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NOVO !

PERIONICA
РАДОВИ У УЛИЦИ ВУКА КАРАЏИЋА

ЗАВРШЕН ТЕЖИ
ДЕО ПОСЛА

TADING

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

Vuka Karadžića br.28, Ub
(preko puta Osnovne škole)

014/414-390

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

АКТУЕЛНО

СРЕЋНОГ ЛИ 8.МАРТА!
Комунисти су се прво бунили против прославе
8.марта, Дана жена. Тврдили су да су ’’другарице
равноправне, па је Дан жена једна од капиталистичких
подвала’’. Затим су почеле прославе које су,
временом, толико узеле маха да су организоване и
вишедневне екскурзије поводом тог празника,
банкети, закуске, ручкови... Конфекција ’’Убљанка’’ је
предњачила у овом крају јер је радна снага претежно
била женска. Веселиле су се жене, а мушкарцима је
било још лепше. Прилика да се, уз честитке, измами
пољубац. Фирме су давале поклоне, чекове,
ваучере... Лепо је било у тим временима. Сваки празник је био, некако, лепши. Посебно - Дан жена...
Данас, 8.март није заборављен. Учитељице
добијају поклоне, супруге и мајке, колегинице... Тога
дана жене су окружене пажњом, мање или више. Биће
опет прослава, честитања, наздрављања. Не као
некад, али, криза је... Свако ће да одвоји колико може.
Нема ни ту равноправности. Друга су времена.
Ипак, после свега, увече, кад славље прође, све
то посуђе и све те остатке хране, ко ће да почисти?
Жене! Наћи ће се, ту и тамо неки пажљиви мушкарац
да помогне. Али, суштински, све ће остати по старом.
До следећег празника. Срећног ли 8. марта!

ТЕШКО К`О ЂАЧКА ТОРБА

МИНИСТАРСТВО НА ПОТЕЗУ
Кад хоћемо да нагласимо да је нешто претешко,
у последње време, користимо необичну метафору:
‘’Тешко је к`о ђачка торба’’. У стара времена, многи се
тога сећају, пар уџбеника и неколико свески - било је
довољно и за најмарљивије ђаке. Прибори за разне
предмете стајали су у кабинетима ЗА (ликовно,
музичко, техничко...васпитање). Сада су ђачке торбе
препуне. Има ту свега, а
све је потребно за наставу.
Зато, често видимо старије како помажу деци или
унуцима да носе торбе до
школа. Још, ако се тога
дана има настава и у
Музичкој школи, за млађе
основце постаје неизводљиво да понесу, понекад, и по неколико килограма књига и школског
прибора.
А, опет, годинама је и
у Министартву просвете
ово тема!

ОПТИМИЗАМ

О

дмиче и 2015-та. Кад мине март
биће то прилично начета година, а
време ће наставити неумитно да
нас носи ка крају... Тако би рекли песимисти. Оптимисти би казали да смо
ближи Срећној Новој и новом почетку
који, разуме се, доноси нове шансе. То је она вечна
дилема: да ли је чаша пуна до пола или полупразна...
Е, сад! Шта убску општину очекује у овој и у наредним
годинама? Да ли ће то бити (као у разним пропуштеним развојним шансама у ранијим периодима) празно лонче са горким талогом, или пун бокал свега
онога што се најављује?
Памтим убске председнике још од Мила Мандића,
шездесетих година. Сви су пуно обећавали на почетку
мандата, а онда су их објективне (а, богами, понекад и
субјективне) околности омеле да реализују ’’зацртано’’. Неки су убску општину искористили само као
одскочну даску за неко удобно место у Београду. Неки
су са тог места прешли у Термоелектрану ’’Колубара
Б’’ Каленић у изградњи, са задатком да допринесу
наставку радова и завршетку. Не зна се, тачно, шта су
тамо радили, али, од термолектране ништа (!). Радни
резултати - равни нули!
А онај што је од првих дана кукао да не може да
издржи и да ће да напусти, а после јавно изјавио да ће,
уколико буде опет изабран, да изгради спортску халу,
искористио је два мандата (у самом врху) а иза њега
не остаде ништа осим мрља и понешто личних ’’доживљаја’’... (Оштро замерање са сваким ко се није слагао
са његовом политиком да не помињем).
Сада смо ту где смо. Србија је у све тежој ситуацији,
Европа, свет... Али, опет, није свима исто. Као и до
сада, било је тешко, разне кризе су нас притискале...
А, ипак, лепше је било у Лазаревцу, Лајковцу, а тек
Обреновцу... Без имало злурадости помињем Обреновац, који ће, верујем, после катастрофалних поплава
да се брзо опорави и буде онај и онакав какав је
годинама био...
Ипак, нешто ми се, већ неко време, мота по глави.
Било је крајње време да се појави неко, неки нови
савремени Фаља и да ишчупа Уб из чамотиње и
безнађа. Коцкице су се, изгледа сложиле. Имали смо
угаљ и пре, али су корист од експлоатације грабили
други. Ево га и аутопут са свим оним што таква
саобраћајница доноси у развоју индустријских
капацитета, Ето је и реална сарадња са поузданим
инвеститорима... Ради се и гради. Расте Уб, шири се и
- у висину. Мења лице на боље...
Увек ће песимисти (а још више критизери) имати шта
да спочитавају и да у шипурку виде само кошчице,
уместо да, као оптимисти, направе - џем од шипака...
Нешто ми говори да ће Уб, да будем искрен ма како то
било схваћено, уствари, они који га сада воде,
искористити шансе које тренутно имају. То је
оптимизам који нам све више недостаје. Овог пута,
Убљани, упркос свему и за разлику од многих,
добијају разлоге за оптимизам. Површински коп у
Радљеву постаје реалност, аутопут - такође, индустријска зона. Расту шансе и за приватну иницијативу.
И, коначно, Уб има човека који све ово не користи, и
неће то учинити у догледној будућности, као одскочну
даску за неку министарску (или сличну) фотељу...
Није уобичајено да, на овом месту, пишем хвалоспеве.
Није ми то намера ни овог пута. Једноставно, видим
шансу и разлог за оптимизам. Време је да околне
општине направе мало места, и за убску, у том кругу
боље развијених. У друштву где се до запослења
долази лакше, где су плате пристојније и где човек
има разлог да пружи максимум јер ће му то бити узвраћено. Они који то нису осетили... Па шта да се ради?
Нека и даље у шипку виде само - кошчице!
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ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ У 2015.ГОДИНИ

СРЕДСТВА ОД “КОЛУБАРЕ“
ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Усвајањем Одлуке о посебној накнади за заштиту и
унапређење животне средине општина Уб би, бар донекле,
требало да поврати део редовних прихода од РБ “Колубара“
На првој овогодишњој седници
Скупштине општине Уб, одржаној
27.фебруара, пред одборницама се
нашло само пет тачака дневног реда,
које су усвојене без веће расправе, за
четрдесетак минута. У најважнијој тачки,
која је усвојена по хитном поступку,
донета је Одлука о посебној накнади за
заштиту и унапређење животне средине. У сво образлагању ове одлуке,
председник општине Уб Дарко Глишић
је истакао да на тај начин општина може
да рачуна на додатни прилив средстава
од Рударског басена “Колубара“. Овај
предлог је добио “зелено светло“ од
ресорног министарства, а о његовом
значају председник Скупштине општине
Драган Јелић каже:
- Одлуком републичке Владе о
укидању такси за грађевинско земљиште, која је интегрисана у порез на
имовину, општина Уб је ове године
изгубила око 300 милиона динара
редовних прихода од РБ “Колубара“.
Усвајањем ове одлуке очекујемо да
повратимо бар део тих средстава о
чему имамо начелан договор са
руководством “Колубаре“. Коп Западно
поље - Паљуви нарушава животну
средину са депресијом која јако утиче,
пре свега, на подземне воде али и на
буку и загађеност ваздуха која долази
са тог копа. Ми смо, до сада, по основу
таксе за коришћење грађевинског
земљишта и накнаде за откопавање, од
рударског басена добијали значајна

Без веће расправе,
када је интерес општине
у питању:Одлуке усвојене
у рекордном року
средства која су улагана у инфраструктуру, унапређење животне средине и расељавање становништа са тих
подручја. Нов начин обештећења
општине Уб има за циљ да, бар донекле,
надокнади наше губитке по основу
утицаја на животну средину и раубовања пољопривредног земљишта које
се преводи у индустријско- наглашава
Јелић.
Однорници Скупштине општине
Уб су, поред ове тачке дневног реда,
усвојили и Одлуку о престанку важења
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за

Драган Јелић
изградњу и развој Колубарског округа
погођеног земљотресом, Одлуку о
изменама Одлуке о општинским административним таксама и ценама услуга
Општинске управе општине Убу, Одлуку
о утврђивању доприноса за уређење
грађевинског земљишта, као и Закључак о прихватању Извештаја о раду
Градске библиотеке “Божидар Кнежевић“ за 2014.годину.
Милован М.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

ПОМЕРЕНИ
РОКОВИ
Аналогни сигнал са Авале,
који покрива општину Уб,
гаси се 25.маја
Објављивањем Измена и допуна
Правилника о преласку са аналогног на
дигитално емитовање ТВ програма у
Службеном гласнику, званично су померени рокови за гашење аналогних
сервиса.
На основу међународно преузетих
обавеза Србија је дужна да до 17. јуна
2015. године угаси аналогне ТВ предајнике и пређе на дигитално емитовање
ТВ сигнала. Тренутно се упоредо
емитује аналогни и дигитални сигнал
који покрива 90 одсто територије
Србије.
Уколико програм пратите путем
кабловских оператера, за прелазак на
квалитетнију, дигиталну слику није вам
потребна додатна опрема. Дигитални
конвертери, сет-топ боксови неопходни
су гледаоцима који имају телевизоре
старијих генерација и који ТВ програм
прате путем кровних или собних
антена.
Прелазак на дигитално емитовање
омогућиће квалитетнији пријем слике и
звука, укључујући и HD резолуцију, као
и додатне могућности попут избора
титлова, паузирање и снимање ТВ
програма на USB меморију.

ПОСЕЧЕНА СТАБЛА - ВАНДАЛИЗАМ ИЛИ...

ЧИЈЕ ЈЕ ОПШТИНСКО БРДО?
И поред професионалне упорности нисмо успели да
утврдимо ко је надлежан за шумицу надомак града?
Непознати починиоци, без трунке
савести, посекли су и однели неколико
стабала са општинског брда, познатијег
као Шепковац. По речима очевидаца,
неколико крадљиваца ромске националности виђени су како односе дрва која
су, највероватније, употребљена као
огрев. Фотографијe којe смо забележили показују заостале пањеве, углавном младих стабала, који остају да
сведоче о невероватном безобразуку на
који су спремни поједини наши суграђани како би дошли до ситне материјалне користи.
Како сазнајемо, случај је пријављен Проређена шума на Општинском брду
убској полицији. У жељи да дођемо до
конкретнијих информација везаних за инспекцији. Добили смо одговоре да
реакције надлежних институција обра- ниједна од ових институција није
тили смо се шумарској и комуналној надлежна за шуму на Општинском брду.
У Комуналном јавном предузећу “Ђунис“, које води рачуна о уређености
овог простора, су нам рекли да је њихов
домен одржавање зеленила, али да се
они не баве евидентирањем и кажњавањем оваквих случајева. Како кажу,
они ће помоћи, у свом домену, да се
оваква недела спрече у будућности.
Ипак, остаје питање: Ко треба да
реагује у оваквим ситуацијама? Игром
“глувих телефона“, свакако, дајемо
простор да се овакве ствари понављају
и у будућности. Грађани Уба се, са
правом, питају “Чије је општинско
Обест или корист ?
брдо?“
Милован Миловановић
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У ПАМБУКОВИЦИ ОТВОРЕНА СПОРТСКА САЛА

ДА ДЕЦА ЗДРАВО ОДРАСТАЈУ
Осим што ће ученици ОШ „Свети Сава“ имати неупоредиво боље
услове на часовима физичког и квалитетнију наставу, фискултурна сала
биће доступна и другим младим Памбуковчанима, као и мештанима
околних села, који желе да се активније баве спортом и рекреацијом
Симболичним пресецањем врпце,
председник општине Уб Дарко Глишић
прошле недеље је ученицима и наставницима Основне школе „Свети Сава“ у
Памбуковици предао на коришћење
фискултурну салу, која се налази преко
пута ове образовне установе, у некадашњем Дому културе. Комплетна рекон-

струкција готово три деценије девастираног сеоског Дома започета је августа
2013. године и, након обимних радова,
преуређена је у модерну и функционалну спортску дворану од 242 квадрата, са новим справама за наставу
физичког васпитања. Осим што ће
школарци имати неупоредиво боље
услове на часовима физичког и квалитетнију наставу, фискултурна сала биће
доступна и другим младим Памбуковчанима, као и мештанима околних
села, који желе да се активније баве
спортом, истакао је Глишић на свечаном
отварању.
- Да нас проше године нису погодиле катастрофалне поплаве, овај
објекат би већ био у функцији. Иако смо
имали много препрека, били смо врло
упорни да га приведемо намени. Стара,

напуштена и руинирана зграда Дома
културе, која није имала никакву перДеца из Памуковице и председник
спективу, сада има своју душу. Ту деца
Глишић показали су завидно
радо улазе. Простор је потпуно
кошаркашко знање
реновиран и уређен, са свим оним
Вредност целокупног пројекта реконелементима који га чине врло
репрезентативном школском салом – струкције је 15 милиона динара, а сва
средства су обезбеђена из општинске
рекао је председник убске општине.
касе.
Златомир Максимовић, директор ОШ
„Свети Сава“, који је пре постављања на
ту функцију деценијама радио као наставник физичког, изразио је захвалност
општинском и месном руководству,
нагласивши да памбуковачка школа није
имала адекватне услове за одвијање
наставе физичког васпитања и друге
спортске активности, па су се часови
одржавали у дворишту школе или
учионицама.
- Мучили смо се на киши и по снегу, а
када би било много хладно или дувао јак
ветар, улазили смо у школу да играмо
шах и стони тенис. Деца су пуна енергије,
тако да ће, коначно, у једном прелепом
амбијенту, сада, моћи да покажу све своје
Дечија радост нема цену и физичке и интелектуалне могућности,
уз здраве спортске активности и вежбаУ склопу зграде, налазе се још три ње. И не само деца, јер после 13 часова,
просторије, које су, такође, реновиране: када се настава заврши, сала ће бити
галерија са трибинама, канцеларија и отворена за све грађане који желе да се
будућа школска библиотека. У наред- баве спортом, рекреацијом и свим оним
ном периоду, локална самоуправа ће и што овај прелепи објекат нуди – казао је
њих опремити потребним намештајем и Максимовић.
Новој фискултурној сали највише су
инвентаром.
се обрадовали ученици ОШ „Свети
Сава“. Гурали су се испод коша, јурили
лопту, трчали по паркету и са широким и
радосним осмесима дочекали и испратили званице и госте. У буци и граји
многобројних дечјих гласова, издвојила
су се три. Јулијана Исић и Исидора Петровић одувек су желеле да имају баш овако
„прелепу салу“ за играње са другарима,
док Филип Васиљевић уопште није имао
Радосни због нове спортске сале: дилему да је ово „најбоље што је доживео
у животу“, те да једва чека да „испроба
Јулијана, Филип и Исидора
сваки спорт“.

