао и млео
жито. Трже га из сна цвилећа шкрипа зарђалих шарки на расклиманим
вратима. Усправи се. Бунован и још сањив. Врата се широм отворише.
На њих покуља хладноћа ноћи. И бледа трака месечине. Оно што
угледа, укочи му поглед. И одузе аваз. У рагастову врата стајала је
босонога девојка. Светлуцала коса јој је падала на рамена. Била је у
белој хаљини као снег. И гледала га неким продорним и чудним
погледом. Седео је укочен. Тешко је дисао. Није могао да се помери.
Као да је био сасвим одузе...

А она, прстом му показа да устане. И пође ка вратима. Учини му се да
лебди. Да ногама не дотиче земљу. Не осети ни хладноћу. Закорачи у
звездану, месечином окупану ноћ. Осети хладан стисак женске руке.
Није био сигуран да ли хода или лети. Није чак ни могао да види
дрвојку у белом. Одједном, босим ногама дотаче влажну траву. Обре
се на некој ливадици. Не већој од дворишта. Унаоколо су се уздизала
брда. Негде је жуборила вода. Играло је коло прелепих девојака. У
средини је горела ватра. Дограбише га. Нађе се у колу. Старачке ноге
су клецале од година и умора. Играо је. Као у трансу. Девојке су
подврискивале. Не сећа се колико је времена играо. Одједном му се на
очи навуче мрак. И изгуби свест.
Ујутру је до воденице стигао први помељар. Донео жито да
самеље. Један буџук. Зачуди се кад угледа воденичара. Лежао је
потрбушке преко прага. Без свести, без капе. Расчупане косе и
изгребалог лица. Одећа беше подерана. Унео га је у воденицу. И
положио на кревет. Посипао га хладном водом. Дозивао по имену.
Отворио је закрвављене очи. Тупо га гледао. Покушавао је нешто да
каже. Али узалуд. Мицао је испуцаним уснама. И ништа више.
Човек отрча до првих кућа. Да зове помоћ. Њега остави у чађавом
собичку. Убрзо стиже групица сељана пред воденицу. На вратима
стадоше као да су укопани у земљу. Беживотно тело старог
воденичара још је њихало. На ужету завезаном о греду. Скидоше га.
Било је већ касно. Први, хладни зраци сунца пробијали су се кроз
расушена брвна. На оџаку воденице грактала је врана. Жуборила је
вода. Чекетало је тужно чекетало. Последњи пут. Свитало је.
Њега сахранише сељани. О свом трошку. Није имао никог свог.
Живео је сам. У воденици. Пре две деценије дошао је из неког
планинског села. Прихватио је да ради у воденици. Људи су га
волели. На воденицу ставише катанац. Закључаше је. За сва времена.
На крају се претурила у воду. Сељацима остаде нерешена, вечита
загонетка. Зашто се, доброћудни воденичар обеси у воденици једног
јутра?

И С П Р А В К А

У тексту "Један је биоАбрашевић", у прошлом (91.) броју "Гласа
Тамнаве" поткрала се грешка у једном имену. Говорећи о својој
задњој улози у једној од представа "Абрашевића", познати убски
глумац аматер Ратко Јовановић истакао је да је у тој представи
играо и његов унук. Грешком је уписано име Петар, а Јовановићев
унук се зове Стефан. Извињавамо се и деди и унуку, Ратку и
Стефану.
Редакција "Гласа Тамнаве"

С Е Ћ А Њ Е

Дана 13.априла 2013.г. преминуо
је наш драги

Дана 13.априла 2013.г. преминуо
је наш драги

РАДОМИР БЛАГОЈЕВИЋ РАДОМИР БЛАГОЈЕВИЋ
БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ
ОЛУЈА
ОЛУЈА
(1933
- 2013)
(1933
2013)
БРАНКО
Живи у нашим срцима
успомена на твој
драги лик

Утехе и заборава нема
за оне који се искрено воле.
С љубављу чувамо
успомену на тебе.
Супруга Анка

Дана 25.марта 2013.г. навршава се
годину дана од смрти нашег драгог

2003 - 2013.

Последњи поздрав вољеном
оцу, тасту и деди
и велико хвала
за љубав и подршку.

Ћерка Снежана, зет Слободан,
унук Пеђа и унука Слободанка
Дана 14.04.2013.г. навршило се
две године од како смо изгубили
нашу драгу

БОЖИДАРА
ТАНАСИЋА

учитеља у пензији

Успомену на тебе
вечно ће чувати
Драгица, Горан и
Гордана са породицом
24.04,2009. - 24.04.2013.