Obradujte vaše dame za
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АКТУЕЛНО
МИЛЕ КОНТРАШ У ЕПИЗОДИ

КИНЕЗИ

Бајке у којима је држава главни
послодавац, једноставно, више не пију
воду. Инвеститори су нам потребни.
дошло је време да их јуримо, пратимо,
правимо им заседе... Мора се!
Убљани су одувек били склони поделама, баш као и сви
Срби којима је то, ваљда, у генетском коду. Консензус је, у
нашој средини, готово немогућа мисија. Једни су за, други су
против, трећи, пак, нису ни за једну од опција. Ових
последњих је, можда, и највише. Што би наш народ рекао:
“нит смрде, нит миришу“. Они су увек за “статус кво“, јер они
ништа не би мењали, поготово себе и своје медиокритетске
ставове. Ове друге, пак, најбоље описује лик Милета
Контраша из “Врућег ветра“. Без обзира колико нека ствар
била очигледно ваљана, увек се труде да јој нађу ману. И кад
је све у реду, тврдиће да нешто не ваља. Недавно сам чуо
причу о човеку који једини није гласао за свој предлог на
једном важном састанку. Када су га питали зашто је против,
пошто их је месецима раније убеђивао да гласају, рекао им је
да су се околности промениле и да се његов став коси са
мишљењем већине.
Не заборавимо оне који су увек за и који теже политици
незамерања. Они подржавају сваку власт, ма каква била. Не
желе да се посебно истичу, али зато очекују некакве
привилегије. Када их питате зашто су за нешто, неће вам
одговорити, јер они не мисле, већ слушају.
Тема која последњих месеци посебно заокупља пажњу
наше јавности су Кинези и кинеске инвестиције у нашој
општини. Ставови су разни, баш као у претходно надевеним
категоријама. Овога пута, покушаћу да одговорим на опаске
оних који спадају у другу групу звану “Миле Контраш“,
односно оних који су против.
“Кинези све раде само зарад сопственог профита“,
каже мој саговорник, иначе послован човек- предузетник.
- Па добро, ја бих се, заиста, забринуо да имам посла са
људима који се баве бизнисом, а не маре за сопствени
интерес. Превише је добротвора прошло кроз нашу напаћену
земљу.
“Они ће позатварати наше фабрике“, рече ми један
дубоко забринути пензионер.
- Па добро, а које то фабрике ми, па, имамо (сем у сфери
прехрамбене индустрије у коју они не желе да задиру). Оне у
којој сте ви дочекали пензију одавно већ нема, а нема ни
многих других. Да није Жоје и Стеве, питам се где би радила
наша омладина? А знате шта, уколико се код Кинеза запосли
одређен број људи, шта мислите, код кога ће они трошити
своје плате? Па, код Жоје и Стеве и других убских предузетника и трговаца.
“Радићемо код њих као јефтина радна снага“, рече ми у
кафићу конобар чија плата не прелази 20.000 динара.
- Па добро, да ли нам је садашње стање боље? Колико
можемо да изгубимо? Не радимо ништа, грцамо у проблемима, јер немамо где да се запослимо. Или, пак, радимо за
бедне плате. Све је боље него ништа. И ја бих волео да сам
рођен у Швајцарској... Али - нисам.
“Мислиш ли ти да Кинези долазе зато што нас воле?“,
још једно је у низу несувислих питања.
- Нисам сигуран да Кинези воле и саме Кинезе, или било
кога уопште. Љубав и новац мешају само они којима озбиљно
недостаје нешто сасвим треће. Волели су нас и Руси, па им
поклонисмо најпрофитабилније предузеће у држави.
Када је капитал у питању симпатије и љубав остају по
страни, сем када су у питању инвестиције од стране државегде су мотиви улагања потпуно другачији. Ваљда смо, због
тога, и навинути да у старту исказујемо неповерење. Лепо би
било да сви можемо да се запослимо у “Колубари“, али та су
времена одавно прошла. Прешишали су нас и Лајковчани и
Лазаревчани. Бајке у којима је држава главни послодавац,
једноставно, више не пију воду.
Живимо у доба капитализма у којем царују новац и
интереси. Инвеститори, ових дана, слабо свраћају у госте јер
не знају за љубав. Али, ми знамо за њих и преко су нам
потребни. Једноставно, морамо да их јуримо, пратимо и
пресрећемо, правимо им заседе... Били они Французи, Немци
или Кинези, сасвим је свеједно. Капитал говори универзалним језиком. Ко га разуме- схватиће и све друго.
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НА ОСНОВУ ПРОТОКОЛА КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА И ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ПРВИ ПОСЛОВИ
ЗА КОРИСНИКЕ
СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
Почела примена Уредбе о радном
ангажовању прималаца новчане социјалне
помоћи, који су радно способни
У убској општини почела је да се примењује Уредба
Владе Србије о радној активацији радно способних
прималаца новчане социјалне помоћи. На основу протокола о сарадњи Центра за социјални рад „Уб” и Комуналног јавног предузећа „Ђунис”, на пословима уређења
града ангажована су економски угрожена лица која су
радно способна. По речима Снеж ане Петровић,
директорке Центра за социјални рад, сви корисници су
веома вољни да раде.
- Желим да похвалим
наше кориснике, јер су се
сви прихватили радног
ангажмана, а првих 20 који
су упошљени одмах се одазвало на наш позив. Они су
на овај начин добили шансу да социјалну помоћ, коју
примају више година, и
зараде, а самим тим, добили су више самопуздања и
самопоштовања, тако да
им је драго што су радно
ангажовани. У општини Уб
има 500 радно способних
корисника новчане социСнежана Петровић
јалне помоћи и сви су спремни да дају свој допринос– истиче директорка Центра за
социјални рад.
У складу са потребама КЈП „Ђунис”, корисници
социјалне помоћи ових дана су ангажовани на чишћењу
улица, тротоара, паркова и других јавних површина.
Директор „Ђуниса” Зоран Ситарица наводи да је задовољн реализацијом овог пројекта и да им је додатна
помоћ и те како потребна.
- Имали смо доста
проблема у зимским условима, јер је град био
прилично запрљан прекомерним бацањем ризле, а
уз то у току је комплетна
реконструкција улице Вука
Караџића. Због тога, ова и
остале улице нису у сјајном
стању, тако да су нам ангажовани корисници социјалне помоћи добро дошли,
јер заједно са нашим радницима организовано чисте
ризлу, блато и прљавштину,
Зоран Ситарица
уклањају дивље депоније и
остали отпад по граду – каже Ситарица, уз напомену да су
корисници социјалне помоћи у обавези да недељно
одраде десет сати.
У складу са Уредбом о радној активацији, позиве за
ангажовање добиће и друга радно способна лица са
евиденције убског Центра за социјални рад. Уколико носилац домаћинства које је корисник социјалне помоћи први
пут одбије понуђени посао, њему се најпре умањује новчани износ, док је за друго одбијање казна губитак права
на социјалну помоћ. Ова мера неће ићи на штету осталих
чланова породице, јер се деци не ускраћује новчана
помоћ уколико се родитељи не одазову позиву о радној
активацији.
Иначе, носилац права добија помоћ у износу од
7.850 динара, сваки пунолетни члан домаћинства прима
још 3.800 динара, а сваки малолетни 2.400 динара.
Д.Н.

МУЗИЧКА ШКОЛА НА
„БЕОГРАДСКОМ ШОПЕН ФЕСТУ“

УБЉАНИ ГОСТОВАЛИ
НА КОЛАРЦУ
Најбољи ученици ШОМО „Петар
Стојановић“ Уб, имали су прилику да
своју музичку школу, у оквиру Београдског Шопен феста, представе београдској публици у Галерији Задужбине Илије М. Коларца, у недељу 1.
марта.
Наст упали су: Тамара Стефановић (ученица петог разреда клавира), Урош Адамовић (ученик другог
разреда виолине), Алекса Ковачевић
(ученик петог разреда гитаре), Хелена
Вучичевић (ученица четвртог разреда
клавира), Ива Адамовић (ученица
другог разреда кларинета), Филип
Симанић (ученик другог разреда
хармонике) и Александра Латиновић,
ученица петог разреда виолине.
Београдски Шопен фест (Belgrade
Chopin Fest), je интернационална
културно-образовна манифестација
чији је домаћин МШ „Станковић“.
Одржава се од 2012. године и следбеник је чувене Шопенијаде, пијанистичке ревије младих талената.

ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА ЛУ „ТАМНАВА“

ЛОВАЧКА ЗАБАВА
У организацији Ловачког удружења
„Тамнава“, крајем фебруара, у мотелу
„Окно“, одржана је годишња Ловачка забава. Била је то прилика да се састану и заједно провеселе не само тамнавски ловци,
већ и њихове лепше половине и пријатељи.
Испред Ловачког удружења окупљене је
поздравио др Драгољуб Мандић Манда,
подсетивши при томе на дугу традицију ове
манифестације, након чега је, уз ловачке
специјалитете припремљене од срнетине и
вепровине, добру музику и у веселој и
опуштеној атмосфери, дружење настављено до касних сати.

Драгољуб Мандић

Убски ловци у веселој и опуштеној атмосфери у мотелу “Окно“

ОПШТИНА УБ ДОДЕЛИЛА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/15.ГОДИНУ

ПОДРШКА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА

Услове за доделу ове новчане помоћи у текућој
академској години испунила су 233 студента

Најбољим студентима са територије убске општине, већ по традицији,
свечано су уручени уговори о стипендијама. Услове за доделу ове новчане
помоћи у текућој академској години
испунила су 233 студента, међу којима
су 34 бруцоша и 199 студената друге и
осталих година основних и мастер
студија на државним и приватним
факултетима. Месечна висина стипендије је на прошлогодишњем нивоу и
износи 6.000 динара. Прве исплате
студенти могу да очекују током марта
када ће им, ретроактивно, бити исплаћене заостале рате.
На пригодној свечаности у Клубу
Дома културе, уговоре студентима уручио је председник општине Уб Дарко
Глишић који им је пожелео успех у
даљем школовању и животу.

ПРЕДСТАВНИЦИ ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА ПОСЕТИЛИ ГРАДИЛИШТЕ НА УБУ

РАДОВИ СЕ
ПРИВОДЕ КРАЈУ
Уочи финала Купа Србије за одбојкашице, које је
одриграно у убској Спортској хали, представници
Одбојкашког савеза Србије на челу са Александром
Боричићем обишли су градилиште на коме се приводе
крају радови на изградњи три куће, као донација
настрадалима током прошлогодишњих поплава.
По речима председника општине Уб Дарка Глишића,
објекти су завршени, али је остало још да се реше прилази
и околно уређење, због великог блата које је настало након
кише. На овом простору ускоро се очекује и изградња
одбојкашког терена на отвореном, који ће бити право
освежење на популарном Сандића имању.

Високе званице из ОСС
током обиласка радова на Сандића имању
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НАШИ АУТОРИ - АКТУЕЛНО
РАДОВИ У УЛИЦИ ВУКА КАРАЏИЋА

НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ЈУБИЛЕЈ
Уређење и изградња једне општине није мала
ствар. Свака општина преко свог, да извинете органа,
обезбеђује вршење ових послова (тако пише у
Закону). Орган је временом мењао имена, али му је
функција вазда била иста, па, био он СИЗ (самоуправна интересна заједница), Фонд за грађевинско
земљиште или Дирекција за уређење и изградњу.
Дирекција. Моћна реч у земљи на граници
европског истока и запада. По мом мишљењу зато и
може имати двојако порекло. Ако је изведена из
турског језика нема друге, то је само од речи дирек
(стуб). Ако јој је корен латински, значи да је у вези са
управом или надзором у предузећу или друштву.
Могла би бити и управна зграда неке установе, део
менталног процеса расуђивања и закључивања, чак
и начин на који се прилази проблему. У ствари,
Дирекција је све то по мало и све заједно.
Дирекција убска за који дан слави леп јубилеј:
десет година рада. Званично је основана деведесетих година прошлог века ( јел' да да моћно звучи
овако срочено?), по дужини порођајних мука надмашила је Радованову Георгину (шест година је
протекло од Одлуке до почетка рада), бројне
активности у служби грађана финансира средствима
буџета општине, функционише као јавно предузеће,
по потреби је формално придодају општинској
управи, мени је лично веома драга јер у њој
остварујем Уставом загарантовано право на рад.
Већу нескривену љубав према овој установи јавно
испољава само Владан из Гвозденовића који не
пропушта прилику да је посети кад год дође на Уб
(долази, без накнаде, бар два пута недељно).
Прошло је доста воде Тамнавом и Убачом за тих
десет година. Уређивало се и изграђивало, планирало и пројектовало, одржавало и надзирало у име и
за рачун општине. Кад боље погледам, мислим да
тако треба и да остане.
Прво, јер се за те послове дирекције и оснивају:
да на тржишту обезбеђују извршиоце који ће по
најнижим ценама и најповољнијим условима испоручивати квалитетна добра, радове и услуге (ма колико
нелогично звучало да јефтино може да буде и
квалитетно).
Друго, општина је својим важећим одлукама
одредила делокруг рада и обавезе Дирекције.
Треће, по прокламованом смањењу субвенција,
тренду приватизација и утакмици јавних набавки
далеко смо од времена кад су општине, као
оснивачи, од својих правних субјеката, могле да
праве привредне гиганте.
Не спорим да је велики број осталих делатности
из изворне надлежности општине поверен или
наметнут (често због потребе, некад због имиџа, ту и
тамо због престижа) другим општинским предузећима која не носе назив Дирекција. Уважавам и
намеру да се због увећаних трошкова рада
проналазе нови законити начини да се таквим
предузећима обезбеди загарантовани приход, али не
и јавно прокламовање идеја о изузимању послова
уређења и изградње из делокруга Дирекције зарад
заобилажења процедура и добијања већег дела
буџетског колача.
У години јубилеја, без дирања Дирекције!

ЗАВРШЕН ТЕЖИ
ДЕО ПОСЛА
Рок за завршетак радова, због повећаног
посла око подземних инсталација током
јануара, померен за крај априла. Две трећине
320 метара дуге деонице припремљено за
асфалтирање, које се очекује када проради
асфалтна база
Реконструкција првог дела улице Вука Караџића, од моста на
Убачи до Дома културе, улази у завршну фазу. Повољни временски
услови током фебруара омогућили су интезивирање су радова на
овој деоници. По речима Звонка Минића, директора Дирекције за
уређење и изградњу општине Уб, до сада је извршено око две
трећине припремних радова, изузимајући асфалтирање и обраду
тротоара.
- Најтежи и најкомплекснији део посла у оквиру овог пројекта
је, практично, већ урађен. У првих двеста метара улице, до Дома
културе, завршена је замена водоводних инсталација, урађена је
кишна канализација, измештене су инсталације Телекома, КДС-а и
Електродистрибуције, те је у том делу припремљена подлога за
асфалтирање које очекујемо до краја априла, када проради
асфалтна база. Такође, ових дана смо направили избор бехатон
плоча којима ће бити обложени тротоари. По пројекту, за читаву
деоницу неопходна је набавка око 1.600 квадрата, али ћемо, због
одрећених простора поред зграда и уклапања читавог амбијента,
морати да је повећамо. С тим у вези, трудимо се да изађемо у
сусрет грађанима, који су заинтересовани да, путем суфинансирања, уреде своје улазе и платое у складу са квалитетом и нивоом
будућих тротоара- истиче Минић.

Предузеће “Леон“ на висини задатка
У преосталих 120 метара, од Дома културе до раскрснице код
школе, радови ће бити извршени бржом динамиком због мањег
броја инсталација, које је потребно изместити. Ова деоница ће у
наредном периоду бити затворена за саобраћај, а у Дирекцији
планирају да, ових дана, омогуће кретање возилима у првој зони
(до Дома културе) чиме би се направио кружи ток поред зграде
општине.
Да су у општини Уб решени да уреде читав појас око
централне зоне града говори и податак да је недавно завршен и
план пројекта реконструкције другог крака улице Вука Караџића, у
делу од школе до цркве. Тај пројекат чека ревизију, а његову
реализацију можемо очекивати наредне године.
Милован М.

ПРВОМАЈСКА УЛИЦА

УСКОРО ДВОСМЕРНИ
САОБРАЋАЈ
Како сазнајемо од Звонка Минића, покренута је иницијатива
да се једномерни ток саобраћаја у Првомајској улици, који
повезује главну улицу са раскрсницом код школе, преведе у
двосмерни.
- Некада је у том делу улице Првог маја постојала потреба за
обезбеђивањем довољног броја паркинг места. Из садашње
перспективе видимо да је практичније, брже и јефтиније да се овај
крак улице пусти за двосмерни саобраћај. Тиме ћемо не само
растеретири саобраћај, већ и смањити загађење у самом центру
града- наглашава директор убске Дирекције.
- По окончању комплетних радова у улици Вука Караџића,
отвара се потреба и за уређењем овог дела Првомајске улице,
које би подразумевало замену асфлатне подлоге и израду нових
тротоара. Тај посао ћемо покушати да заокружимо сопственим
средствима али о том-потом, корак по корак- истиче Минић.

ЗДРАВСТВО

5.март 2015.г.

ДОНАЦИЈА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

НОВИ ГИНЕКОЛОШКИ
УЛТРАЗВУК
После 40 година, значајно улагање у Гинекологију, стигао је
нови колор доплер УЗ апарат. Добијена су и два портабл
ЕКГ апарата, а ускоро стижу и две стоматолошке столице.
Диспанзер за жене Дома здравља
Уб, значајном донацијом Министарства
здравља Републике Србије, опремљен
је новим колор доплер ултразвучним
апаратом марке „Mindray“ М7. Упорношћу др Весне Никићевић, гинекологаакушера, управе Дома здравља Уб и
локалне самоуправе, убски Диспанзер
за жене, добио је, у петак, 27. фебруара,
савремен ултразвучни апарат, који
садржи три сонде, од којих је најважнија
трансвагинална сонда, која ће олакшати
и обезбедити прецизнији увид у здравствено стање жена током трудноће, као
и друге гинеколошке прегледе жена.
Осталим сондама могуће је обавити
васкуларне и абдоминалне прегледе.

Бољи услови за рад убског
Дома здравља: Глишић са
докторкама Никићевић и Николић
Убска општина је једна од седам
општина у Србији која може да се
похвали оваквим апаратом, који има
могућност и 4D функција (уз постављање одговарајуће сонде). Вредност
„Mindray“ ултразвучног апарата износи
1.700.000 динара. Oсим ове значајне
донације Дому здравља Уб су стигла и
два нова ЕКГ апарата, а за неколико
дана стижу и две нове стоматолошке
столице. Укупна вредност поменуте
донације је око 70.000 евра. Финансијска средства обезбеђена су из
кредита Светске банке у оквиру
пројекта „Пружање унапређених услуга
на локалном нивоу“ – ДИЛС.
Председник општине Уб Дарко
Глишић, захвалио се Министарству
здравља РС и министру здравља
Златибору Лончару, јер је имао
разумевања и учинио привилегију да
убски Дом здравља добије један од
седам донираних модерних УЗ апарата.
– Велика је част и привилегија што
смо одабрани да један овакав апарат
заврши у нашем Дому здравља. Нисам
сигуран да у окружењу постоји иједан

овакав апарат. Захваљујем у име свих
грађана општине Уб. Наставићемо и у
наредном периоду да опремамо наш
Дом здравља, јер општина Уб жели да
има здравствену установу која неће
заостајати за болницама. Током читаве
године ћемо се трудити, да све оно што
недостаје, набавимо – изјавио је
председник Дарко Глишић.
Специјалиста гинекологије и
акушерства др Весна Никићевић, која
неколико година уназад указује на све
недостатке нужних средстава за
обављање важних прегледа код жена,
истакла је, да јој овакав ултразвук
веома значи у бољем дијагностификовању здравстевених стања
жена. До сада су прегледи рађени на
„Philips“ УЗ апарату, којим су жене
прегледане искључиво абдоминалним
путем. Старим апаратом није било
могуће погледати прецизно труднице
(тзв. опстетриција), што ће се значајно
променити коришћењем трансвагиналне сонде.
Дом здравља очекује да ускоро
стигне донација Владе Јапана, у виду
финансијских средстава предвиђених
за нови рендген апарат, после које
следи јавна набавка. Др Биљана
Николић, директор Дома здравља Уб,
захвалила се у име своје установе и
похвалила председника општине Дарка
Глишића који се ангажује око здравства,
јер за ових годину дана, од када је др
Николић на челу убске здравствене
установе, скоро свака служба је добила
нешто од средстава за рад.
– Наш Дом здравља је у ових
годину дана опремљен у вредности од
250.000 евра – истакла је директорка
Николић.
Оно што је Диспанзеру за жене
неопходно, а недостаје, су Папаниколау
тестови, којима се откривају промене на
грлићу материце. Набавка се очекује у
априлу месецу, такође уз помоћ локалне
самоуправе, а на задовољство свих
жена, овај тест биће бесплатан.
Д.К.

065/6511-553
014/411-041
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ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА
У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

ЈАЧА
ИНТЕНЗИТЕТ
ГРИПА
Једна жртва грипа. Потврђена
циркулација више вируса.
Поштовати савете лекара.
У року од две недеље, активност
грипа је са ниске, прешла на средњи
интезитет активности, што је уобичајено за ово доба године. Нажалост,
појавиле су се и прве жртве грипа, па
је, тако, у Сремској Каменици, на
Институту за плућне болести, преминуо мушкарац из Осечине, стар 48
година, што је први случај грипа са
смртним исходом у Колубарском
округу, ове године. Ово у Србији није
усамљен случај, па се посебан опрез
препоручује хроничним болесницима,
нарочито онма који се нису вакцинисали.
По речима епидемиолога др
Биљане Рајковић (ЗЗЈЗ Ваљево), у
Колубарском округу грип је појавио у
скоро свим општинама, али не и са
великим бројем оболелих. Лабораторијски је дијагностикована циркулација A(H1) и A(H3) типова вируса грипа
у: Љигу, Мионици, Осечини и Ваљеву.
На Убу, за сада, нема потврђених
случајева.

Препорука др Рајковић је да се
посебно обрати пажња на хигијену
руку, респираторну хигијену приликом
кашљања и кијања, исхрану и избегавати контакт са зараженим особама.
Код појаве симптома не треба одлазити на посао или школу (чега се
многи не придржавају), мировати
неколико дана, не узимати антибиотску терапију на своју руку и поступати по саветима свог лекара.
Истражена су још два случаја
сумње на морбиле, али су одбачени
после лабораторијских анализа на
Торлаку.
Лекарима убског Дома здравља,
осим стања сличних грипу, нарочито
на Дечјем одељењу, јављали су се
пацијенти са симптомима стомачног
вируса: повраћањем, учесталим
дијарејама и температуром до 38
степени. Савет лекара је да се обрати
пажња на дијетални режим исхране
(без млечних производа, воћа и шећера), рехидратацију (узимање електролита у мањим гутљајима), успостављање правилне хигијене руку и
неодласка у колективе, како би се
спречило ширење вируса. Када је у
питању стомачни гастроентеритис,
гастроентеролози не препоручују
узимање лекова за заустављање
пролива, јер се тада лечење продужава и организам теже „избацује“
вирус.
Д.Капларевић

КОМПЛЕКС „ФАЗАНЕРИЈЕ“ УПОТПУЊЕН НОВИМ ОБЈЕКТОМ

ЛОВАЧКА КУЋА
- ПОНОС ТАМНАВСКИХ ЛОВАЦА
- После десет година од почетка градње, завршена
Ловачка кућа, један од најлепших објеката такве врсте у
Србији, али и на територији бивше Југославије- каже
Зоран Марковић, директор ПД „Фазанерија“
Убска „Фазанерија“ недавно је своју понуду проширила и
употпунила модерним објектом за пружање услуга ловног туризма.
После десет година од почетка градње, завршена је Ловачка кућа која
представља репрезентативно здање на ловно-риболовном комплексу
„Фазанерије“. У њену изградњу и опремање до сада је уложено око
140.000 евра, а средства је обезбедило Ловачко удружење „Тамнава“,
власник комплекса.
-Свечано отварање Ловачке куће планирано је за месец мај, до
када ће бити окончани и преостали, ситнији послови на њеном уређењу, каже Зоран Марковић, директор Привредног друштва „Фазанерија“.
- Наша Ловачка кућа је један
од најлепших објекат такве врсте у
Србији, укључујући и бившу Југославију. Са њом смо заокружили
целину која је неопходна за ловни
туризам, првенствено пернате
дивљачи. Налази се уз ловиште
„Окно“, које се простире на 400
хектара, и сигуран сам да у нашој
земљи, а вероватно и у ближој
околини, не постоји оваква оаза за
ловце, али и све љубитеље природе. Површине од око 500 квадрата,
Ловачка кућа располаже са смеЗоран Марковић штајним капацитетом од шест
соба, има велики дневни боравак
са терасом која служи за ловачки доручак, видиковац са простором за
обедовање на врху зграде, где се служи ручак после лова, као и
библиотеку. Она је понос тамнавских ловаца и, заједно са ловиштем,
као и другим садржајима који се налазе на комплексу „Фазанерије“, по
квалитету и разноврсности услуга може се мерити са сличним
објектима развијених ловно-туристичких дестинација у Европи, нема
дилеме Марковић, истичући да је Ловачка кућа капитални објекат за
Србију у ловном туризму. Она има још једну намену, којом ће се
постићи и нов квалитет;
-Са министарством пољопривреде смо договорили да Ловачка
кућа на Убу уједно буде и едукативни центар ловства Србије. На томе
смо пуно радили, међутим дошла је криза и одложила наше планове.
Недостаје нам још неколико пунктова који треба да се налазе на едукативној стази, како би деца и други посетиоци могли да виде како
изгледа вук, јелен, дивља свиња. Имамо простора за те пунктове, али
сада нисмо у могућности да их изградимо, каже директор „Фазанерије“,
уз напомену да, сада, након завршетка Ловачког дома, располажу са
смештајним капацитетом од 43 лежаја.

ИСПРЕД ВРЕМЕНА
Убска „Фазанерија“ је бисер ловног и риболовног туризма у Србији и већ годинама омиљено
стециште бројних страних и домаћих ловаца, пецароша, излетника и љубитеља природе. Она је и слика
предузетничког духа убских ловаца, њихове иницијативе и ударничког рада. Поред Ловачке куће и комерцијалног ловишта, у власништву „Фазанерије“ је и
погон за узгој фазанске дивљачи, мешаона сточне
хране, волијере, базени за спортски риболов и мотел
„Окно“ са рестораном.
- Све што смо на „Фазанерији“ радили, трудили
смо се да буде десет година испред времена у коме
радимо. Имамо инкубаторску станицу са два инкубатора капацитета по 14.200 фазанских и јаребичијих јаја
и преко 30.000 кокошијих. Цео процес је аутоматизован, удовољава свим стандардима Европске уније и
то је једина станица такве намене у Србији. Тренутно
лежемо само фазанска и јаребичија јаја и то око 60.000
у сезони. Једно време смо производили и товне пилиће, али то сада није исплативо. Такође, више не производимо ни сточну храну у својој мешаони, сем за
сопствене и потребе фазанерија са којима сарађујемо,
јер смо имали доста проблема у наплати – објашњава
Марковић.
Д.Недељковић

Ловачка кућа на убској Фазанерији

Дневни боравак у Ловачкој кући

Будући едукативни центар ловства Србије

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ТЕРЕНА
Ловачко удружење „Тамнава“ газдује ловиштем укупне
површине 46.000 хектара. За 860 ловаца, колико броји Удружење,
најважнија активност у претходном периоду била је ревитализација терена од последица прошлогодишњих поплава, наводи
Марковић.
„Ловиште „Тамнава“ је претрпело штету као и сви, око 12.000
хектара било је поплављено. Имали смо велике штете на срнећој
дивљачи, а нарочито велике на фазанској и зечијој популацији.
Тада нисмо много могли да помогнемо дивљачи, јер нисмо могли
да помогнемо ни себи, али смо се после поплава максимално
ангажовали да терен ревитализујемо. У ловиште смо уносили
фазане из наше фазанерије, чак смо и куповали са стране да би
што више подигли матични фонд. И то је дало резултате, јер и на
деловима који су били највише поплављени има дивљачи. У
протеклој сезони кориговали смо годишњи план одстрела, тако да
зеца нисмо ловили, а срнећу дивљач и фазане смо максимално
поштедели. На деловима који нису били поплављени, ловна
сезона је била успешна и ловци су задовољни“.

ПОЉОПРИВРЕДА

5.март 2015.г.

НА ТАМНАВСКИМ ОРАНИЦАМА

УСЕВИ У ДОБРОМ СТАЊУ
-Јесенас засејано између 17.000 и 20.000 хектара, што је за око
30 посто мање него ранијих година. - Мада је сетва обављена
изван оптималних рокова, стање стрних жита, за сада, добро.
Иако је услед неповољних временских прилика, које су пратиле
прошлогодишњу јесењу сетву, врло
мали проценат ораница на подручју
Тамнаве засејан у оптималном року,
озими усеви су у добром стању. Због
велике влаге земљишта каснила је
берба кукуруза, а самим тим и сетва
озимих стрних жита, док на поједине
парцеле механизације није могла ни
да уђе. Све то условило је умањење
сетвених површина, каже Славиша
Ивановић, директор Земљорадничке
задруге „Уб“.
- Јесенас је у тамнавском крају
засејано између 17.000 и 20.000 хектара, што је за око 30 посто мање него
ранијих година. Срећа је што је након
мајских поплава наступио леп јесењи
период, па су пољопривредни радови
могли да се заврше на већини њива.
Мада је сетва обављена изван оптималних рокова и трајала цео новембар, повољне временске прилике
допринеле су да се биљке лепо раз-

Славиша Ивановић
вију и спремне уђу у зиму. У том
периоду имали смо пар добрих мразева, али је снежни покривач штитио
усеве, тако да су они у солидном
стању – каже директор ЗЗ „Уб“.

ПРИХРАНА НАЈВАЖНИЈИ ПОСАО
Према Ивановићевим речима,
тренутно најважнији посао у пољопривреди је прихрана пшенице, која у
структури засејаних површина доминира. Уколико ратари користи уреу као
минерално ђубриво, до сада су требали да заврше прихрану, док осталима
саветује да што пре обаве ту агротехничку меру.
- У овом моменту је најидеалније
ђубрење са АН-ом 33 посто или са
КАН-ом 27 посто, с тим што прихрану с
КАН-ом треба урадити у два наврата:
једну с ада, а другу, по потреби,

касније – наглашава Славиша
Ивановић.
Највећу штету стрним житима у
наредном период у могле би да
нанасу веће количине падавина и
болести које се у Тамнави јављају
последње две године – гљивично
обољење фузарија и пепелница
листа, због чега треба превентивно
д е ло ва т и . И ва н о в и ћ р а т а р и ма
препоручује да ураде третман фунгицидима против болести стрних жита,
које могу да униште и поливину рода,
као и сузбијање корова.

ПОЧЕТАК ПРОЛЕЋНЕ СЕТВЕ
Прва сетва јарих култура, овса,
јечма, сточног грашка и грахорице
може одмах да започне, а крајњи рок је
20. март.
- За јаре културе важи правило:
што ранија сетва, то боље. Ратарима
бих саветовао да крајем марта почну и
са сетвом соје, јер сада има нових
сорти, које без икаквих проблема трпе
и мали мраз. Све зависи од временских прилика, али крајем марта и
почетком априла треба стартовати и
са сетвом кукуруза. Чим температура
земљишта на дубини од пет, шест
сантиметара буде десетак степени,
кукуруз се може сејати – наводи Славиша Ивановић. Он каже да ће у
Тамнави најзаступљенија култура у
јесењој сетви бити кукуруз, али овдашњи ратари све више се окрећу и
другим усевима, пре свега соји, а од
прошле године почињу да се повећавају и површине под сунцокретом.
Такође напомиње да ће предстојећа
пролећна сетва бити скупља него
прошле године.
- Цена семенске робе кукуруза
остала је на прошлогодишњем ниво,
хемија је незнатно поскупела, док је
ђубриво скупље за око 30 посто. Ове

године знатно су скупља и смена
грахорица, грашкова, овса и јечма.
Разлог је што су те културе прошле
године уништиле поплаве и кише, па
су и приноси били мали, поготово
луцерке, чије је семе скупље до 50
посто и тешко га је набавити – објашњава Ивановић.
На основу важећих цена репроматеријала, да би посејали један
хектар под пшеницом, ратари у
старту треба да издвоје око 35.000
динара за семе, ђубриво и заштиту
од корова. У ову цену није урачуната
нафта.
Д.Недељковић
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ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Блитва
- Кромпир
- Ротква
- Печурке
- Празилук
- Јаја
- Рен
- Спанаћ
- Ротквице
- Салата млада
- Лук млади
- Суве шљиве
- Мандарине
- Поморанџе
- Јабуке домаће
- Крушке
- Ораси очишћени
- Банане

кг
кг
кг
ком.
кг
ком.
кг
кг
веза
кг
кг
кг
кг
ком.
кг
кг
веза
ком
веза
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

цене

30, 40, 50
300,400,500
50, 60
20
250
40, 50
50, 60
60
30, 40
40, 50
50, 60
200
100, 120
10, 15
400
150, 200
40, 50
50
30
300
160
70
40,50,60,70
70,100,150
1300,1500
150

Слаба продаја на убској пијаци и овог
петка, без обзира на дане поста када би
требало да се купује више поврћа и воћа.
Почело је да пристиже и прво поврће из
пластеника, али само код појединих
продаваца.
Приредила: Љ.Симановић, 27.фебруар 2015.г.

ПРЕД ПОЧЕТАК ПРОЛЕЋНЕ СЕТВЕ

ПОМОЋ У
СЕМЕНСКОЈ РОБИ
За 64 пољопривредна домаћинства из
Тамнаве, чије су њиве поплављене током
прошлогодишњих мајских поплава, Организација за пољопривреду и храну Уједињених нација (ФАО) допремила је 12,8 тона
јарог семенског јечма за предстојећу пролећну сетву. Испорука је обављена прошле
недеље, а свако газдинство добило је по 200
килограма семенског материјала. Поред
семенског јечма, Организација ФАО је, у
оквиру овог пакета помоћи, за иста домаћинства обезбедила и по 300 килограма НПК
ђубрива.
По речима Жељка Илића, помоћника
директора Фонда за рурални ра звој,
оштећеним ратарима из убске општине биће
испоручена још једна транша помоћи. Како
би на време могли да обаве пролећну сетву,
до краја недеље обавиће се и расподела
семена сточног грашка, луцерке и детелине,
заједно са минералним ђубривом.

Тамнавским ратарима Организација
ФАО испоручује пакете помоћи у
семенском материјалу

ПРОГРАМ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

ФИЛМСКИ И ПОЗОРИШНИ ХИТОВИ
Четвртак, 5. март, у 16 h,
Сала Дома културе

ЗВОНЧИЦА И
ЧУДОВИШТЕ ИЗ
НЕДОЂИЈЕ
Цртани филм у 3Д формату, синхронизован на српски језик. Забавна и
талентована животињска вила Лана
верује да не треба судити о књизи на
основу корица, нити о животињи на
основу очњака, па ће се зато спријатељити са огромним и мистериозним
створењем по имену Невербеаст.

Четвртак, 5. март, у 18 и 20.30 h,
Сала Дома културе

ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ
- СИВА

Субота, 7. март у 19 h, сала ДК

ДАМАМА НА ДАР

Традиционални, Осмомартовски
концерт КУД „Тамнава“. На програму ће
бити прегршт народних игара и песама, у
извођењу свих секција Друштва. Улаз
слободан.