Дана 18.априла 2013.године
навршило се две године
од смрти

ЗОРИСЛАВЕ
ЂУРЂЕВИЋ
DESANKA
SRETENOVI]
DESA
1936. - 2009.
Qubav i plemenitost kojima
si zra~ila ve~no `ive
u na{im srcima
Porodica Sretenovi}

17.коло
17.коло (13/14.април):
Јединство (М) - Радник
Бргуле - Чучуге
Слога (Л) - Врело
Каленић - Црвена Јабука
Јошева - Омладинац (К)
Тврдојевац - Стубленица
ОФК Паљуви - Гуњевац

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

18.коло (20/21.април):
Гуњевац - Бргуле
Црвена Јабука - Јошева
Врело - Тврдојевац
Радник - Каленић
Стубленица - Паљуви
Омладинац (К) - Слога (Л)
Чучуге - Јединство (М)

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

17.коло

ЈОШЕВА - ОМЛАДИНАЦ (К)
1:0 (1:0)

Терен у Јошеви. Гледалаца: 300. Судија:
Милутин Остојић (Уб) . Стрелац:
Драгачевац у 32. минуту. Жути картони:
Васиљевић, Максимовић, Илић,
Димитријевић (Ј), И.Савић, Д.Савић,
Тимотић, Николић (О)
ЈОШЕВА: Павловић 7, Васиљевић 7,5
( С . К у з м а н о в и ћ _ ) , В . Те ш и ћ 7
(М.Кузмановић _), Д.Тешић 7,5
(Димитријевић _), Илић 7, Максимовић
7, Марковић 7,5, Драгачевац 8,
Ранковић 7 (Б.Тешић _), С.Вукић 7,5,
Г.Вукић 7
ОМЛАДИНАЦ: Бојић 6, Тимотић 7,
Адамовић 7, Милићевић 6, Д.Савић 6,5,
И.Савић 6 (Јуришић 7), Лазаревић 6,5,
Ивановић 6, Вукадиновић 7, Митровић
6,5, Николић 6, Чобић 6,5.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Златан Драгачевац(Ј)
Домаћин је боље отворио меч,
одличне шансе на почетку пропустили
су Ранковић и Горан Вукић. Дерби је
решен у финишу првог дела,
Васиљевић је срушен у продору, а
Драгачевац мајсторски из слободног
удараца погађа леви угао гола Бојића.
Омладинац је дигао главу у наставку,
али су Јошевљани сигурно сачували
предност, притом је и Максимовић
уздрмао пречку Бојића.
18.коло

Најава 19.кола (27/28.април):
Јошева - Радник
Гуњевац - Чучуге
ОФК Паљуви - Врело
Слога(Л) - Црвена Јабука
Тврдојевац - Омладинац (К)
Каленић - Јединство (М)
Бргуле - ОФК Стубленица
Најава 20.кола (4/5.мај):
Врело -Бргуле
Јединство (М) - Јошева
Црвена Јабука - Тврдојевац
Чучуге - Каленић
Омладинац (К) - ОФК Паљуви
Радник - Слога (Л)
ОФК Стубленица - Гуњевац
Најава 21.кола (11/12.мај):
Тврдојевац - Радник
ОФК Стубленица - Чучуге
Гуњевац - Врело
Јошева - Каленић
ОФК Паљуви - Црвена Јабука
Бргуле - Омладинац (К)
Слога (Л) - Јединство (М)

ТВРДОЈЕВАЦ - СТУБЛЕНИЦА
0:0

Терен у Тврдојевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Срђан Михајловић (Уб). Жути
картони: Бошковић (Т), Ранисављевић
(С).
Т В РД О Ј Е В А Ц : Р а д о в а н о в и ћ 7 ,
Јовановић 7 (Радојичић 6,5), Ранковић
7, Бошковић 7, Васиљевић 6,5,
Јовичић 6,5, Ракић 6,5 (Тејић 6,5),
Милић 6, Симић 6,5, Максимовић 7,
Симић 7 (Стевић 6,5)
СТУБЛЕНИЦА: Јокић 8, Јовановић 6
(Лазић _), Перишић 6 (Глишић _),
Ранисављевић 6 (Мирковић 7),
Ивановић 7, Нем.Спасојевић 6,
Стојановић 7, Лукић 7, Ник.Спасојевић
7, Станковић 7, Поповић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Јокић
(Стубленица)
Добра утакмица на одличном
терену, фалили су само голови да
утакмица добије високу оцену. Свој
дан имао је доскорашњи голман
Тврдојевчана Јокић, зауставио је шут
Ракића са 5 метара, а у наставку је
Тејић погодио и оквир гола. Пробали
су и гости у наставку, Перишићев шут
завршио је поред гола.
18.коло

ГУЊЕВАЦ - БРГУЛЕ 4:0 (2:0)

ЧУЧУГЕ - ЈЕДИНСТВО
(Милорци) 1:1 (0:0)

Стадион у Чучугама. Гледалаца: 100.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци:
Станојевић у 75., а А.Станковић у 70.
минуту за Јединство. Жути картони:
Јовић (Ч), Драгићевић (Ј).
ЧУЧУГЕ: Ђурђевић 7, Милетић 5,5,
Живковић 5,5 (Новаковић 6), Јовић 7,
М и р к о в и ћ 6 , 5 , Те о д о с и ћ 7 ,
Радовановић 6, Веселиновић 6, Лесић 6
(Јовановић 7), Станојевић 7,
Марјановић 7.
ЈЕДИНСТВО: Куљић 7, Јаковљевић 6,
Пантић 6, Драгићевић 7, М.Станковић
7, Васиљевић _(Јовановић 6),
В.Станковић 7, Димитријевић 6,5,
Андрић 6,5 (Рончевић _), Максимовић
7, Милосављевић 6 (А.Станковић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Драгићевић
Тврда и борбена утакмица,
много више узбуђења виђено је у
другом делу. Веселиновић је погодио
стативу у 53. минуту, а Милорчани
долазе у вођство прелепим голом
Александра Станковића. Истом мером
је узвратио капитен домаћих, па је меч
завршен најправичнијим исходом.
ФК Јединство (Милорци)
са почетка сезоне