У првој половини марта,
пред Убљанима ће се наћи дуго
најављивани филм о почецима и
успесима југословенске кошарке
„Бићемо прваци света“, у режији
Дарка Бајића. Филм обухвата драму,
историју и спорт кроз причу дугу
четврт века – од оснивања КК

МАША И МЕДВЕД

ЖЕНА МОГА МУЖА

ВЕЧЕ РОКЕНРОЛА

Галерија „Свети Лука“ током
марта организоваће три изложбе.
Најпре, од 5. до 8. марта, у овом простору посетиоци ће имати прилику
да погледају уникатне радове убских,
али и уметника из других средина. У
питању је продајна изложба рукотворина, посвећена Дану жена, па
представља одличну прилику да се
изабере уникатан, прикладан и леп
поклон за супруге, девојке, пријатељице мајке и баке. Средином
месеца, у Галерији ће бити отворена
изложба савремене јапанске
графике. Графика у Јапану има дугу
традицију, од 17. века. Један од
најпрестижнијих Универзитета уметности, где се графика учи и усавршава је Универзитет уметности у
Кјоту. Ту се усавршава графичко
мајсторство кроз изучавање основних традиционалних техника:
бакрорез, дрворез, литографија и
свилотиск. Све ће се то моћи видети
на изложби еминентних ликовних
уметника, који су завршили студије
графике на Универзитету у Кјоту.
Изложбу ће отворити аташе за културу Амбасаде Јапана у Београду
Јуичиро Омори.
Трећа изложба је планирана за
к р а ј ма рт а , к а д а ћ е с е м л а д и и
талентовани убски академски вајар
мр Петар Сибиновић својим суграђанима представити изложбом скулптура и цртежа малог и средњег
формата.

БИЋЕМО
ПРВАЦИ СВЕТА

Уторак, 10. март у 18 h,
Сала Дома културе

Хит представа за децу у извођењу
„Машиног позоришта“. У овој сјајној руској поучној бајци, чија екранизација је
Жељно ишчекивана филмска веома популарна, играју академски глумадаптација бестселера који је постао ци из Београда.
светски феномен. Од издавања, еротска Цена улазнице 200 динара.
трилогија „Педесет нијанси“ преведена
је на 51 језик и продата у преко 100 мили- Четвртак, 19. март у 19,30 h,
она примерака, чиме је постала серијал Сала Дома културе
који је најбрже продат у највише примерака. Филм је прича о мрачној и неистрГлумци Нада Блам, Тијана Чуровић
аженој страни сексуалности. Неискусна
и наивна Анастазија, улази у страсну и Саша Пантић гарантују много смеха и
аферу са мистериозним Кристијаном и добру забаву у популарној хит комедији.
открива своје жеље, али и страшне тајне Цена улазнице 300 динара.
које он скрива од других. Режију потписује Сем Тејлор Џонсон, а главне улоге Петак, 20. март, Клуб Дома културе
поверене су Џејмију Дорнану и Дакоти
Џонсон. Цена улазница 250 динара.

ТРИ ИЗЛОЖБЕ

УСКОРО

„Црвена звезда“ после Другог светског рата, до освајања златне медаље на Светском првенству у Љубљани 1970. године. У фокусу су Небојша
Поповић, који је, као први међу једнакима, покренуо кошаркашки бум у
бившој Југославији, Радомир Шапер,
председник КК Савеза СФРЈ, Бора
Станковић, који је био први човек
ФИБА и Александар Николић, творац
ЈУ кошаркашке школе, који је успоставио специфичну филозофију
кошарке. Улоге тумаче Милош Биковић, Марко Јанкетић, Александар
Радојичић, Страхиња Блажић,...

УБСКА БИБЛИОТЕКА У ГОСТИМА

ВАЉЕВЦИМА ПРЕДСТАВЉЕНИ
УБСКИ СТВАРАОЦИ

Градска библиотека „Божидар
Кнежевић“ и убски књижевници и музичари били су гости Матичне библиотеке
„Љубомир Ненадовић“ из Ваљева.
Сусрет је организован у оквиру серијала „Библиотека у гостима“, у коме
ваљевска Библиотека представља
градове и њихове ствараоце из Србије
и окружења. Након емитовања полусатног документарног филма о библиотеци „Божидар Кнежевић“, убској
општини и знаменитим личностима које
су потекле из Тамнаве, многобројној
ваљевској публици су део свог књижевног опуса представили др Воја
Марјановић, Милан Босиљчић,
Јулијана Марјановић Јовичић и Радован Пулетић, а музичко стваралаштво
Владимир Ђенадер, директор Музичке
школе „Петар Стојановић“ и Теута Аслани, професорка соло певања. У про-

граму су још учествовали Мишел
Капларевић, Снежана Јовановић и
мала Калина Брдаревић.
О томе какав су Убљани оставили
утисак и како су представили свој
завичај, понајбољи говори један
новинарски текст објављен са сајту
интернет новина Колубарске из пера
уреднице и новинарке Дарије Ранковић из кога преносимо: „Ако из неке
средине поникну велики људи по својим делима и достигнућима, онда та
средина не може бити мала, јер велики
људи средину чине великом. Такав је
и Уб у коме су поникли знаменити,
умни, талентовани, паметни, који су
допринели да се Уб издигне из просечности. Да је овај тамнавски, Убљани воле да кажу град, никако варош,
изнад просека показали су гостујући у
ваљевској Библиотеци.“
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ПАРКИНГ СЕРВИС КЈП “ЂУНИС“

БОРБА СА
НЕСАВЕСНИМ
ВОЗАЧИМА
У циљу завођења реда на
убским улицама једна од
могућих мера је и увођење
паука. Преговори су у току, али
једно је сигурно - мора се
стати на пут бахатим возачима

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

БОЈИТЕ ЛИ СЕ МОГУЋИХ
ПОПЛАВА НА ПРОЛЕЋЕ ?
Мирослав Рајковић, адвокат:
- Не да се плашим, већ сматрам да ће неизоставно доћи
до изливања реке, само ако буде већих падавина, јер ништа
није урађено на санирању насипа у насељу Талови. Друго,
колико ја знам, није никаква ретензија обезбеђена на Убачи,
ни на Тамнави. Талови су у репресији и чим прелије насипони се пуне, као нека посуда. Могао би на обилазном путу да
се скине ниво земљишта да би вода преливала преко њега и
да не би улазила у куће као што је то раније било, већ би тај
део земљишта био насипом издигнут и вода не би могла да
угрози насеље. Мост на Сандића имању је мале пропусне
моћи. Требало је прокопати испод обилазног пута још један
пропуст. По овом питању, практично , ништа није предузето.
Опасност, заиста, постоји...

Славољуб Николић, пензионер:

’’Паркинг’’ у Главној
улици, код Поште
Убско општинско руководство, у
договору са КЈП “Ђунис“, разматра могућност увођења популарног “паука“ на убске
улице. Возилом, које би односило непрописно паркиране аутомобиле, руководио
би убски Паркинг сервис, уз асистенцију
саобраћајне полиције. Како сазнајемо од
Стефана Јевтића, руководиоца Паркинг
сервиса, због високе цене паук-возила још
није донета коначна одлука о његовој
набавци или, евентуалном, изнајмљивању
из околних градова Ваљева или Обреновца.

Ја се не плашим поплаве сада, јер мислим да су одговорни људи прочистили Убачу и довели ствари у нормалу.
Моја кућа је у непосредној близини реке па знам да су је
сређивали. Сигурно не постоји могућност да се излије и
поплави насеља у оном обиму од прошле године јер су
Убљани спремнији сада, него раније.

Верица Сокић, наставник:
- Ја се плашим новог изливања Убаче, можда више сада
него прошле године. Онда нисам очекивала, а сада имам
јако лоше искуство. Последице су катастрофалне, све нам је
уништено. Трудили смо се да штету санирамо колико је то
могуће, обновили смо намештај и уредили читаво приземље. Прокоп што је остао нико није затрпавао, тако да је
још горе него што је било прошле године. Чим почне киша,
ми смо у проблему јер се у нас уселио страх, што је природно јер смо били директно на удару реке. Мислим да сада
нисмо ништа спремнији. Ми нисмо морали да будемо поплављени, то је био људски нехат. Кризни штаб је прошли пут
заказао, а неки следећи- видећемо...

Вићентије Јанковић, фотограф:
- Мислим да би морали да будемо мало опрезнији, јер
смо научили лекцију. Поучени прошлогодишњим лошим
искуством, треба да појачамо мобилност, посебно људи
надлежне за то. Сигурно су и радили нешто по том питању. У
противном то би био велики минус за ову општину и овај
град. Моја кућа није угрожена, али саучествујем са људима
који су директно у опасности од изливања река. У сваком
случају, не треба се превише опуштати. То је као она изрека:
спремамо се као да ће бити сутра, а надамо се да се никад
неће догодити...

Миодраг Софронић, инжењер геодезије:
Стефан Јевтић
- У сваком случају, ред у централној
зони града се мора увести, због све већих
проблема које праве бахати возачи који
остављају своје аутомобиле како и где
стигну. Возило за одношење непрописно
паркираних аутомобила би, свакако, било
једно од решења. Тренутно смо у фази
прикупљања неопходне документације,
како би се ова мера нашла пред одборницима Скупштине општине Уб већ на
наредној седници- истиче Јевтић, уз
напомену да је КЈП “Ђунис“ недавно
послао опомене пред тужбу за 80 најрадикалнијих случајева избегавања плаћања
паркинг места (за последњих шест месеци)
који ће ускоро бити санкционисани.
Милован М.

СТОМАТОЛОШКА
ОРДИНАЦИЈА

АРИЗАНОВИЋ
Преки шор

062/490-931 “Мишићева зграда“

- Моја супруга има велики страх од поплава, и кад год да
се спомене могућност поновног изливања реке, она пада у
ватру. Како каже, то поново не би преживела. Могућност
нових изливања река,увек постоји, али се надамо да до тога
неће доћи, бар не у овом обиму. Прошле године је Уб баш
био неспреман за поплаву таквих размера, али ни данас не
видим неко побољшање у смислу да је нешто урађено по
том питању.

Ленка Ристић, пензионер:
- Ја лично немам страх од поплаве, јер живим у стану на
спрату тако да нисам била угрожена ни прошле године. Али
бринем за комшије и остале људе који су у близини речног
корита, који су преживели, најблаже речено, катастрофу
прошли пут. Нисам сигурна да је нешто много урађено на
том плану и плашим се, искрено, да би могло да се понови.
Исто тако, надам се да до тога неће доћи. Мислим да је ова
власт учинила пуно за овај народ на свим пољима, па ће и
то регулисати у догледно време, макар смо сви поучени
досадашњим искуством...

Владислав Поповић, радник:
- Ништа Уб није спремнији него прошли пут, све су то
ситнице које су урађене али недовољно да се заустави она
количина воде. Мислим да је то свима јасно и да се,
углавном, људи плаше. Надлежни за то знају добро шта им
ваља чинити. Треба урадити одбрамбени зид, напросто зна
се одакле – докле. Свако ко прати одакле нам прети
опасност, где је избијала вода, зна где и шта треба предузети
да се сачува Уб. Одавно је то требало решити, имали су пуно
времена, јер сада је чак и горе. Земља је пуна воде и не би
могла да упија, што је неповољније по нас. Реално, опасност
нам прети и ја се плашим као и сваки становник овог града.
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НАШЕ ТЕМЕ
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СЛОБОДНО ВРЕМЕ УБСКИХ ЖЕНА

АЕРОБИКОМ ДО ВИТАЛНОСТИ

НАЈСАВРЕМЕНИЈА
ТЕХНОЛОГИЈА

Редовним вежбањем побољшавамо здравствено стање, постајемо виталнији,
спорије старимо – каже инструкторка аеробика Слађане Давидовић
Свака жена је, бар понекад, пожелела да побегне од свакодневних кућних обавеза, измучена после напорног радног дана
на послу, уморна од милион прохтева традиционалног, али и
модерног друштва, који захтевају савршену жену, спремну да у
сваком тренутку блиста пуним сјајем. „Супермен“ је амерички
филмски херој, а супер жена, поготово наша, српска, мора да
буде енергична, издржљива, расположена, поготово у друштву
шефа, колега, мужа, деце ....
Како издржати свакодневне обавезе у канцеларији, кухињи, спаваћој соби? Научници кажу: „Вежбајте барем 30 минута
дневно“. Закључак истраживача је да редовно вежбање може
да смањи ризик од многих здравствених тегоба, како физичких,
тако и психичких. У свету, па и код нас на Убу, савремене жене,
проналазе начин да издвоје сат времена, три пута недељно и
одлазе у фитнес центре да се рекреирају.
Слађана Давидовић је дугогодишњи лиценцирани инструктор аеробика и пилатеса. Убљанке разних генерација, које
одлазе на неке од тренинга у убску Халу спортова, кажу да их
време проведено на тренингу аеробика или пилатеса испуњава, да су после једночасовног тренинга у групи много расположеније, осећају се енергичније, а после неколико месеци
упорног вежбања, ефекат „лепше фигуре“ засигурно је видљивији. Жена је самоуверена, мање уморна, а сву своју негативну
енергију каналише кроз вежбање.

Тренинг, али и добра забава:
Млађа група полазница аеробика
- Жене које долазе на моје тренинге као најчешћу мотивацију наводе побољшање здравственог стања и физичког
изгледа. Јако је битно редовно вежбање. Кондиција се стиче за
неких три до четири месеца, али је битно не прескакати тренинге. На почетку, теже издржавају тренинг, али временом и
саме виде колико су напредовале. Нећу никог да издвајам, али
неке моје полазнице, могу да ураде више склекова или трбушњака, него неки мушкарци – с поносом наглашава Слађана. Она
понедељком, средом и петком држи тренинг пилатеса и два
тренинга аеробика. Укупан број жена које редовно долазе током

Некада су Убљани на “намештање“ уганућа
одлазили код популарног Транзе. Опоравак је
трајао дуго, уганућа су лечена хладним облогама,
купусом и црним луком. Данас се сви ти проблеми
решавају много ефикасније, уз примену
најмодернијих технологија
Срећко Мијатовић и Марко Мајсторовић помажу
Убљанима у откањању широког спектра повреда

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ВРТИЋУ

ДВА СЕМИНАРА
У здравом телу, здрав дух
целе године је око педесет. Најмлађа полазница аеробика има 15,
а најстарија око 60 година. Тренинг почиње загревањем, затим
следи кондициони део, партер и за крај је обавезно истезање.
Тренинзи никад нису једнолични, већ се програм стално мења,
повећава се интензитет вежби у зависности од напредовања
групе. Слађана, једном у пар месеци уради тест, да би упоредила
колико трбушњака су могле да ураде на почетку сезоне, а колико
после два, три месеца.
– Мислим да се мушкарци више
плаше изазова да ће жене бити боље
од њих. Имала сам прилику да тренинг
држим убским рукометашима. Попадали су, питајте их ... – каже кроз смех
Слађа, напомињући да аеробик обликује другу врсту мишића.
Вежбање позитивно делује на
кардиоваскуларни систем, централни
нервни и локомоторни систем, постиже се физичка кондиција, мршавље- Слађана Давидовић
ње, отклањање стреса, обликовање и затезање тела, побољшавање расположења, развој прецизности и елеганција у покретима. Вежбањем се, успорава и процес старења.
Аеробик и пилатес, који је ближи јоги и изводи се на пилатес
лоптама, обавезно се реализује уз пратњу музике, која побољшава расположење и даје већи елан. Наравно, потребан је
минимум осећања ритма, који временом постане бољи, код оних
који га немају. Од реквизита, који су незаобилазни елемент аеробика, користе се тегићи, велике и мале лопте, степери (који су
најомиљенији реквизит убских жена), еластичне траке и вијаче.
Пре него што се жене одлуче да ли им више одговара аеробик или пилатес, Слађана води индивидуалне разговоре са
полазницама, а потребно је урадити и контролни лекарски
преглед.
Д.Капларевић

У Предшколској установи „Уб“ су током претходна два викенда одржана два семинара, акредитована од стане републичког Завода за унапређивање образовања и васпитања. Први, под називом „Позитивно васпитање – позитивна дисциплина
у Вртићу“ бави се темом која је изузетно актуелна у
последње време: како васпитавати децу без батина,
награда и казни, а као циљеве наведеног семинара,
његови аутори су истакли хуманији однос према
најмлађима, оснаживање и подстицање њихових
потенцијала и стварање услова за развој самопоуздања и самодисциплине.
Други семинар, под именом „Родитељ као
партнер у васпитно – образовном раду“, посвећен је
подизању квалитета сарадње родитеља и предшколске установе, као једног од предуслова за
правилан развој деце.
- Поменута два семинара одабрао је наш
Педагошки колегијум, а сваком од њих присуствовало је по 30 васпитача и стручних сарадника. Они
који су похађали стручну обуку пренеће своја
искуства и новостечена знања својим колегама, како
би и они могли да их примењују у раду – каже
Гордана Милосављевић Марковић, директорка
убске Предшколске установе, уз напомену да су оба
семинара поклон „Публик Практикума“, од које
Вртић набавља часописе и књиге за децу.
За васпитаче и стручно особље у марту ће
поново бити организован један семинар, јер како
истиче Милосављевић Марковић „ми смо по закону
дужни да у року од пет година имамо 120 сати стручног усавршавања“.
Активности којима се остварује стручно усавршавање запослених васпитача и стручних сарадника јесу организација акредитованих програма,
као и осталих облика стручног усавршавања
(стручни скупови, презентација угледних часова,
приказ истраживања, студијски боравци).
Д.Н.

Дипломирани терапеут и рехабилитациони тренер Срећко
Мијатовић већ десет година помаже људима у откањању последица
физичких траума које су настале након лакших и тежих повреда.
Трновит пут, од терапија које су извођене на терену, уз ограничене
могућности, до модерног и опремљеног простора Физикалне терапије
“Реактива“ у којем се примењују најсавременије технологије и знања за
лечење широког спектра повреда, донео му је непроцењиво искуство
али и одличне препоруке и поверење пацијената.
Некада су Убљани на “намештање“ ортопедских повреда
одлазили код популарног Транзе. Опоравак је трајао дуго, уганућа су
лечена хладним облогама, купусом и црним луком. Данас се сви ти
проблеми решавају много ефикасније, уз примену најмодернијих
технологија и едукован кадар који у свакој ситуацији зна шта треба да
чини и коју од многобројних метода лечања треба применити. Физикална терапија “Реактива“ приближила је и направила доступним Убљанима тренутно најефикасније терапеутске методе.
А шта то најчешће мучи наше суграђане?
- Бол и укоченост и леђима, затим, уганућа зглобова, а учестали
су и преломи као констатно присутна проблематика. Велики број
школске деце има проблема са деформитетима кичменог стуба и
стопала, због мањка физичких активности и дуготрајног седења за
компјутером. Код средњих генерација, не треба изоставити ни проблеме
са хрскавицом, пре свега зглоба колена и кука, због којих често морају “и
под нож“, након чега су, опет, упућени на нас. Са великим процентом
успешности решавамо све те проблеме, управо, захваљујући искуству и
апаратима које користимо- наглашава Мијатовић, који упоредо са
послом на Убу има још једну праксу (“Кортекс центар“) у Београду и
паралелно сарађује са иностраним партнерима.
- До сада смо имали ангажмане у Шведској, Данској, Аустрији,
као и са познатим фудбалским клубовима из Турске (Трабзонскор), који
користе технологију коју дистрибуирамо, као и наше знање и
искуство. Сарађујемо са најбољим светским стручњацима из
области ортопедије, као што су
Каролинска Институт- Стокхолм
и ЦЕРЕДЕ Клиника- Барсеона,
преко којих су нам доступна најновија сазнања из ове области.
Трудимо се да равномерно
распоредимо наше снаге, како у
послу физикалне терапије, тако и
у сфери кондиционе припреме
спортиста- истиче Срећко Мијатовић, који је до сада имао
прилику да сарађује са врхунским спортистима попут Немање
Успешна сарадња
и Уроша Матића, Радослава
са браћом Матић
Петровића, браће Фејса...

МАЛИ ОГЛАСИ

НА ПРОДАЈУ СТАН 75 метара квадратних,
У ВАЉЕВУ, НАСЕЉЕ КОЛУБАРА.
Тел: 014/224-335
Продаје се ован за приплод,
стар две године, раса Холандски текстел,
тежак 120 кг. Тел: 063/394-100

Учесници семинара
„Позитивна дисциплина“

НА ПРОДАЈУ СЕНО
Tел: 065/63-86-005, Словац
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КАД БИ УБ БИО ГРАД...

О ПОСЛУ И
БЕСПОСЛИЧАРЕЊУ
Пишем ово на Сретење, Дан државности. Ове
године је у недељу, па запослени у јавним установама и
предузећима неће да раде следећа два дана. Да ли ће
због тога да имају више посла у среду? Којег посла?
Приватници и они што су код њих запослени ,
правиће се да нису знали да треба да не раде. Али све је
то познато и - досадно. Опседа ме трећа велика група:
она којој је, вољно или невољно, сваки дан слободан.
Како живе, шта мисле, чему се надају, поготово млади?
Све је против њих. Што значи само једно: да морају да
победе упркос свему.
Школа их не учи ни животу , н и практичним знањима: на тестовима из применљивости наученог, вршених у многим земљама, без своје кривице су међу
последњима.
Родитељи су им побркали лончиће. Они их, чуо сам
безброј пута, гаје и школују. Па шта? Кад су их родили и
ако су нормални, то морају. Али, да ли их од малих ногу
уче и терају да раде и да ли им, после завршене школе,
кажу да се селе? Јој, где ће, шта ће, да не назебу? Е, па
онда, нека се одричу свега доживотно, а деца, „куси
петлови пилад до века“, нека живе код њих до 30, 40, 50.
године...
Све паланке, па и Уб, имају и додатну коб: учмалост.
Оне или не признају да постоји или најмање цене оно
највредније: време.
Кризу и транзицију не сматрам ни узроком ни
оправдањем. Трнова ружица, која ће да спава док не
дође принц или срећни час, је бајка. Живот није. Шта ако
је криза хронична, а оно друго потраје сто година?
А урушен систем вредности? Е, то је велика
тајна. Да ли је пао сам од себе или смо га ми скршили?
И када? Пре 15, 25, 70 или 555 година? Да ли смо га икада имали, или га имамо одувек, али је окренут наглавачке? Зачудо, свеједно је. Овде смо где смо и живимо
и стварамо нешто или ништа, сада или никада.
Неки за све криве
Турке. Да би их бар
делом оправдао, навешћу једну њихову
пословицу. Она гласи:
“Боље џабе радити
н е го џ а б е с е д ет и “ .
Вреди размислити.
Посебно данас кад се
уз школу тражи и радно искуство. Како да
се стекне? Можда радом за мале паре или
без пара у ономе што
им је струка или где би
волели да раде?
Успутне добити су доказивање себи и другима, стицање
радних навика, упознавање са послом и људима,
ширење видика о могућностима за рад уз добру зараду
или започињање приватног посла...
Шта ће, без тога, ако им се и укаже прилика да се
запосле, да напишу у Си-Вију? Да годинама после школе
нису радили ништа, што ће рећи да су и оно што су знали
позаборављали?
И како, уопште, живи та младеж? Не ране, јер не
знају шта ће са собом. А и касно су легли. Кад добро
раздани, крену кафенисања, кладионице, коцкице... Ако
су сами, шаљу поруке или цимају друштво. Зашто? Да
блеје. Што је јасна потврда свести о бесмислу. Увече
излазе, тачније ноћу, а кући се враћају много касније... А
алкохол и дрогу нисам и нећу ни да помињем.
За крај, оне што чекају посао, питам шта им је посао
рекао: кад ће, где ће и чиме да дође? И шта ако слаже? А
оне што траже посао: ко га је изгубио да би га они
нашли?
Биће ипак да је посао нешто за шта се човек
спрема, бори или га сам себи ствара. Онима који га
немају, а желе, срећно било. Ипак је, уз сав труд и срећа
потребна.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

UBQANI PI[U

МОСТОВИ КОЈИ
НЕ ВОДЕ НИГДЕ
Мостови нису само обичне грађевине од дрвета, бетона,
камена или гвожђа којим се премошћује нека река. Они су руке које
спајају обале и људе и представљају симбол живота, љубави и
пријатељства.
Сви мостови на свету су различити. Неки су дуги и високи, са
прелепим луковима и широким стубовима, а неки су мали, равни и
нису лепи. Свима је заједничко то да спајају две супротне обале и
људе који на њима живе. Изградити мост значи пружити руку
пријатељства и спојити оно што природа сама није могла да споји.
Мостови руше све препреке бришу све границе и отклањају
несугласице међу људима. Лева и десна обала реке, једна
насупрот друге, без моста, који их повезује, тако су далеке и стране.
Њиховим спајањем ствара се нит која чврсто повезује људе са
супротних страна. Неки мостови као птице раширених крила већ
вековима стоје изнад река и још преко својих плећа пребацују
људе с једне обале на другу. Неки нису издржали зуб времена,
расклимали су се и срушили, а неке су порушили људи са жељом
да се одвоје и удаље од других. Без обзира да ли су читави или
порушени, мостови сведоче о прошлим временима, људима и
њиховим судбинама и догађајима које не смемо заборавити.
Лисо Поље је село које се налази на ушћу Тамнаве у
Колубару, данас је „слепо црево“ општине Уб, са два моста која
нису у функцији. Небригом или немаром власти осамдесетих
година прошлог века, изградњом насипа без приступних путева,
остали су заробљени (заборављени) у коритима река Тамнаве и
Колубаре.

Мост на реци Тамнави, зарастао у трње,
данас служи само пешацима
Мост на реци Тамнави који спаја Лисо Поље и Пироман, Уб и
Обреновац је до средине деведесетих био део регионалног пута
Караула – Лисо Поље, вољом тадашње општинске структуре дат
му је локални карактер, да би данас био скоро непроходан за
саобраћај. За значај тог моста знале су и Немачке окупационе
власти које су у време другог светског рата имале сталну стражу
на мосту. Мост је чврст, са мало шминке може да му се врати стари
сјај, али су неопходне приступне саобраћајнице, одговарајући
пројекти и сагласности „Србијавода“ да се оне изграде између
моста и насипа са Лисопољске и са Пироманске стране.

Мост на реци Колубари, обрастао шумом,
проходан је само у летњим месецима
Мост на реци Колубари спаја Лисо Поље и Дражевац,
општине Уб и Обреновац, односно Београд. Преко овог моста до
Београда из Бргула и Лисог Поља, пут је краћи за 20-так километара. Мост су мештани поталпали „шлиперима“. Иначе, то је у
основи метална конструкција, за овај пут је неопходна приступна
саобраћајница, одговарајући пројекат за мост и саобраћајницу и
сагласност „Србијавода“ обзиром да је мост заробљен између
насипа, без пројектованог пута. Важно је напоменути да је МЗ
Дражевац, са своје стране, до моста уредила пут, пресули су га
туцаником, а у плану је асвалтирање тог дела у дужини од око 400
метара. На општинским властима Уба и МЗ Лисо Поље је да ураде
пројекат и приступни пут у дужини око 200 метара, надамо се, у
овој години.
Од свега што је човек до сада изградио ништа није вредније
од мостова. Осим што спајају обале и људе, они стварају трајна
пријатељства и љубав међу људима, поверење и жељу да се
живи заједно. Мостови нису жива бића и не говоре, али имају своју
душу . Њихова душа живи све док се преко њих може прећи.

Горан Јанковић, Лисо Поље

УБСКИ ВРЕМЕПЛОВ
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УЛИЦА КОЈЕ
СЕ ЗОВЕ ВАРОШ
Кад сам био мали, увек сам се питао, зашто мој отац мојој
мајци каже, кад полази из куће: „Идем у варош“, кад смо и ми у
вароши. Касније сам схватио да је у ствари права варош,
наша главна улица, она што се пре рата звала Краља Петра, а
после ЈНА (то је она армија коју су потукли чак и Словенци и
то класичним нокаутом), па су је после поделили: пола
поменутој војсци, а пола ономе што је са њом изашао из револуције и што је у сваком месту морао да има главну улицу.
Данас је опет подељена: пола чика Пери, а пола ЈНА. То је она
улица што се лагано и кривудаво спушта од цркве па до
ћуприје, оно више од цркве је Вучијак, а оно од ћуприје је
Преко насипа, и којој остале Сандићева, Талови, Преки
шорови дођу као додатак.
Стара је колико и наша Варош, настајала без неких строгих урбанистичкких процедура, већ према потребама и могућностима оних који су је насељавали. Зато се међу здањима
богатих убских трговаца, индустријалаца, кафеџија, банкара:
Ћираковићева, Јеличића, Влајнића, Марјановића, Вукосављевића, Лазића, уденула и понека уџерица, са предњим
одељењем удешеним за какву ситничарску радњу и задњим у
коме је живео газда са породицом.

Била је поплочана коцком, имала праве тротоаре и ноћу
светлела излазима и уличним светиљкама. Само су у њој
биле лепе и велике куће на спрат, које су после рата изгубиле
бивше власнике, а у њима становали новопридошли дргови
у кожним капутима, који су се једном речју звали власт. Како
смо ми са периферије завидели онима који су становали у
тим кућама. Највише зато сам се као клинац дружио са сином
судије Ковачевића, који је становао на спрату куће некада
трговца Влајнића.
Ти момци из Улице изгледали су нам некако отменији,
прави варошки, главни, а њихов фудбалски клуб, тим Главне,
побеђивао је увек и Преки шор и Сандићеву, иако је за њу
играо чак и данас чувени фудбалер. Били су лепше одевени,
јер би се наше ципеле и одело искаљало док би по нашим
шоровима дошли у Улицу Варош.
У Улици Варош били су сви наши дућани, они велики на
дуж са текстилом, мањи четвртасти за бакалук, продавнице
„Бата“, што је мирисала на гуму и у којој су нам очеви куповали по ципеле, гумене чизме и патиле сваке године и прва
продавница што је радила од јутра до мрака, коју су сељаци
што су петком долазили на пазар, звали „Нови стоп“.
У тој улици биле су једине две чесме градског водовода.
Једна код цркве, друга у парку код споменика војнику Првог

светског рата. Пред њима су се у јутро, подне и вече, кад се
вода пуштала низали дуги редови шарених канти, што смо ми
са периферије, који смоводу доносили са бунара, гледали са
завишћу.
У Улици Варош су биле и све наше кафане. Почев од оних
малих у које су свраћали сељаци на шљивовицу, до оних
чувених код Рибице и Бегеша, где су нас очеви понекад
водили на малину са содом и ћевапе, због којих су кажу и
Београђани у нашу Варош долазили. Зеленгора је лети имала
башту са музиком и мирисала на бехар и липе и велики
ресторан, најотменији са собама за намернике, са новинама
на бамбусовим рамовима које су висиле по чивилуцима и у
који смо ми клинци недељом ишли да за ручак донесемо пиво
у бокалима. Пред кафане су изношени столови, а ти су
столови опет памћени по својим сталним гостима, јер улица
Варош знала је своје људе, њихове навике и ћефове, приче и
згоде, па су тако једни с другима живели, кафане са људима и
људи са кафанама. Кафане су биле домаћинске, гости
гостињски, а кућа части, a може и на вересију, био је као ред
чаршијски и сви су били задовољни.
Улица Варош имала је и штрафту, на којој смо стидљиво
шетали са првим девојкама, заказивали прве састанке, а било
је довољно рећи: „видимо се на штрафти“. Душа улице
Варош био је парк, парк првих пољубаца многе варошке
младости, и били смо главни кад смо са девојкама излазили
из парка, па макар да су нам се руке укочиле, јер смо их држали, уместо да девојачким раменима, на тврдим наслонима
клупа.
Тако је читава наша мала Варош живела на улици Вароши,
а све генерације варошке младости, како рече један песник,
своје најлепше дане, проживели су у летњим ноћима ове
улице, која је тада мирисала по липама, ћевапима и још по
нечем што само ту мирише, и што као највећи мирис, многи
који су омладовали на штрафти носе у себи.
Тако је живела улица Варош све док су јој дали да живи,
или док нису почели да је руше. Јер, у оним сулудим временима, кад су са родних ораница, пошто по својим селима
порушише богомоље и затрше гробља нагрнули према
Вароши они људи што „за правило лудост изабраше“ и чије је
осећање историје, традиције и културе било по систему: „што
да не срушим ову страћару, кад ћу направити бољу и већу“.
Тада су они градили нови свет и чистили испред себе све оно
што их је подсећало на трулу буржоазију. Тако са лица земље
нестаде механа Стари хан, у којој се некад давно ковала завера на неког књаза или краља, кућа Тоше апотекара са најлепшом баштом и ружичњаком, кућа Парезановића, зграде
Среског начелства, што је у њој после рата био интернат
Учитељске школе и да не набрајам. Жао ми је и оне нахерене
страћаре Раjка четкара што је срушише, бар да је пустише да
падне сама.
Данас су највеће куће, чуда од гвожђа и бетона, никле по
бреговима изнад и по барама около улице Вароши, која је
опет пуна гвожђа од аутомобила и мотора, данас је вода по
свим кућама, па су оне две чесме одавно срушене, те човек не
може ни да се воде напије ни жубор да јој чује. Данас по
многим кафанама седи где ко стигне и колико пара има, кућа
више не части, а част свакоме вересија никоме. Неким новим
видео клинцима штрафта је без везе па и не постоји, јер много
је узбудљивије тркати се моторима и аутима и превртати
клупе по парку, као што њихове маторце узбуђује трка за
ловом, која живот значи.
Тако се у свим тим тркама избила душа свачија, и људи и
улице Вароши. Вратимо њену душу, а она да је подели
младима, није лоше да је имају, и старијима да се сете да су је
некада имали. Ако може и ако време то да. А време све даје
ако људи хоће.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

С Е Ћ А Њ Е

ДРАГАН
ДРАГАНЧЕ
ДАМЊАНОВИЋ
Време лагано пролази, ускоро нам стиже
пролеће. Сећање и успомене на тебе не бледе.
Остаћеш заувек незаборавни лик , пријатеља,
колеге, саборца. Данас, када те више нема
међу нама, свесни смо колико си био
ненадокнадива драгоценост. Имали смо те,
памтићемо те и вечно те се сећати
ОО ДСС УБ

С Е Ћ А Њ Е

МИЛОРАД
МИЛОВАНОВИЋ
МИКА КРАЉ
Прошао је још један
твој рођендан...
Ништа више није
исто, а све је,
са тобом, било
вредније.
Мишко

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

5.март 2015.г.