Стадион у Звиздару. Гледалаца: 50.
Судија: Перица Марјановић (Уб).
Стрелци: Вујковић у 5., Д.Марковић у
33. и 80. и В.Марковић у 65. минуту.
Није било картона.
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 7, Симић 7,
Митровић 7, В.Марковић 7,5, Вујић 7,
Вујковић 8, Д.Марковић 7,5,
В.Милошевић 7, Бакић 7 (Јечменица
_), С.Милошевић 7, Давидовић 7
(Ивановић _)
БРГУЛЕ: Г.Ракић 6, Петровић 6, Хаџић
6, М.Ракић 6, Павловић 6, И.Бајић 6,
Ми. Бајић 6, Ма.Бајић 6, Радовић 6,
Илић 6, Дивнић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Вујковић
(Гуњевац)
Лака и убедљива победа
одличног Гуњевца над
индиспонираним гостима, да су
домаћи били расположенији и
коначан резултат је могао бити много
већи.

Окружна лига Колубаре, 21. коло
Резултати 19.кола (13/14.април):
Пепељевац - Рибникар
1:0
Тешњар - ОФК Дивци
2:1
Врујци - Трлић
1:3
Младост(В) - Задругар
0:4
ОФК Јабучје - ЗСК
0:1
Рубрибреза - Полет(Т)
3:0
Совљак - Брезовица
2:0
Тулари - Бањани
1:1
Резултати 20.кола (20/21.април):
Рибникар - Тулари
2:0
Бањани - Совљак
3:2
Брезовица - Рубрибреза
5:0
Полет (Т) - ОФК Јабучје
2:0
ЗСК - Младост (В)
1:0
Задругар - Врујци
3:0
Трлић - Тешњар
2:1
ОФК Дивци - Пепељевац
4:1
Резултати 21.кола (20/21.април):
ОФК Дивци - Рибникар
6:2
Пепељевац - Трлић
0:4
Тешњар - Задругар
2:1
Врујци - ЗСК
1:2
Младост (В) - Полет (Т)
1:0
ОФК Јабучје - Брезовица
1:1
Рубрибреза - Бањани
1:1
Совљак - Тулари
3:1

Најава 22.кола (27/28.април):
Рибникар - Совљак
Тулари - Рубрибреза
Бањани - ОФК Јабучје
Брезовица - Младост (В)
Полет(Т) - Врујци
ЗСК - Тешњар
Задругар - Пепељевац
Трлић - ОФК Дивци
Најава 23.кола (04/05.мај):
Трлић - Рибникар
ОФК Дивци - Задругар
Пепељевац - ЗСК
Тешњар - Полет (Т)
Врујци - Брезовица
Младост (В) - Бањани
ОФК Јабучје - Тулари
Рубрибреза - Совљак
Најава 24.кола (11/12.мај):
Рибникар - Рубрибреза
Совљак - ОФК Јабучје
Тулари - Младост (В)
Бањани - Врујци
Брезовица - Тешњар
Полет (Т) - Пепељевац
ЗСК - ОФК Дивци
Задругар - Трлић

Окружна лига Колубаре, 21. коло

СОВЉАК - ТУЛАРИ 3:1 (1:0)

ЈАБУЧЈЕ - БРЕЗОВИЦА 1:1
(0:0)

Терен у Совљаку. Гледалаца: 250. Судија:
Жељко Ђурић (Уб). Стрелци. Алфиревић у
13., Обрадовић у 63. и Митровић у 77. за
Совљак, а Ђокић у 85. минуту за Туларе.
Жути картон: Илић (С).
СОВЉАК: Апостоловић 7, Симић 7, Пејић 7,
Ђурђевић 7 (Илић 7), Којић 7 (Митровић
7,5), Ђурић 7,5, Лесић 7, Ристовски 7
(Петровић 7), Алфировић 7,5, Николић 7,
Обрадовић 7,5
ТУЛАРИ: Лазић 7,5, Брдаревић 6,5
(Ранковић _), Сарић 6, Миленковић 6,5,
Ђокић 7, Стефановић 6, Ђурић 6,5,
Николић 6,5, Вићентић 6,5 (Димитријевић
6,5), Вујанић 6,5, Томић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Обрадовић (С)
Није било уобичајене тензије у
дуелу ових ривала, али јесте пуно шанси
на обе стране. Домаћин је заслужено
стигао до нових бодова, а госте је начео
Алфиревић. Своје мајсторство код другог
гола показао је Обрадовић, а трећи
погодак је дело Митровића на пас Ђурића.
Ублажио је Ђокић након стативе Вујанића,
а треба рећи да су оба голмана одбранила
доста тешких шутева.

Стадион у Јабучју. Гледалаца: 500.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Ракић у 90+3. за Јабучје, а
Анђић у 84. минуту за Брезовицу.
Жути картони: Грбић, Ненадовић (Ј),
Чавић, Ашковић, Савић, Симеуновић,
Јовић, Анђић (Б). Црвени картон:
Аврамовић (Јабучје) у 24. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Пимић 7, Јовић 7 (Васић
_), Младеновић 7, Ашковић 7,5,
Јанковић 7, Митровић 7, Чавић 7,5,
Панић 7,5, Савић 7 (Ђукић _), Анђић 7,
Симеуновић 7 (Вуканић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дарко Панић
(Брезовица)
Брезовчани су пропустили
велику прилику да, можда, већ сад
реше првенство, али је пројектил
Ракића у последњим секундама
меча, ипак, оставио Јабучанце у игри.
Пре тога, гости су пропустили бар пет
прилика да дођу у предност, гол
Анђића је, коначно, довео ствари на
место, али је описани финиш оставио
Брезовчане да жале за целим
пленом.

Лидер првенства: ФК Брезовица
Окружна лига Колубаре, 21.коло

РУБРИБРЕЗА - БАЊАНИ 1:1
(0:0)

Терен у Рубрибрези. Гледалаца:
100.Судија: Никола Симић (Ваљево).
Стрелци: Јевтић у 67. минуту за
Рубрибрезу, а Бабић у 84. минуту за
Бањане. Жути картон: Танасијевић (Р).
БАЊАНИ: Даниловић 7, Димитријевић
7, Миловановић 7, Милановић 7,
Ивановић 7,5, Младеновић 7,5, Ћосић
6,5 (Вујковић _), Ранитовић 7
(Теодосић _), Бабић 7, Дробњак 7,
Софранић _ (Костадиновић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Небојша Ивановић
(Бањани).
Бањанци су освојили вредан
бод на "врућем" гостовању, у
равноправној игри без много шанси.
Домаћин је први стигао до предности,
мада је утисак да је Јевтић високо
подигао ногу у тој ситуацији, али је
Бабић у самом финишу био
најспретнији у гужви и донео велику
радост гостима.

Окружна лига Колубаре, 21.коло

ПЕПЕЉЕВАЦ - ТРЛИЋ 0:4 (0:0)

Терену Ратковцу. Гледалаца: 70. Судија:
Миод раг Недић (Ваљево). Стрелци:
Јолачић у 55. и 76., Обрадовић у 70. и
Луковић у 74. минуту. Жути картони:
Јовичић, Живковић (П), Кандић, Цвијић
(Т). Црвени картон: Мијаиловић
(Трлић, на клупи) у 70. минуту.
ТРЛИЋ: Ракић 7, Крњаић 8, С.Новаковић
7,5, Јолачић 8,5 (Дубљевић _),
Срећковић 7,5, Кандић 8, Н.Иконић 8,
Поповић 8 (М.Новаковић _), Луковић 8,
Обрадовић 8,5 (Давидовић _), Цвијић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Обрадовић
(Трлић).
Трлић је доминирао од првог
минута утакмице, али је бољу игру
реализовао тек у другом делу.
Обрадовић је мајсторски проиграо
Јолачића у 55. минуту, а потом све сам
урадио и већ тада решио меч. До краја
још два лепа гола Луковића и Јолачића,
за убедљиву победу гостију и наставак
тријумфалне серије.

"B"
Резултати 12.кола(13/14.април):
Мургаш - Колубара(ЛП)
1:2
Докмир - Звиздар
4:2
Слога(В) - Шарбане
0:4
Вукона - Рудар(Р)
2:1
Слободна Памбуковица
Резултати 13.кола(20/21.април):
Звиздар - Вукона
0:4
Рудар(Р) - Слога(В)
5:1
Шарбане - Памбуковица
2:0
Докмир - Мургаш
0:3
Слободна Колубара(ЛП)

Најава 14.кола (27/28.април):
Колубара(ЛП) - Шарбане
Слога(В) - Звиздар
Вукона - Докмир
Памбуковица - Рудар(Р)
Слободан Мургаш
Најава 15.кола (4/5.мај):
Звиздар - Памбуковица
Рудар(Р) - Колубара(ЛП)
Докмир - Слога (В)
Вукона - Мургаш
Слободне Шарбане
Најава 16.кола (12.мај):
Мургаш- Шарбане
Колубара(ЛП) Звиздар
Слога(В) - Вукона
Памбуковица - Докмир
Слободан Рудар(Р)

Окружна лига Колубаре, 20.коло

ПОЛЕТ (Таково) - ЈАБУЧЈЕ 2:0 (0:0)
Терен у Такову. Гледалаца: 300. Судија:
Александар Јовановић (Пољанице). Стрелци:
Јеремић у 48. из пенала и Живановић у 83.
минуту. Жути картони: С.Илић, Јеремић, Весић,
М.Илић (П), Жунић, Јеленић (Ј). Црвени картон:
Грујичић (Ј) у 49. минуту.
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, С.Илић 7, Радовановић 7
(Весић _), Грујић 7,5, Јовичић 8, Стефановић 7,
Јанковић 7, М.Илић 7, Живановић 8, Ивановић 7
(Јеремић 8), Мијатовић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Јеремић (Полет)
Таковчани су оборили на плећа
дотадашњег лидера и промовисали Брезовицу у
водећу екипу округа. Јеремића је у 48. минуту
оборио Грујичић, при том је и жестоко
протестовао, па га је судија Јовановић послао у
свлачионицу. Искусни нападач је оборио
правило да играч над којим је направљен
једанаестерац не треба да шутира са беле тачке,
а све дилеме решио је брзоноги Живановићузео је лопту на својој половини и "оверио"
велики тријумф Таковчана.
Окружна лига Колубаре, 20.коло