18.марта 2015.г. навршиће се шест месеци од смрти нашег драгог
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8.март је најтужнији дан јер се тада
навршава шест месеци од смрти

ЗОРАНА ЛУКИЋА
(1963 - 2014)
Болно је: кад оду очи које
волиш, кад оде осмех који
памтиш,
кад оде доброта коју требаш,
кад оду руке које грле,
кад оде љубав која греје, кад
су ту сећања која не нестају,
кад су ту сузе које не престају...
Кажу да сутра биће боље, кажу
да време лечи све,
а ја главу спустим доле, КАКО,
КАКО КАД ВИШЕ НЕМА ТЕ!
Његове: Даца и Мица

С Е Ћ А Њ Е

ДРАГИЦА
НИКОЛИЋ – ДАЦА

МИОДРАГА МИЛА
РАДОВАНОВИЋА
(1931 - 2014)
Драги мој, коме сада, после 60
година, да честитам рођендан?
Жалим те и жалићу те док сам
жива, јер време не лечи бол,
већ га само повећава. Никада те
нећемо заборавити.
Твоја супруга Милена, ћерка
Верица,
унуци Иван и Деја и зет Зоран
1.марта 2015.г. се навршило десет
година од смрти нашег драгог

(10.10.1969 -06.03.2005)
Неко каже да је све пролазно,
само је пролазност вечна...
А ми, верујући, знамо да је
САМО ЉУБАВ ВЕЧНА, јер БОГ
ЈЕ ЉУБАВ!
Па, с тога само њој, само
љубави, никакво време и
никакве године
што лете и пролећу, овде на
земљи, заиста не могу ништа...
Дацо наша, нека те у име
Господа, наша вечна љубав
и наша стална молитва, чувају
у Царству Небеском! Амин.
Твоја породица

11.марта 2015. године
навршава се 40 дана од
смрти

ЉУБОЈЕВИЋ –
НИКОДИЈЕВИЋ
Др. ДРАГИЦЕ
(1939 - 2015)

Остаће нам увек у
сећању....
Стоматолошка служба
Дом здравља Уб

РАДОВАНА
МАРКОВИЋА
(1945 – 2005)
Сећање и љубав према
њему ће остати
вечно у нашим срцима
син Мирослав са
породицом
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ОГЛАСИ

ФУДБАЛ

5.март 2015.г.

ЗИМСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК НА ТЕРИТОРИЈИ ОФС УБ

НАЈЗВУЧНИЈА ПОЈАЧАЊА
У СОВЉАКУ, ТУЛАРИМА И ТВРДОЈЕВЦУ
ЈЕДИНСТВО (УБ)
ДОШЛИ: Ситарица, Сајић, В .Илић
(Железничар (Л)), Суботић (ОФК
Београд-уступање), Ковачевић
(Врчин), Стефанов (Будућност (З))
ОТИШЛИ: Деспотовић, Ивковић
(Бежанија), Живковић (Дрина),
Љубичић, Радовановић (Брезовица), Милановић, Блажић (Брезовица- двојна), Милојевић (Колубара), Ф.Илић (ГСП Полет), Ненадовић (Бањани- двојна), Миросављевић (Врело), Брадоњић

БРЕЗОВИЦА
ДОШЛИ: Д.Матић (Младост (Ц)),
Љубичић, Радовановић (Јединство),
Блажић (Јединство-двојна), Анђић
(Трлић), Бајовић (Железничар (БГ),
Штулић (ГСП Полет)
ОТИШЛИ: И.Матић (Совљак), Јовановић (Тулари), Радовановић (Омладинац), Митровић (Радник), Ђоба,
Адровић
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ОКРУЖНА ЛИГА
"КОЛУБАРА"

ТУЛАРИ

ДОШЛИ: Софронић (Радник), Јовановић
(Брезовица), Ракић (Трлић), Васиљевић
(Младост (Ц)), Урошевић (КМФ Карели),
Дробњак (Бањани)
ОТИШЛИ: Благојевић (Тврдојевац),
Адамовић (Омладинац), Јаџић (Радник)

БАЊАНИ
ДОШЛИ: Б.Ненадовић (Јединстводвојна), Леонтијевић (Јошева), Илић
(Борац (О)), Аничић (Ресник), Ђорђевић
(Графичар)
ОТИШЛИ: Дробњак (Тулари), Г.Марковић

ТРЛИЋ
ДОШЛИ: Јеремић (Врело), Јовић (Колубара(Ј)), Радивојевић (Памбуковица)
ОТИШЛИ: Анђић (Брезовица), Ракић
(Тулари), Стефановић (Полет)

СОВЉАК
ДОШЛИ: И.Матић (Брезовица), Поповић
(Балкан), Цицовић (Пепељевац), Сорак
(Раднички (Р)), Стојковић (Хомољац)
ОТИШЛИ: Марковић (Паљуви), Марјановић (Полицајац)

ЈОШЕВА

Дарко Ракић
појачао Туларе

Ивица Матић поново
у редовима Совљачана

Влада Благојевић:
Тврдојевац нова
дестинација

ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ "УБ"
ГРУПА "ИСТОК"
ГРУПА "ЗАПАД"
ЈЕДИНСТВО (Милорци)

ПАЉУВИ

ДОШЛИ: Нешић, Пипер (ИМ Раковица)
ДОШЛИ: Шипчић, Бошковић (Радник),
ОТИШЛИ: Николић (Јошева), Томић, Стојић, Радовановић (Јуниор), МаркоВасиљевић
вић (Совљак), Вукићевић (Бистрица)
ОТИШЛИ: Перишић (Стубленица),
ВРЕЛО
ДОШЛИ: Анђелић (Вукона), Живановић Вучетић, Б.Мијатовић, Д.Мијатовић
(ОФК Таково), Николић, Бранковић (Каленић)
ЧУЧУГЕ
(Гуњевац), Миросављевић (Јединство)
ОТИШЛИ: Јеремић (Трлић), Стефа- ДОШЛИ: Петровић (Авијатичар), Крсмановић (Вукона), Симић (Памбуковица)
новић (Душковци), Несторовић (Ђорђе
Бодиновић), Ћесаревић (Тврдојевац)
РАДНИК
ДОШЛИ: Митровић (Брезовица), Јаџић ОТИШЛИ: Миливојевић (Докмир)
ШАРБАНЕ
(Тулари), Маринковић (Борац (Л))
ОТИШЛИ: Софронић (Тулари), Марић ДОШЛИ: Рашић (Радник), Илић
(Стубленица), Шипчић, Бошковић (Бргуле), Марјановић (Црвена Јабука)
(Паљуви), Рашић (Шарбане)
ОТИШЛИ: нико

БРГУЛЕ

ДОКМИР

ДОШЛИ: Савић (Будућност (З))
ДОШЛИ: Миливојевић, Симић (ГуњеОТИШЛИ: Хаџић (Каленић), Илић вац), Тодоровић (Мл.радник), Миливо(Шарбане)
јевић(Чучуге),Митровић (Памбуковица)
ОТИШЛИ: нико
ВУКОНА
ПАМБУКОВИЦА
ДОШЛИ: Стефановић (Врело), Марковић, Антонић (Стрелац 001), Велими- ДОШЛИ: Симић (Врело)
ровић (ОФК Таково)
ОТИШЛИ: Радивојевић (Трлић),
ОТИШЛИ: Анђелић (Врело)
Митровић (Докмир)

СТРЕЛАЦ 001

МУРГАШ 2012

ДОШЛИ: нико
ОТИШЛИ: Марковић, Антонић (Вукона)

ДОШЛИ: Димитријевић, Ивановић
(Пролетер)
ОТИШЛИ: нико

ОФК ТАКОВО

ЗВИЗДАР 2012
ДОШЛИ: Павловић (Слога (В))
ОТИШЛИ: Велимировић (Вукона), ДОШЛИ: нико
Живановић (Врело)
ОТИШЛИ: Живковић (Тврдојевац)
СЛОГА (Лончаник)
ДОШЛИ: нико
ОТИШЛИ: Тешић (Јошева)

КОЛУБАРА (Лисо Поље)
ДОШЛИ: нико
ОТИШЛИ: нико

СЛОГА (Врховине)
ДОШЛИ: нико
ОТИШЛИ: Павловић (ОФК Таково)

КМФ КАРЕЛИ
ДОШЛИ Ђурђевић (Тулари)
ОТИШЛИ: Урошевић (Тулари)

ДОШЛИ: Тешић (Слога (Л)), Николић
(Јединство (М)), Танасијевић (Колубара
(Ј)), Младеновић (Кртинска), Томић
(Победа), Станчић (Омладинац)
ОТИШЛИ: Леонтијевић (Бањани), Кузмановић (Гуњевац), Живковић, Максимовић, Врачаревић

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА
"КОЛУБАРА" - ИСТОК
ПОЛЕТ (Таково)
ДОШЛИ: Стефановић (Трлић), Тешић
(Црвена Јабука), Лујиновић (Полимље)
ОТИШЛИ: нико

ТВРДОЈЕВАЦ
ДОШЛИ: Благојевић (Тулари), Јовановић
(Полет (ДЛ)), Поповић (Ракац), Живковић
(Звиздар 2012), Тешић (Раднички (ВА)),
Николић (Омладинац)
ОТИШЛИ: Марковић (Гуњевац), Ћесаревић (Чучуге)

ОМЛАДИНАЦ
ДОШЛИ: Радовановић (Брезовица),
Адамовић (Тулари), Лазаревић (Слога (К))
ОТИШЛИ: Станчић (Јошева), Николић
(Тврдојевца), Танасијевић (Стубленица)

КАЛЕНИЋ
ДОШЛИ: Ђорђевић (Раднички (О)двојна), Вучетић, Б.Мијатовић, Д.Мијатовић (Паљуви), Хаџић (Бргуле)
ОТИШЛИ: нико

ГУЊЕВАЦ
ДОШЛИ: Кузмановић (Јошева), Стојановић, Спасојевић (Стубленица), Марковић (Тврдојевац)
ОТИШЛИ: Николић, Бранковић (Врело),
Миливојевић, Симић (Докмир)

ЦРВЕНА ЈАБУКА
ДОШЛИ: Карађенов (Буск), Јовићевић
(КМФ Нови Београд), Тођераш (Змај),
Тешмановић (Столице), Синђић (Дивци)
ОТИШЛИ: Тешић (Полет), Марјановић
(Шарбане)

РУДАР 1945
ДОШЛИ: Давидовић (Рубрибреза),
Пантелић (Поштар)
ОТИШЛИ: нико

СТУБЛЕНИЦА
ДОШЛИ: Перишић (Паљуви), Танасијеић
(Омладинац), Марић (Радник)
ОТИШЛИ: Стојановић, Спасојевић
(Гуњевац)
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СПОРТ
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА ПОКЛЕКЛЕ НА ТОШИНОМ БУНАРУ

Друга лига "Центар", 10.коло

БЕОГРАЂАНКЕ ЈАЧИХ НЕРАВА

УБ - ПОШТАР 064 3:0
(25:13, 25:18, 25:13)

- Стерија поново савладала Убљанке у одличном мечу.
- Лак тријумф против Поштара, наредног викенда гост
Шумадија из Аранђеловца.

Спортска хала на Убу. Гледалаца: 50.
Судије: Ђуричин, Велечковић (Нови Сад)
У Б : А . Л а з и ћ , М а р ко в и ћ , Н . Л а з и ћ ,
Петровић, Цветковић, Милијановић,
Киселчић, Филиповић, Николић, Пузовић,
Вуловић, Глишић.

Наставак сезоне, убске одбојкашице отвориле су лаком и сигурном
победом против београдског Поштара.
Дуже од не претерано занимљивог
меча, памтиће се податак да су
Убљанке играле први меч на тарафлекс подлози, а већ од самог почетка
било је јасно да неизвесности неће
бити. Повратак Маје Глишић допринео
је пробојности домаће екипе, па је
лакши тренинг за екипу Марине
Петровић трајао тек нешто више од 60
минута.
Убљанке су у Визурином дому
пробале да се реванширају екипи
Стерије за јесењи пораз, први који је
наша екипа доживела у новој хали.
Због повреде која ју је спречила да
смечује, Јована Цветковић је померена
на место либера, Ана Лазић се поново
нашла на пријему, а сви присутни
уживали су у два сата сјајне одбојке на
Тошином бунару. Ипак, победи су се
радовале домаће, сва четири сета
окончана су узбудљивим завршницама, а Марина Петровић је, и поред
пораза, имала доста речи хвале за
своју екипу:
- Више пута сам после победа
имала пуно замерки на игру, овога пута
ситуација је обрнута. Играле смо на
високом нивоу, меч је био посластица
за публику, а кључне поене освајала је
екипа Стерије. Очигледно је да су
порази у првом делу оставили трага,
недостаје нам самопоуздање у преломним тренуцима, па бирамо решење
која су нерезонска- почела је анализу
меча тренер убских одбојкашица.

Друга лига "Центар", 11.коло

СТЕРИЈА - УБ 3:1
(22:25, 28:26, 25:23, 25:22)
СЦ "Визура" у Београду. Гледалаца: 30.
Судије: Лончар, Стризовић (Нови Сад)
УБ: Јеличић, А.Лазић, Марковић, Н.Лазић,
Петровић, Цветковић, Радовановић,
Киселчић, Филиповић, Пузовић, Вуловић,
Глишић.
Стерија очигледно има посебан
мотив када игра против Уба:
- То нам је признао и њихов
тренер, рекао је да им је ово најбоља
утакмица икад, а на окупу су већ шест
година са непромењеном екипом.
Мало су грешиле, а ударало се јако са
обе стране, а мислим да смо
заслужиле барем бод. Похва-лила
бих Јовану Цветковић која се сјано
снашла на либеру, одличан меч је
одиграла и Маја Глишић, али је и
остатак екипе апсолутно задовољио.
Наредног викенда гост Убљанкама је Шумадија:
- У Аранђеловцу је био сјајан меч
у пет сетова, и овога пута биће
велика борба, али партија из Београда, без обзира на пораз, говори да
смо у успону форме. Циљ нам је
победа, добром серијом резултата
надам се да ћемо ухватити прикључак за трећепласираним Смедеревом- оптимистички поручује
Марина Петровић.
Б.Матић

ФУТСАЛ ЕКИПА КАРЕЛИЈА ОКОНЧАЛА СЕЗОНУ НА 2. МЕСТУ

ДРИНА ПРЕДУБОКА ЗА УБЉАНЕ
- Дерби меч решен на самом почетку, изостала неизвесност.
- Значајан напредак у односу на прву сезону.
Иако су већ у својој другој сезони играчи Карелија били на корак од
пласмана у виши ранг, Убљани ће и у наредном првенству бити чланови
Регионалне лиге "Дрина". Бајина Башта није пропустила прилику да на
домаћем паркету преотме прву позицију и у бараж-мечу са Жупсим
рубином из Пријепоља- тражиће шансу за пласман у Другу лигу "Запад".
Праве неизвесности, на жалост по убску екипу, није ни било. Домаћи
су наступили у много јачем саставу него јесенас, предвођени некадашњим
голгетером Слоге Дејаном Тарабићем од првог секунда
кренули су жестоко ка голу Симића, па је већ на истеку другог
минута семафор показивао 3:0 за Бајину Башту. Слаба је утеха
да је судијски пар свирао "фалш" ноте, посебно код првог гола
када није свиран очигледан фаул над Благојевићем,
једноставно- победио је бољи тим. Већ на паузи је било 5:1 за
тим са Дрине, у другом делу су Убљани дошли до даха, али то
је било довољно само за частан пораз:
- И поред лоше партије у последњем мечу, момци
заслужују честитке за одличну сезону. Ниједног тренутка
нисмо имали императив да морамо да будемо први, шанса се
указала, а момци из Бајине Баште су нам показали да ипак
треба још да радимо. Направили смо велики искорак у односу
на прошлу сезону, захваљујем се овом приликом и нашим
верним навијачима који су нас пратили током целог првенстваније био превише утучен после пораза у дербију тренер
Карелија Милан Богићевић.
Б.Матић

www.glastamnave.com

ДРУГА ЛИГА - ЦЕНТАР

Наредне утакмице ЖОК Уб:
12.коло (7.март 2015):
ЖОК Уб - Шумадија (Арађеловац)
13.коло (14.март 2015):
Смедерево - ЖОК Уб

Регионална лига "Дрина", 10.коло

БАЈИНА БАШТА - КАРЕЛИ
6:2 (5:1)
Хала у Бајиној Башти. Гледалаца: 100.
Судије: Бојовић (Лучани), Марковић
(Гуча). Стрелци: Александрић 2, Тарабић,
Тадић, Јовановић и Аврамовић за Бајину
Башту, а Исаиловић и Ћургуз за Карели.
КАРЕЛИ: Симић, Јечменица, Исаиловић,
Благојевић, Ћургуз, Стефановић, Тошић,
Катанић, Миличић.

REGIONALNA FUTSAL
LIGA *DRINA*
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЗА СЕЗОНУ 2014/15.
1.
2.
3.
4.
5.