СОВЉАК - БРЕЗОВИЦА 2:0 (0:0)

Друга општинска лига Уба, 12.коло

ВУКОНА - РУДАР (Радљево) 2:1 (0:1)

Терен у Вукони. Гледалаца: 100. Судија: Зоран Анђелић (Брезовица).
Стрелци: Марковић у 75. и Дамњановић у 88. за Вукону, а Јеремић у 34.
минуту за Рудар (сва три из једанаестерца). Жути картони: Д.Лукић,
Хаџић (В), В.Ивковић, Павловић, Теодосијевић (Р). Црвени картони:
Јовичић (В) и Аћимовић (Р) у 83. минуту.
ВУКОНА: М.Лукић 6, Хаџић 6, Ђ.Антонић 7 (Тимотић 6), Ж.Јанковић 7
(Јовичић 5), Л.Марковић 7,5, Илић 7,5, М.Антонић 6,5 (В.Марковић _),
Лазаревић 7,5, Дамњановић 8 (Павловић _), Д.Лукић 7,5, Маринковић
6,5 (Н.Јанковић 6)
РУДАР: Јовановић 5, Радић 5 (Д.Ђаловић 5), Лазарић 5 (Маринковић _),
Давидовић 5, Теодосијевић 5,5, Максимовић 5, М.Ђаловић 5,5,
Б.Ивковић 5, В.Ивковић 5,5 (Аћимовић 5), Јеремић 6,5, Павловић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Славко Дамњановић (Вукона)
Екипа Вуконе је направила велико изненађење- лидер се након
предности у првом делу опустио у наставку, што су борбени домаћини
искористили и стигли до преокрета, а куриозитет је да су сва три гола
постигнута са "беле тачке".

ИДЕАЛНА ПОСТАВА 17. и 18.кола
ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА "А"
9

11

Бакић
(Гуњевац)

Марковић
(Гуњевац)

10

Максимовић
(Тврдојевац)

7

8

Драгачевац
(Јошева)

4

С.Милошевић
(Гуњевац)

Шипчић
(Паљуви)

3

Ранковић
(Радник)

2

Васиљевић
(Јошева)

6

5

Вујковић
Ивановић
(Стубленица) (Гуњевац)

1
Јокић (Стубленица)

Терен у Совљаку. Гледалаца: 800. Судија: Илија
Ковачевић (Ваљево). Стрелци: Гњатовић у 58. и
Николић у 90+2. минуту. Жути картони: Николић,
Гњатовић, Симић, Марковић, Ристовски, Лесић
(С), Савић (Б). Црвени картон: Лесић (С) у 90+3.
минуту.
СОВЉАК: Апостоловић 8,5, Симић 7, Гњатовић
7,5, Петровић 7, Лесић 7, Ђурић 7 (Ђурђевић _),
Новковић 7 (Којић _), Ристовски 7,5, Марковић 7
(Пејић _), Николић 7,5, Обрадовић 8.
БРЕЗОВИЦА: Пимић 7, Младеновић 6,5, Јовић
6,5, Ашковић 6, Јанковић 6, Митровић 7, Чавић 7,
Савић 6,5 (Анђелић 6,5), Ђукић 6,5, Анђић 6,
Вуканић 6,5 (Радовић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ђорђе Апостоловић (Совљак)
У сјајном амбијенту и уз беспрекорно
суђење Илије Ковачевића, Совљак је направио
изненађење (бар на папиру) и сасвим заслужено
савладао комшијског ривала.

Најбољи тим "Округа":
ФК ТРЛИЋ
Најбољи играч "Округа":
НЕМАЊА ОБРАДОВИЋ
(Трлић)
- Бившем нападачу
Јединства требао је кратак
период да се прилагодИ
новој средини, сада игра у
врхунској форми, даје
голове, асистира. Са
Јолачићем и Луковићем води
свој тим ка мирној луци.
Најбољи тим "Општине":
ФК ГУЊЕВАЦ
Најбољи играч "Општине":
СРБОЉУБ МИЛОШЕВИЋ
(Гуњевац)
- Када је неко мајстор,
године не сметају много.
Милошевић је апсолутни
лидер Гуњевчана, покретач
свих акција, а
кад требапогађа и из
корнера...
Извештаје са
утакмица широм
Тамнаве и идеалне
тимове приредио:
Бранко Матић

ИДЕАЛНА ПОСТАВА 19, 20. и 21.кола
ОКРУЖНЕ ЛИГЕ "КОЛУБАРА"
убских тимова

9

Н.Обрадовић
(Трлић)

11

Јеремић
(Полет)

10

Н.Обрадовић
(Совљак)

7

8

Панић
(Брезовица)

Луковић
(Трлић)

4
Јолачић
(Трлић)

2

3

С.Илић
(Полет)

Јовић
(Брезовица)

5

6

Ивановић
(Бањани)

Јовичић
(Полет)

1
Апостоловић (Совљак)

ДЕРБИ ЗОНЕ "ДРИНА", 22.коло:

СТОЈАНОВИЋ КАО ИЗ СНАЈПЕРА
- Лозница- Јединство 2:2 (1:1).

- Домаћин два пута водио, пројектил
Бобана Стојановића донео поделу
плена. - Судија Курлагић оштетио
Убљане за једанаестерац.
ЛОЗНИЦА- Стадион "Лагатор". Гледалаца:
500. Судија: Милан Курлагић (Ужице).
Стрелци: Максимовић у 37. и Церовац у 56.
за Лозницу, а Д.Матић у 41. и Стојановић у
75. минуту за Јединство. Жути картони:
Та д и ћ , К р с м а н о в и ћ ( Л ) , Д . М а т и ћ ,
Леонтијевић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз 6, Д.Матић 7,
Стојановић 8 (Маринковић _) , Марјановић
Задржао наду Убљана:
7, Гавриловић 6,5, Леонтијевић 7, Панић 6,5
Бобан Стојановић
(Лукић 7), Бранковић 7, Ситарица 6,5
(И.Матић _), Јовановић 7, Љубичић 6,5.
21.коло
Жесток дерби на "Лагатору", на
ЈЕДИНСТВО - РИБНИЦА крају исход највише иде на руку лидеру из
Ваљева. Лозничани су два пута имали
3:0 (2:0)
предност, на крилима Бобана Стојановића
црвено- бели су се враћали у меч и стигли до
УБ- Гледалаца: 250. Судија: заслуженог бода.
Милан Недељковић (Ужице).
Почело је обострано опрезно,
Стрелци: Ситарица у 21. и 53. и видан је био грч у игри оба ривала, а онда
Љубичић у 44. минуту. Жути ватромет у финишу првог дела- Ћургуз је
картони: Лукић (Ј), Симић, направио прву грешку овог пролећа, а
Максимовић из сумњиве позиције шаље
Стојковић (Р)
ЈЕДИНСТВО: Ћургуз _, Д.Матић лопту у празну мрежу. Иако је јесенас
7, Леонтијевић 7,5, Марјановић Убљане "завио у црно", Крсмановић је који
касније узвратио поклоном- снажан
7,5, Ђорђевић 7, Суботић 7,5 (од минут
ударац Стојановића одбио је на ногу Дарка
62. И.Матић _), Панић 7 (од 46. Матића који је имао лак посао да је пошаље
Л у к и ћ 7 ) , Б р а н к о в и ћ 7 , у мрежу.
Ситарица 8 (од 73. Стојановић
Нову предност "зеленима" донео је
_), Јовановић 7,5, Љубичић 8.
резервиста Церовац, Матић и Максимовић
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар су надиграли одбрану Јединства, а искусни
нападач са петерца тешко греши. Ако се
Ситарица
Убљани су наставили суђење Милана Курлагића из Ужица до 71.
сигуран ход, први гол је након минута може тумачити овако или онако, у
о д л и ч н о г п р о и г р а в а њ а том тренутку су све маске пале- Стојановић
Суботића на рутински начин ј е о б о р е н р в а ч к и м з а х в а т о м у
постигао Ситарица. Исти играч шеснаестерцу, а одлука да се игра настави
изазвала је подсмех чак и код играча
је одлично шутирао у финишу домаће
екипе. Грешку је још једну направио
првог дела, а Љубичић из Курлагић, није сватио да кад екипа има
близине лако погодио мрежу. Стојановића, опасно је досудити и слободан
Ситарица је поново прецизан ударац са 35 метара. Мајстор фудбала је
након добре акције Љубичића подесио координате, Крсмановић је пробао
и Јовановића, а најбољу шансу да сачува "паучину" на голу, али спаса није
за госте имао је Стјеља у 2. било- 2:2.
Није било шанси до краја, реми је
минуту.
најправичнији исход, али је црвено- белима

Bra}e Nenadovi}a br.1a, Ub

Најава 23.кола (27/28.април):
Раднички (В) - Милош Поцерац
Севојно - Рибница
ОФК Осечина - Лозница, недеља у 16ч
Јединство(Уб) - ФАП, субота у 16ч
Слога (С) - Качер
Слога (ББ) - Слога (П)
Златар - ГП Златибор
Борац (Ш) - Будућност (В), субота у 16ч
Најава 24.кола (4/5.мај):
Милош Поцерац - Борац (Ш)
Будућност (В) - Златар, субота у 16ч
ГП Златибор - Слога (ББ)
Слога (П) - Слога (С)
Качер - Јединство (Уб), субота у 16ч
ФАП - ОФК Осечина
Лозница - Севојно, субота у 16ч
Рибница - Раднички (В)
Најава 25.кола (8.мај), среда 16 часова:
Рибница - Милош Поцерац
Раднички (В) - Лозница
Севојно - ФАП
ОФК Осечина - Качер
Јединство (Уб) - Слога (П)
Слога (С) - ГП Златибор
Слога (ББ) - Будућност (В)
Златар - Борац (Ш)