Bajina Ba{ta
Kareli (Ub)
Kosjeri}
Belatores([)
Fle{(Vaqevo)

Катанић у акцији

6
5
4
2
2

0
0
1
1
0

2
3
3
5
6

53 : 23
28 : 23
30 : 34
15 : 27
25 : 44

18
15
13
6
6

УБСКИ КОШАРКАШИ ВЕЗАЛИ ДВА ПОРАЗА

ЗЛАТИБОР ПРЕЈАК ЗА УБЉАНЕ
- Екипа из Чајетине већ у првом делу решила меч.
- Одлична партија у Шапцу и пораз у последњим секундама.
- Гостовање Полет Ратини, па долази Студент из Бајине Баште.
Убљани нису увећали скор победа у
два тешка меча, а много ближи тријумфу
били су на гостовању у Шапцу. Скоро
читав меч одигран је у егалу, а 12 секунди
до краја гости су успели да изједначе
резултат. Ипак, Шапчани пет секунди до
краја поново стичу предност, а покушај
Луке Пешића да донесе победу "тројком"
није био успешан. Код те ситуације, али и
у много наврата раније, судијске одлуке
су ишле на воденицу домаћих, па је
Шабац сачувао ореол непобедивости у
дуелима са комшијама. Потврдило се и
овом приликом да екипа Душка Ружичића
пружа боље партије на страни, иако је и
на овом мечу тренер Убљана био суочен
са кратком ротацијом играча који проводе
велики број минута на паркету.
О ч е к и ва н е ва т р е у д уе лу с а
претендентом за 1. место ипак није било.

На нивоу задатка
само у другом полувремену

Хала "Зорка" у Шапцу. Гледалаца:
100. Судије: Јаковљевић, Живанић
(Чачак)
УБ: Љубас 5, Ракић 22, Јадранин 10,
Пешић 7, Веселиновић 27, Јаковљевић 19, Даниловић 5, Пећинар,
Милуровић, Драксимовић.

УБ - ЗЛАТИБОР 74:93
(15:25, 12:27, 27:17, 19:24)
Без шансе
против лидера
Предвођен бившим играчем ФМП-а
Младеном Шекуларцем и одличним
Мићевићем, Златибор је рано стигао до
двоцифрене предност, на полувремену
чак претио да нанесе катастрофу
домаћину. Агресивном игром и јаком
одбраном натерали су Убљане да праве
пуно грешака, а трзај домаћих у
наставку ипак није довео до неизвесне
завршнице:
- Честитам момцима што смо
подигли главу у другом делу и донекле
запретили квалитетној екипи Златибора. Тешко је са малим бројем играча
држати висок ритам, овога пута лоше
смо отворили меч, а то је поклон какав је
екипа из Чајетине оберучке прихватила.
У односу на почетак сезоне, немамо
Поповића, Вујића, Јевтића, Радојевића...и у овом тренутку не можемо да
парирамо најбољима. Међутим, сви који
смо на терену пружамо максимум, тако
ће бити и до краја сезоне, тако да
очекујем још победа- није клонуо духом
плејмејкер Милан Љубас.
Б.М.

У БАРИЧ ПО БОДОВЕ
- Текић из БАСК-а и Марковић из Партизана појачања за пролеће.
- Предност Мачве и Земуна четири бода, Марковић умерени оптимиста.

Томислав Марковић,
тренер РК Уб

ШАБАЦ - УБ 97:95
(25:20, 25:24, 22:22, 25:29)

Прва српска лига "Запад", 18.коло

УБСКИ РУКОМЕТАШИ СЕЗОНУ НАСТАВЉАЈУ 21. МАРТА

Примиче се крају паузa и за убске
рукометаше, у последњој недељи марта
наставља се првенство Друге лиге
"Центар", а пулени Томе Марковића први
меч играће у гостима против Прве искре
из Барича. У зимском периоду, рукометаше Уба појачао је Милош Текић из БАСКа, момак који покрива позиције левог и
средњег бека, а сјајна је вест да ће и
млађани Никола Марковић (16), један од
најталентованијих полазника рукометне
школе Партизана, прве сениорске минуте

Прва српска лига "Запад", 17.коло

играти у дресу Уба као позајмљени
играч црно-белих. Тадић, Милошевић и
голман Маринковић нису више у убском
табору, а "бело-плави" ће пробати у
наставку сезоне да стигну водећи двојац
Земун-Мачва који има 4 бода предности.
Први припремни тест, Убљани су
имали у Новој Пазови где су, помало
неочекивано, надиграли фаворизованог домаћина 29:25 (16:14). Екипу су
предводили Зарин и Текић са по 5
погодака, а пораз од Прве искре на
домаћем паркету-22:23, само је сигнал
да тренер Марковић није желео да
открива све карте пред првенствени
дуел:
- Нисмо у позицији да претимо,
припреме сво извели најбоље могуће
колико су нам околности дозволиле, а
до старта сезоне играћемо са Радничким из Обреновца и још једном са
Новом Пазовом, овога пута на домаћем
паркету. Момци су били вредни и одговорни, тако да очекујем добре пар-тије у
наставку. Да ли ће то бити дово-љно да
се стигне водећи тандем- незахвално је
прогнозирати- опрезан је учитељ убских
рукометаша Тома Марковић.
Б.Матић

Спортска хала на Убу. Гледалаца:
250. Судије: Живанић (Чачак),
Богојевић (Краљево)
УБ: Љубас 11, Ракић 20, Јадранин 8,
Пешић 4, Веселиновић 15, Јаковљевић 16, Даниловић, Милуровић,
Јагодић, Драксимовић.

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD

Наредне утакмице КК Уб:
19.коло (субота, 7.март 2015):
Полет (Ратина) - УБ
20.коло (уторак, 10.март 2015):
УБ - Студент (Бајина Башта)
21.коло (субота, 14.март 2015):
Железничар (Чачак) - УБ

ЗАПАЖЕН НАСТУП ТАКМИЧАРА
АК "МАРАТОНАЦ 2001”

НОВАКОВИЋ
ДРУГИ НА УШЋУ
Нинковић најбољи међу
ветеранима
Под тренерском палицом прослављеног маратонца Сретена
Нинковића, мала, али одабрана чета
убских атлетичара остварује запажене резултате на уличним тркама
широм Србије. Овога пута, имали су
тест у Ушћу на Ибру на традиционалној међународној Сретењској
трци, а највише је показао Жарко
Новаковић у трци јуниора, стигао је
другопласирани иза Новопазарца
Бибића. Солидан наступ имале су и
Јелена Новаковић (сениорке) и
Зорица Радовановић (јуниорке), обе
су освојиле четврто место, а вреди
истаћи и резултат Милана Митровића, Убљанина који наступа за
ужичку Младост - био је други у
сениорској конкуренцији.
Наравно да Срeтен Нинковић
није имао премца међу ветеранима,
а нови испит за убске атлетичаре је
14. марта када је на програму
првенство Србије у кросу.

БРЕЗОВИЦА ДОБРО ПОЈАЧАНА ЗА ПРОЛЕЋЕ

ЛУКИЋ ЗАКЉУЧИО
ЗИМСКИ ПАЗАР

ZONA"DRINA"
16.коло (недеља, 15.март 2015- 14.30ч):
БРЕЗОВИЦА - СЛОГА (Бајина Башта)

- Новајлије са српсколигашким
искуством, форма се још
тражи.
- Премијера на домаћем терену
15.марта - против Слоге (ББ).
Брезовчани вредно раде припремајући се за операцију "опстанак", а
утисак је да ће Зоран Пантелић на
пролеће имати квалитетнији и искуснији тим. Окосницу тима чиниће
момци поникли под Шепковцем, а
Љубичићу, Матићу, Радовановићу и
Блажићу на списку новајлија придружио се и Милан Лукић, доскорашњи
Милан Лукић
везиста лајковачког Железничара.
Посебан акценат треба ставити
на повратак бившег капитена
У МАЈУ НА СЦЕНУ СТУПА И СЕНИОРСКИ
Жарка Анђића, уколико он буде
ПОГОН
КК МЛАДОСТ 014
спреман- биће пуно радости за
брезовачке навијаче. Какав је
зналац, показао је на последњој
провери против Прова (1:1).
Мајсторски је "залепио" за
копачку једну тешку лопту и
рутински матирао противничког
Тренер КК Младости 014 Владимир Урошевић полако
голмана, а био је иницијатор
склапа коцкице сениорске екипе која ће у мају пробати да
већине опасних акција Пантелиизбори пласман у Другу српску лигу "Запад". Окосницу екипе
ћеве екипе. Са резервним
требало би да чине момци јуниорског и кадетског узраста
голманом Бајовићем и Штулипредвођени тек нешто старијим Марком Јагодићем, а врло је
ћем завршава се листа појамогуће да ће тим бити појачан и неким играчем респектачања, искусног тренера сада
билног педигреа:
чека посао уигравања квали- Тражимо "разредног
тетних играча:
старешину" за ову млађарију,
- Још смо далеко од праве
уколико му то здравље дозформе, није ме заварао "реми"
воли требао би то да буде
са Лајковчанима јер су 60
Милош-Зека Јевтић, а дрес
м и н у т а и г р а л и с а комб и Младости могао би да понесе и
нованим саставом, а и екипа
дугогодишњи играч Радничког
Прова нам је ставила да знања Александар
из Обреновца Иван Хускић.
да квалитет на паиру ништа не Љубичић
Имали смо тестове у Ваљеву
значи. Први испит је ђаволски
где смо савладали Студент
тежак, долази Слога из Бајине Баште која жели прикључак (101:99), док су нас Лајковачни
за врхом, а ми имамо проблем са "бонусима", будући да у мечу који је трајао пет четврРадовановић и Бојан Младеновић немају право играња. тина савладао 117:101. Очекује
Главобољу стварају повреде Бранковића, Леонтијевића и се учешће барем једне екипе
Јоцића, а "генералку" за првенство одрадићемо против из Шапца, Лознице, ваљевског
Започели припреме
Будућност-Крушика - рапортира Зоран Пантелић, тренер Студента, две екипе из ужичза “Летњу лигу“:
Брезовице.
Б.Матић
ког региона..., тако да ће лиги
Марко Јагодић
бити сјајан полигон за скупљање искуства, што не значи да немамо такмичарске
амбиције- поручио је Владимир Урошевић, председник и
тренер Младости 014.

НАПАД НА ДРУГУ
СРПСКУ ЛИГУ

DIGITALIZUJ SE
NA VREME

VELIKI IZBOR SET- TOP BOKSOVA ZA
DIGITALIZACIJU - DVB T2

VIVAX

STRONG

ФУДБАЛ
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ЦРВЕНО-БЕЛИ БЛЕДИ У ПРИПРЕМНИМ МЕЧЕВИМА

ПОРАЗИ КОЈИ
ОПОМИЊУ
-Колубара, Будућност - Крушик и Лозница
успешнији од Убљана. -Проблем - стварање шанси,
три утакмице без гола. -У суботу "генералка" са
Радничким из Обреновца.
Последњи тестови донели су доста главобоље
тренеру Јединства Срђану Јовановићу. Тачно је да су
Убљанима ривали били квалитетне екипе високог рејтинга,
али су црвено-бели били забрињавајуће безопасни и
оставили блед утисак пред наставак сезоне. Успешнији од
убског српсколигаша били су Колубара (0:1), Будућност
Крушик 2014 (0:1) и јесењи првак Лозница (0:2), а до
премијере са Шумадијом, трећепласирани тим српсколигашког "Запада" имаће још два теста. Први у Јакову
против тамошњег Срема (меч одигран у среду), а
"генералка" је заказана за суботу 7. март када ће црвенобели угостити екипу Радничког из Обреновца.
Из више објективних и понеког субјективног разлога,
није Јовановић успео да одради планирано у припремама,
а највећи разлог за то су константне повреде и редовно
одсуство неколицине првотимаца. У овом тренутку ван
строја су Ђорђе Тадић и Александар Ситарица, али скоро
да нема играча који на краће или дуже време није
одуствовао са терена. Због тога, црвено-бели још увек
делују мекано, без правог ритма и такмичарске оштрине,
али срећом има још времена да се екипа "затегне".
Премијера под Шепковцем заказана је за 14. март, упркос
другачијим најавама, Шумадија из Аранђеловца је
направила можда и јачи тим него јесенас, па се на том мечу
очекује "рововска борба", слична јесењој под Букуљом
која је окончана без голова:
- Јесам забринут, али не и у паници. Бирали смо јаке
ривале да бисмо добили јасну слику, јасно је да је форма
још у магли, али су првенствене утакмице потпуно друга
прича. Било је ту и неких експеримената са саставом и
тактиком, екипа је евидентно "тешка", али ћемо до средине
марта бити на жељеном нивоу. Противник на старту је
нимало наиван, резултати од јесенас намећу нам бреме
фаворита, али ме искуство учи да је најбитније не изгубити
на старту. Јовановић, Марјановић и Стојановић имају
парне картоне, од здравственог билтена зависиће ко ће
одмах у "ватру", а кога ћемо чувати за комшијски дерби у
Лајковцу- рекао је тренер Срђан Јовановић.
Навијаче Јединства може да радује да се приближава
повратак Владимира Илића на терен, момак који је имао
небројено пехова у каријери требао би крајем марта да се
прикључи такмичарској екипи.
Б.Матић

Јединство (Уб)
ПРИПРЕМНЕ УТАКМИЦЕ:
Јединство (Уб) - Колубара (Л) 0:1
Јединстви (Уб) - Будућност (В) 0:1
Јединство (Уб) - Лозница
0:2
среда, 4.март: Срем (Јаково) - Јединство (Уб)
субота, 7.март- 15ч: Јединство (Уб) - Раднички (О)
Најава првенствених окршаја у Српској лиги “Запад“:
субота, 14.март- 14.30ч: Јединство (Уб) - Шумадија (А)
недеља, 22.март: Железничар (Л) - Јединство (Уб)
субота, 28.март- Јединство (Уб) - Јошаница (Нови Пазар)
Јесења табела Српске лиге “Запад“:
Лозница 38, Железничар(Л) 29, Јединство(Уб) 28,
Будућност(В) 25, Семендриа 25, Рудар(К) 24, Слога(П) 23...

VELIKI IZBOR FOTO POKLONA SA VA[IM FOTOGRAFIJAMA Idealni pokloni za 8.mart
600

Puzzle A4
i u obliku srca

990
900
850
Foto kamen Foto jastuk Majica 50% pamuk
u obliku srca
50% poliester
Srce fotokugla

Podloga za mi{a
490
Foto {olja, bela

600

800
Magi~na {olja

Privezak

200

700

500
190
Magnet za fri`ider

Pamu~na majica

... i jo{
mnogo toga!
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НА УБУ ОДРЖАН 49. ФИНАЛНИ ТУРНИР КУПА СРБИЈЕ У ЖЕНСКОЈ ОДБОЈЦИ (21-22. ФЕБРУАР)

СПЕКТАКЛ НАЈВИШЕ КАТЕГОРИЈЕ
- Пред више од хиљаду људи, Визура савладала ТЕНТ у финалу са 3:0. - Уб оправдао поверење
ОСС, путем јавног сервиса РТС-а цела Србија уживала у најбољој српској женској одбојци.
Беспрекорном организацијом финалног турнира за
одбојкашице, град Уб су уврстио у ред домаћина
најпрестижнијих спортских приредби. Викенд за незаборав
(21.-22. фебруар) обележили су феноменална атмосфера на
трибинама и врхунска женска одбојка, а медијска слика која
је путем РТС-а стигла до великог броја српских домовадонела је само комплименте и похвале организаторима 49.
финала Купа Србије.
Визура из Београда по први пут у својој историји стигла
је до пехара Купа- апсолутно заслужено. Шампионке Србије
биле су на ивици провалије против Црвене звезде, али су
преокретом против петоструког узастопног победника
показале изузетну менталну снагу. Већ сутрадан у
одлучујућем мечу, одиграле су много сигурније, лепршаво и
без притиска, па су максималном победом најавили да ће и
ово бити трофејна сезона за екипу Слободана
Радивојевића. Љиља Ранковић, МВП турнира, била је прва
међу једнакама, а са повратком Тијане Бошковић и Наташе
Чикириз на паркет- мале су шансе да ће их неко зауставити
на путу до титуле...

Убљанка Дуња Капларевић певала је химну Србије,
уз Ђорђа Давида и Џају из Амадеус бенда
уздигнута чела напустиле тарафлекс убске хале која је, барем
овог викенда, била храм српске женске одбојке.
Посебна прича је амбијент који је испратио најбоље српске
одбојкашице. Монтажне трибине, ЛЕД технологија,
тарафлекс..., учинили су да убска хала изгледа светски, а неки
су Убљани путем малих екрана чак имали проблем да
препознају место дешавања спектакла! Импресиониран
изгледом убске "лепотице" био је и легендарни спортски
коментатор РТС-а Рале Симић, a лепе речи Александра
Боричића, Ненада Голијанина и осталих одбојкашких

Освајач Купа Србије: ОК Визура (Београд)
Иако нису стигле до пехара, готово једнак епитет
хероина припада и обреновачким одбојкашицама. ТЕНТ је у
свом новом дому имао улогу аутсајдера, али су против јаког
НИС Спартака имале челичне живце и добиле три сета
минималном разликом. У финалу нису могле више од часног
пораза, међутим нису биле превише тужне после
одлучујућег меча. Пружиле су максимум, играле одбојку која
их је лансирала у врх Винер Штедише Суперлиге и

Убљани одлични домаћини

DIGITALIZACIJA JE POČELA !
nabavite na vreme SET TOP BOX uređaj
DIGITAL TV

Vuka Karadžića br.28, Ub
(preko puta Osnovne škole)

SRT 8201

TV
4.390-

3.100-

* garancija
24 meseca
TERRESTRIAL

Jednostavan za upotrebu. USB konektor vam
omogućava da puštate video, muziku i
fotografije sa eksternih USB uređaja. EPG
(elektronski TV vodič) za informacije o
programu na ekranu, teletekst, titlovi i još
mnogo karakteristika čine ovaj prijemnik
odličnim izborom.