још једном стављено до знања да ће им
требати чудо за повратак у Српску лигу.
Када комесар за суђење отворено бодри
једну екипу, испрати то реченицом у стилу
"падни, мораће да свира....", онда је сваки
коментар на регуларност такмичења
сувишан...
Б.Матић

УБСКИ РУКОМЕТАШИ ДОБИЛИ НОВОГ ТРЕНЕРА

ШК "УБ" СПРЕМА ВЕЛИКИ ТУРНИР

МАРКОВИЋ ПРЕУЗЕО ЗАТВОРЕНО ПРВЕНСТВО
КОРМИЛО
УБА ЗА ВИКЕНД
- Пораз од Јединства закомпликовао ситуацију,
решење бивши играч и тренер Тома Марковић.
- Следи меч од великог значаја у суботу, стиже
Космај из Раље. - Убљани тренутно на деоби
седмог места у конкуренцији дванаест екипа.
Убски рукометаши доживели су два пораза у
претходном периоду, од чега је посебно болан био у убској
хали против Јединства из Крњева у последњим секундама
меча. Након тог меча, дошло је до смене на клупи Убљана,
тим поводом огласио се председник РК Уба, Саша Спасић:
- Екипа Уба ушла је у други део знатно ослабљена, с
обзиром да су Веселиновић и Филиповић окончали
каријере, а млади Станојевић је појачао екипу Новог
Београда. Резултати нису били на нивоу очекиваних, имали
смо непланиране поразе од екипа које су објективно
слабије од нас. До краја првенства има још шест кола, веома
смо близу циља који смо поставили на почетку сезоне, а то је
опстанак у високом степену такмичења. Тренри Дејан Лукић
и Душан Видић поднели су оставке Управном одбору, став је
био да они нису криви за кризу резултата, али уважавамо
њихову одлуку. Овом приликом желимо још једном да им
се захвалимо на доприносу који су пружили. Они настављају
рад са млађим категоријама, а после низа консултација
одлучено је да тренер екипе буде Тома Марковић.
Позивамо све Убљане да у суботу 27. априла дођу да нас
подрже у наредној утакмици против Космаја из Раљеизјавио је председник РК Уба.
15.коло

УБ - ЈЕДИНСТВО 1974 25:26 (12:12)

Спортска хала у Убу. Гледалаца: 200. Судије: Милош и
Ђорђе Јевтић (Лазаревац)
У Б : М и л е к и ћ , С то к и ћ , Д а м њ а н о в и ћ , З а р и н 4 ,
И.Милошевић, Тадић 7, С.Милошевић 1, Јовичић 1,
Старчевић 6, Лукић, Петровић, Рогић 3, Ђуричић, Шкорић
3, Маринковић, Ранковић.
16.коло

ЧУКАРИЧКИ - УБ 30:24 (13:10)

Спортска хала у Раковици. Гледалаца: 50. Судије:
Цветичанин, Пурић (Београд)
УБ: Милекић, Стокић, Савковић, Зарин 7, И.Милошевић 2,
Тадић 3, С.Милошевић, Јовичић, Симић, Петровић,
Марковић, Рогић 11, Шкорић 1, Ранковић.

- Чабрило и браћа Ратковић појачања за нову
сезону. -Наградни фонд турнира 50.000 динара.

Поводом јубилеја клуба,
ШК Уб наредног викенда (27.-28.
април) организује Затворено
првенство Уба- првенство клуба.
Том приликом ће у суботу у
Клубу Дома културе са почетком
у 10 часова бити одржан коктел и
бити додељене захвалнице
онима који су у претходним годинама највише помагали ШК
Уб. По завршетку свечаности, у просторијама клуба почиње
дводневни турнир под покровитељством Општине Уб и
Установе за спорт и културу. Наградни фонд износи 50.000
динара, а том приликом ће бити и промовисан и састав ШК
Уб за сезону 2013/14. Поред старих чланова, биће ту и три
нова лица- браћа Ратковићи, омладински прваци Србије и
велико појачање велемајстор Горан Чабрило. ШК Уб планира
да се у новој сезони умеша у борбу за врх у Првој лиги
Централне Србије, а председник Драган Драгићевић позива
све заљубљенике у шах да испрате овај догађај и уживају у
најјачем турниру организованом на Убу у последњих 20
година.

КОШАРКАШИ УБА ЗАВРШИЛИ УСПЕШНУ СЕЗОНУ

ТРЕЋЕ МЕСТО ЗА ПОНОС

- Пораз у Новом Пазару, па убедљива победа на
затварању сезоне. - Урошевић најављује промене у
играчком кадру.

Урошевић

Дебитантску сезону у Првој српској лиги "Запад" убски
кошаркаши окончали су на деоби друге и треће позиције са
Прибојем, за крај у утакмици која је више личила на ревијалну,
Убљани су убедљиво добили супер- младу екипу из Трстеника
резултатом 117:64:
- Остварили смо успех којем се нису надали ни највећи
оптимисти, али сматрам да он није плод случајности. У првом
делу сезоне, било је мечева које смо требали да добијемо, али
смо учили из пораза и дизали форму
како је одмицала сезона. Посебно
добре партије пружали смо у
финишу, а радује ме да се отворио
простор да се покажу и наши
најмлађи играчи. Овај ранг је био
непознаница, сада на крају сезоне
могу да кажем да је нама ту место са
правом и да не треба журити са
пројектима за Прву "Б" лигу. Чека нас
лето у којем ћемо вероватно
реновирати састав, на крају смо
једног успешног циклуса, а нема
сумње да сви напори треба да буду
усмерени у едукацији играча у
сопственој школи. За играче имам
само речи хвале, показали су велику
оданост и посвећеност клубу и поред
огромних приватних обавеза,
уживање је било радити са момцима
који праве одличну атмосферу, а
седамнаест победа у сезони велика
је сатисфакција за уложени трудрекао је тренер убских кошаркаша
Владимир Урошевић.

25.коло

НОВИ ПАЗАР- УБ 103:98
(27:23, 19:28, 27:17, 30:30)

Хала у Новом Пазару. Гледалаца: 300.
Судије: Милошевић, Ракић (КГ)
УБ: Ивковић 13, Ратковић, Јадранин 11,
Радивојевић 7, Дрекић 2, Смиљковић,
Веселиновић 23, Јагодић, Јаковљевић 10,
Даниловић 5, И.Поповић 27.
26.коло

УБ- ПРВА ПЕТОЛЕТКА 117:64
(30:20, 34:16, 26:15, 27:13)

Спортска хала у Убу. Гледалаца: 200. Судија:
Ковачевић (Ваљево), Чоловић (КГ)
УБ: Ивковић 8, Јагодић 18, Јадранин 3,
Радивојевић 2, Дрекић 25, Д.Поповић 11,
Веселиновић 3, Смиљковић 6, Јаковљевић
12, Даниловић 4, Кувекаловић 22,
И.Поповић 3

КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА "СОКО" ДОБИО РЕПРЕЗЕНТАТИВЦА У КОМБАТ САВАТЕУ

ДРАГУТИНОВИЋ ОВЕРИО
ВИЗУ ЗА ПРВЕНСТВО СВЕТА

Задовољство након тријумфа
у Новом Саду

Убски јуниор у категорији до 75 килограма освојио златну медаљу
на Првеству Србије у Новом Саду и тиме стекао право да путује у
Француску. Ипак, наступ на СП зависи, углавном, од финансија.
Убски клуб борилачких спортова "Соко" се
преселио почетком године на нову локацију, у салу Основне
школе "Милан Муњас", односно, у галерију на спрату, која је
адаптирана за потребе вежбача.
Тренинзи се одржавају у два термина, пет пута
недељно, а чланарине нису мењали. Оне су, како кажу, у
складу са тренутном економском ситуацијом у друштву
(1000 динара за млађе од 18 година и 1500 динара за
пунолетне вежбаче на месечном нивоу, док се појединачни
тренинзи плаћају 250.00 динара).
- Велику захвалност дугујемо локалној самоуправи
на челу са преседником Глишићем, Установи за културу и
спорт, као и Живани Баратовић и Милојку Марковићу из
основне школе што су нам омогућили квалитетније услове
за рад- започиње разговор за "Глас Тамнаве" први човек
клуба Александар Кандић.
- Што се тиче тренутних актуелности на
такмичарском плану, КБС "Соко" наступа на више
"фронтова". Очекују нас наступи на турнирима под
покривитељством Боксерског савеза Србије, и Београда,
који се организују сваких месец дана, широм Србије. Затим,
Првенста Србије и Отворена првенства Србије и Београда у
кик боксу и савате боксу, а недавно смо наступали на
Првенству Србије у француском боксу, у дворани "Спенс", у
Новом Саду, где је наш јуниор Радован Драгутиновић у
категорији до 75 килограма освојио златну медаљу у својој
узрасној категорији - с поносом истиче председник КБС
"Соко".

Такмичење у "Српској Атнини" било је уједно и
изборно за предстојеће Првенство света, које ће се ове године
одржати у Француској. У мечу који је трајао све три рунде,
једногласном одлуком судија, Убљанин је проглашен за
победника, чиме је ушао у најужи избор за репрезентацију,
која ће путовати у Клермон. Тиме је Уб добио још једног
репрезентативца, а КБС "Соко" и сви такмичари један велики
мотив да тренирају још напорније и квалитетније јер, овај
пример показује да се труд исплати.
Кандић се искрено нада, и не жели да помишља
супротно, да ће уз помоћ људи добре воље, успети да прикупи
неопходна средства и омогући Драгутиновићу одлазак на
Светско првенство.
- Драго нам је што смо успели, за релативно кратко
време, да Убљанима приближимо наше борилачке спортове.
Многима је сада јасно да они не значе само сломљене носеве
и крв на све стране. То је индивидуални спорт, као и сваки
други, који поједнинцу омогућава стицање самопоуздања, и
фино обликовање и затезање фигуре, и наравно, одређене
вештине потребне за самоодбрану.