RISIVER

* garancija 24 meseca

-Reprodukcija slike u HD, podesive rezolucije od 1080p, 1080i, 720p i 576p.
-Slika podesiva na 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox.
-USB priključak- medija plejer za pregled snimaka, slika, muzike i filmova.
-Podržava MPEG4(avi) i HD(mkv) fajlove, JPG i MP3.
-Mogućnost snimanja na USB fleš memoriju ili hard disk.
-Nadogradnja softvera preko USB priključka.
-Automatsko i manuelno pretraživanje TV i radio programa.
--Priključci: ANT IN, TO TV, HDMI, scart , S/PDIF coaxial, USB.

Po isključenju analognog signala nećete biti u mogućnosti da gledate TV program,
ukoliko vaš televizor nema odgovarajuću opremu za prijem novog digitalnog signala.

АКТУЕЛНО
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Највећи успех у историји ОК ТЕНТ

званичника- нису биле само пука куртоазија.Наравно да
прича не би била потпуна без пуних трибина, финалне вечери
је пукла и прва "хиљадарка" у историји још увек новог
објекта, а захваљујући труду великог броја људи из "сенке"све је функционисало глатко и без проблема. Крај турнира
био је и тренутак одушке за вредне организаторе, иако видно
уморни због даноноћног рада на припреми спектакла, могли
су на одмор поносни због високо постављеног стандарда
организације спортских приредби - још једном!
Б.М.

ФЕСТИВАЛ ЛЕПОТЕ
Фестивал најбоље српске одбојке био је уједно и
фестивал женске лепоте. Фоторепортер "Гласа
Тамнаве" вредно је "шкљоцао" током завршног
викенда финала Купа Србије, уз опаску да су укуси
различити - ево нашег скромног избора одбојкашких
лепотица које су, осим несумњивог одбојкашког
квалитета, плениле и раскошним изгледом.

Јулија Миловитс,
капитен Црвене Звезде

Љиљана Ранковић
(Визура), МВП турнира

Софија Медић
(Спартак Суботица)

Катарина Вукомановић
(ТЕНТ)
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ТЕМА БРОЈА

Подлистак ученика ОШ „Милан Муњас“ Уб,
улица Вука Караџића број 25;
Контакт: 014/411-338, munjasub@gmail.com;
Излази једном месечно, година I, број 8.

ОСМИ МАРТ
Моја мама је права дама
као слика са рама.
Она воли Осми март,
када јој поклоним цвеће,
а она плаче од среће.
Да мојој мами поклон купим,
а прво моран паре да скупим.
Моја мама воли Осми март,
као и све друге жене,
а тата - купи поклон и за мене.
***********
Катарина
Андрић, IV разред

ПЕСМА О МАЈЦИ

ДОШАО ЈЕ
Дошао је 8. март
и тај дан,
мами ћу поклон да дам.
Купићу јој цвеће
и пожелети јој много среће.
Желим ти да увек будеш
срећна и насмејана лица!
Љуби те твоја породица.
Никола Станковић, II/3

***********

МАМИ ЗА 8.МАРТ
Нежна, добра, мила
Ти си моја вила.
Иако сам мала
Кажем теби хвала
Својим срцем целим
Срећу теби желим.
Њено лице увек сија,
Осмех тај ми прија!
Цела кућа пуна цвећа
То је мамина срећа.
Сека, бата и ја
мо три анђела њена...
Јефимија Глишић, II/3

Кад се јутром буди
свака мајка за загрљајем
свога детета жарко жуди.
Она је стварна, није бајка,
о свом детету увек брине
а, кад је није радосно,
тад и њена срећа мине.
Али, кад Осми март стигне,
тада се велика љубав дигне.
Тога дана свака мајка је
насмејаног лица,
***********
јер зна да је воли - породица.
Јелена Васиљевић, III разред
– Јошева Осми март, Дан жена,
***********
за маме радости веће нема.
Деца мамама поклоне праве
да би се оне обрадовале.
Има једна жена
Спремају се изненађења дана
коју највише волим.
па је свака жена насмејана.
То је моја мама
А
ми се трудимо да сваки дан
и о њој вам говорим.
буде
весео и радостан.
Она ће мени све дати...
Верољуб Гулић, IV разред –
Љубав и снагу,
Стубленица
и радост и наду,
сваку болест да излечи
и да реши све што ме мучи.
Волим кад ме грли, мази.
Кад ме чешка по глави
топим се од милине,
е - то је ужитак је прави.
Теодора Јечменица, II/3

Долази још један Осми март.
Наши вредни основци су
припремили прегршт
ликовних и литерарних
радова, па, ево нас и по
осми пут пред читалачком

МАМА
Moja majka je lepa kao
princeza,
a wena qubav je moje carstvo.
Ona je moja zvezda {to no}u
najja~e с`ја
i sunce koje me toplo greje,
naro~ito kad me zagrli i kad
se nasmeje.
@ivot sa wom je bajka,
jer, najle{a re~ на свету je majka.
Awa Trgov~evi} III/1 Ub

Давид
Васиљевић
III/2

ДЕЦА МАМАМА

ВОЛИМ МОЈУ МАМУ

***********

МАЈЦИ
Насмејаних висибаба дан,
први букетић – коме да дам?
Мами, сестрици, другарици –
и уз цвеће најлепша жеља!
Нека пупи и нек` се расцветава
нарцис и љубичица плава.
Катарина Матијашевић, II/1

Милица
Миловановић
I/2

Ана
Ристивојчевић II/1

MOJA MAMA
Њен поглед увек осећам на
себи. Њиме ме милује нежно,
са пуно љубави. Када сам
тужна, она је ту да ме утеши, и
нежним рукама да ми брише
сузе. Када сам ја срећна и она
је. Када се посвађам са братом,
она је ту да нас лепом причом
помири. Помаже ми када
сређујем собу. Заједно вежбамо задатке.
Највише простора за љубав у
мојој души и у мом срцу
заузима моја мама. Она ме је
научила да волим и да будем
искрена. Често помислим, кад
порастем, да ли ћу бити као
она. Надам се да хоћу.
Василиса Томић, II/1
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МАМА,
ВОЛИМ ТЕ
Волим те мама
јер увек си ту за мене;
Када сам болесна,
да ме орасположиш;
Када сам тужна,
да ме утешиш;
Када сам срећна,
да ме загрлиш;
Волим те мама
јер увек си ту за мене.
Ана Ристивојчевић, II/1

МОЈА МАМА ЉИЉА

Вукашин

Моја мама је много добра и паметна. Милосављевић
Обожава да чита књиге и да кува. Много је лепа II/5
и увек је лепо расположена. Увек са радошћу
причам са њом. Врло је вредна, иде на посао и
прати нас у школу. Много ме воли, као и ја њу!
То је моја мама Љиља. Сваки дан све боља и
боља!
Наташа Николић, II/1

МОЈА
МАМА

МОЈА МАЈКА
Једна особа на овом свету
потребна је сваком детету.
То је наша драга мајка,
лепа као најлепша бајка.
Волим тетку, ујну, баку,
али никог као мајку.
Она мене негује и пази,
бака каже да ме - мази.
Своју мајку много волим
и за њу се Богу молим.
Ива Митровић, II/1

Ивана
Лукић
II/1

Моја мама за ме мари
пољубац ми нежан подари.
Моја мама мене пази
и нежно ме она мази.
Она је за мене нешто
најважније, најлепше
и најмилије,
од свега снажног,
најснажније.
Урош Петрић,
III разред – Трлић

ПЕСМА О БАКИ
Моја бака мене
много воли
и све ради
по мојој вољи.
Сваки дан ми је
као бајка,
јер је уз мене
мајкина мајка.
За Осми март њој
се поклон спрема,
лепшег на свету
за њу, каже, нема.
И песма лепа
за њу се пише,
јер ја је волим
баш највише!
Вељко Лелићанин,
IV разред – Трлић

МАЈКА

МОЈОЈ БАКИ
Донела сам бако
букет лала,
да ти кажем хвала.
За све твоје речи
што ћеш рећи,
за све слатке колаче
које ћеш испећи.
Пред спавање,
кад ми читаш приче,
кад ме браниш,
ако мама виче.
Донела сам теби,
да ти кажем хвала,
за све топлије загрљаје
ти што си ми дала.
Милица Манојловић,
IV разред - Трлић

Наташа
Николић
II/1

ЛЕПО И МИЛО БИЋЕ
Мама је лепо и мило биће
уз мене она стално биће.
Мамина љубав до неба се пружа
руке су њене мекше од ружа.

ИванаЂурић II/5

Њено срце за мене куца,
љубав, топлину она ми пружа.
Радости, срећу она ми даје
пољубац нен на ми образ стаје.
Теодора Илић, I разред – Трлић

Моја мајка ме
јако, јако воли,
да поспремим ствари,
она ме моли.
Она је мој свет
и мој најлепши цвет.
Чува ме и пази
и још ме нежно мази.
И, да ти нешто кажем,
мама, за рођење моје,
пуно ти хвала!
Срђан Исаиловић,
IV разред – Трлић

Ања Мијатовић II/1

МОЈА МАМА
ЗЛАТНЕ РУКЕ

Сара Палић II/1

Моја мама Љиљана се зове
и уз њу сањам најлепше снове.
Најлепша она звезда је на небу,
чувала ме и пазила као малу бебу.

Моја мама има руке,
ко од злата,
очи ко од сребра
и то је све што мени треба. Никад нисам сам,
јер је уз мене увек мама.
Када
сам болестан, њене очи
Мени моја мама тепа
посматрају
ме целе ноћи.
„Девојчице моја лепа“.
Лана
И све њене речи благе
Милетић
Моја
мама
много
ради,
Моме срцу дају снаге.
II/1
за
нас
новац
да
заради.
Милица Урошевић,
она док ради, много се мучи
IV разред – ИО Новаци
а најлепше јој је у кући.

МАЈКА

НАЈБОЉОЈ
МАЈЦИ
Сувишне су речи
да ти кажем хвала
за све што си мени
мајко моја дала.
Када очи склопим
и санак ме хвата,
твоја нежна рука
додирне ме тада.
Пољупце ми
дарујеш,
благослов ми дајеш,
зато што ме волиш
дуго да ми трајеш.
Матеја Ненадовић,
III/2

У мојој кући
настаје
бајка,
ЧАРАПУЉЦИ
- ПРВИ
РАЗРЕД
када у њу уђе моја мајка.
Она је као мој рај,
Моја мама је увек била
лепа је као златни сјај.
и остаће најлепша вила.
Моја бака је као мајка,
Најлепша је на свету,
Драган Јелић, ИО Новаци
она је лепа
к'о да је рођена у цвету.
Наталија
и
стално
ми тепа.
Воли да ме мази,
Теодосић II/3
Она
ме мази
и брижно на мене пази.
и
увек
ме
пази,
Док је мене никад неће
пуно
ме
воли
бити сама,
и
све
моје
болове,
она
преболи.
најбоља на свету је
Она је као цвет
моја мама.
и води ме кроз цео свет.
Огњен Шипчић, III/1
Воли да седи и да спава,
Моја мама је сјајна,
јер је, кад стоји, заболи глава.
име јој је Марина.
Бака је мој анђео чувар
Мојој мами руке су
Она је стварно бајна,
и учи ме да будем прави другар.
вредније од злата,
она је шнајдерка
Анђела Јеремић, III/1
најсрећнија сам кад
и шије хаљине прелепе ! Исидора
ми их скупи око врата.
Сваки пут после школе,
Јанковић
У нашој кући било би
одем код ње у радњу,
II/5
мрака и не би била бајка а ако нешто не знам,
Мало је речи да напишем,
да врата не отвори
питам је, па онда знам.
моју маму да опишем.
моја мила мајка.
Мама има лепих врлина
Њена мила ока два,
Марија Урошевић,
које воли да покаже свима.
на свету највише волим ја.
III разред – ИО Новаци
Јелена Максимовић, III/2
Драга, добра, мазна, мила,
Мирка Петровић
за мене увек ту је била.
I/3
Црна, лепа, витка, згодна,
а кад мора и - незгодна.
Мама је моје најдивније биће,
Овде је мама главна тема,
она је уз мене, још док зора свиће.
па ћу још рећи
Она ме чува, воли и пази,
да такве нигде нема.
стално се брине и нежно ме мази.
Кристина Степановић, III/2
Мама је дар са неба,
она је ту за све што ти треба.
Учи ме да будем добар и вредан ђак,
јер, ако си вредан, живот ти је лак.
Тијана
Да није мама, не би било ни нас,
Ђурић
оне су за децу велики спас.
II/5
И зато, мама, да знаш молим те,
да на овом свету највише волим те... Још сам мали, пара немам,
Ана Ђорђевић, III разред – ИО Новаци али, ипак, мојој мами,
за Дан жена, поклон спремам.
Из стринине баште убраћу
неколико лепих висибабица.
Од њих букет направићу
и лепу честитку написаћу.
Срећан ти 8. март, мама,
да увек будеш насмејана,
уживај у овом букету,
волим те највише на свету.
Ђорђе Симић, III/2

БАКА

МАМА
МАРИНА

МАМА

ПЕСМА МАЈЦИ

ВОЛИМ МАМУ

ЗА ОСМИ МАРТ

5.МАРТ 2015

ЛЕПА ЈЕ МАМА
ДАН ЖЕНА
Беше једном једна жена
усамљена, сасвим тужна.
Беше једном један човек
леп, богат и весео.
Тај је човек волео
ту жену лепу,
а она њега није смела,
јер беше сиромашна.
На 8. март човек одлучи:
„Та ће жена бити моја,
а овај дан ће бити
празник свих жена“.
Тако је и било!
Човек је жени прстен купио
и - жена га заволи,
а 8. март постаде Дан жена.
Милица Петровић, VI/5

Моја мама је лепа,
и најлепше ми тепа.
Она је добра и мила,
нежна к'о најнежнија свила.
Она је лепа
као принцеза,
од свих ми највише треба,
и воли ме, воли - до неба.
Увек ме пази
и нежно ме мази.
Са њом је живот као бајка,
моје благо је моја мајка!
Сара Јечменица, III/1

МАМА МЕ ВОЛИ
Моја мама ме свим срцем воли,
она је ту када нешто заболи.
Она је ту и када ме не боли,
она ме увек, ал' баш увек воли.
Моју маму воли и тата,
зато са њим има и рата
јер моја мама је само моја,
не може то бити било која.
Александар Ивановић, II/3

ДРАГА МАМА
Желим да срећа
краси твоје лице.
Да имаш здравља
од земље, до неба.
Сваки дан да ти
буде посебан.
Све лепе ствари
да ти се дешавају
у животу од
срца ти желим,
драга мама моја.
Срећан Осми март,
жели ти ћерка твоја.
Катарина Илић, VI/5

Анђела
Глигоријевић,
трећи разред
Гвозденовић

У МОМ СРЦУ

Моја мама Слаћка,
мене стално чува
и кад пада киша
и кад ветар дува.
Моја тетка Сања,
мени пуно значи
често ме чува
и лепо ме облачи.
Моја тетка Тања,
што се стално смеје,
кад у госте дођем
вечеру ми греје.
Она која ме свим срцем воли,
Моја бака Мица
која ми љубав чисту пружа.
са ињем у коси
Она је ту кад нешто заболи,
најлепше на свету
чува , мази и машта...
хаљине доноси.
Мајка је биће које те воли,
Моја баба Данка,
мајка је особа која ти прашта,
болесна и стара
пријатељ што те кроз живот води.
кад играмо игрице
И зато, љубав узврати,
мене стално вара.
покажи нежност и доброту,
Ана
Моја баба-ујна,
јер свако од нас мора да схвати,
Милановић,
у Трлићу што живи,
први разред
једна је мајка у животу.
Јошева
стално ми тепа
Ивана Мирковић, ИО Врховине
и мени се диви.
Моје тете Вера и Мара,
жене са пуно дара,
мене пуно воле
и често ме воде до школе.
Ђорђе
Моја бака Данче,
Ђелмаш,
тежак ранац што носи,
четврти разред
сваки дан ми остави
Гвозденовић
пољубац у коси.
У мом срцу
Radove od u~enika i odeqewskih
још жена има.
stare{ina prikupili i uredili naСрећан 8. март !
stavnici: Mirjana Lu~i}, Qiqana
Ја им желим свима.
Zaklan, Veran Mijatovi}, Vladimir
Милица Теодосић, I/1
Cerovi}, Милица Петровић и Растко

ОНА КОЈА МЕ ВОЛИ

Алимпијевић.

