Наредни број излази:
19.фебруара 2015.г

Година XXIV / БРОЈ 133 / 5.ФЕБРУАР 2015. / Излази сваког другог четвртка
facebook.com/glastamnave

NOVO !

PERIONICA

СРПСКА СЛАВА - СВЕТИ САВА
ОШ ’’МИЛАН МУЊАС” УБ, 27.ЈАНУАР 2015.

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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ПРИВОДЕ СЕ КРАЈУ РАДОВИ НА ЗГРАДИ ОПШТИНЕ

У ТОКУ УНУТРАШЊЕ
УРЕЂЕЊЕ
“Грађевинар“ гради пуном паром

ГЕНОЦИДНО
БАНКАРСТВО

К
Завршено спољно уређење зграде
Грађевинско предузеће “Грађевинар“ полако приводи
крају радове на изградњи нове зграде локалне самоуправе.
Спољни део са “пикованом“ фасадом је завршен, а око 25
радника тренутно је ангажовано у унутрашњости зграде где
је у току израда спуштених плафона, унутрашње столарије,
молерских и керамичарских радова, те послова везаних за
електричне и грејне инсталације. Директор “Грађевинара“
Звонко Ракић истиче да послови напредују уговореном
динамиком уз могућност мањих кашњења због накнадних
радова који су се у међувремену појавили, али и ниских
температура које су условљавале одређене застоје.

Радови теку планираном динамиком:
Звонко Ракић, директор ГП “Грађевинар“
- Очекујем да радови буду готови већ крајем марта,
евенутално током априла јер имамо мање проблеме пред
постављање паркета због влажности у “кошуљици“ која је
настала након поплава прошле године. До сада смо
обавили око 70 одсто од уговорених радова, али ће, по
природи посла, преостало тећи брже и лакше. Успели смо
да “ухватимо“ један период лепог времена да у предвиђеном року завршимо захтевне радове на фасади и
спољашњости зграде. По окончању нашег дела посла,
остаје трећа фаза која подразумева опремање- истиче
Ракић, власник убског “Грађевинара“, који се у неколико
наврата доказао као квалитетан извођач радова, па, с тога,
не треба сумњати у задовољство будућих корисника новог
велелепног објекта, поред шеталишта на реци Уб. Милован М.

ада би људи знали како функционише банкарство одмах би дигли
револуцију и полупали луксузне
зграде у које су смештене централе, мале и велике
филијале, пословнице... Чак и банковни аутомати!...
...И, ево, усуђујем се да јавно прогнозирам: следећа
светска револуција неће бити усмерена против неког
новог фашизма, новог комунизма или вечитог
капитализма, него против банкарских џудовишта који
су створили своја царства и поданике сличне себи... Не
само у Србији, него широм Европе и света.
Е, сад! Да ли се неко сећа Беобанке и стамбених
кредита који су, на ’’крају’’, исплаћени ’’кутијом
цигара’’? Наравно да се сећа. Поготову сада - када су
многи стигли на ивицу понора јер им месечна рата за
разне кредите, подизане у динарима, али са девизним
‘’гаранцијама’’, које су уговорили са банкама (приватизованим на својевременој, углавном, Динкићевој,
распродаји).
Кажу да је Борка Вучић, која је много знала о банкарству, а нарочито о Беобанци, некима сметала...
Никада се није сазнало ни коме, ни како... Остало је
само сећање на нашу Таковчанку и - остале су
многобројне куће изграђене од предошњих кредита...
Диљем Србије и некадашње моћне Југославије...
Многи никада, ни у сну, не би могли ни да мисле о
сопственој кући да није било те Беобанке и других
сличних, али - наших банака. Оне су имале другачији
однос према клијентима од овог који имају данашње,
блага је реч, зеленашке куће.
Угашена је Служба друштвеног књиговодства (платног промета), у бесцење распродати су скупоцени
специјализовани киосци-мењачнице (никада нису ни
заживели), банкарски чиновници су се распоредили по
приватним (италијанским и другим) банкама. Затим су
упућени на разне едукације, где су научени како да
најбрже и најефикасније обману клијенте... Битно је
било да се оствари што већи профит за власника, а он
је од тих истих (наших!) пара исплаћивао добре зараде
у својој банкарској машинерији - империји. Иначе,
кредите за развој привреде, обртна средства и слично,
нису одобравале банке које се сада греју на ломачи
изазваној растом франка ... Циљ је био - дужничко
ропство.
Једна асоцијација је неодољива. Милошевићев режим
није заштитио лаковерне грађане од Дафине, Језде и
сличних... Јелашић јесте упозоравао, али, ко се сећа сећа се. Било је то некако млако. Просто да му не
верујеш(?). Ипак, сами смо криви!
У току су жучне расправе, многе чека пропаст, ако
држава не смисли начин како да им помогне. Франак
никада није падао... Али, за све постоји први пут. Аутор
ових редова је, давно, стиховима покушао да изрази
нека ’’очекивања’’ народа:
‘’...Политика је, заиста, вештина могућег,
ал` тренутно ништа могуће није...
Чека се нешто... Да падне киша?
Нешто ће морати да угаси пожар,
нешто ће морати да растера змије!’’
Резултате својевремене банкарске велеиздаје сада
видимо, а многи је осећају и на својој кожи. Ако је за
утеху, знам једну чиновницу, пензионисану ономад,
која је подигла велики кредит уверена да ће од своје
велике пензије моћи да га отплаћује. Сада је у истом
сосу са другима... онима које је наводила да позајмљују од банке, нарочито дугорочно...
И - на крају мала опаска: пријатељ, девизни пензионер
у позним годинама, плаћа кредит који је подигнут за
решавање стамбених питања своје деце...Сада, деци
не остаје ништа друго него да се моле за његово здравље... Шта би, не дај Боже, да се ’’њему нешто деси’’...
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РБ “КОЛУБАРА“ ФИНАНСИРА ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ
САНДИЋА ИМАЊА И НАСЕЉА СВИЊЦИ

КОНАЧНО - АСФАЛТ
Током 2015.године биће започето уређење два велика
насеља на Убу- тврди Дарко Глишић, председник општине Уб
Почетком нове грађевинске сезоне
биће започето решавање дугогодишњег
проблема становника два убске насеља
на Сандића имању и у “Свињцима“. По
речима председника општине Уб Дарка
Глишића у плановима за ову годину
налази се и инфраструктурно опремање ових насеља која су неоправдано
запостављена претходних година због
компликованих имовинско-правних
односа.

- Очекујем да у наредних десет дана
потпишемо уговор са РБ “Колубара“ о
средствима која су нам неопходна за
почетак изградње у тим насељима.
Више нећемо чекати да се појединци
дозову памети, јер они већ годинама
коче овај значајан пројекат. Места на
којима постоје проблеми код имовинско-правних односа ћемо једноставно прескочити, па они испред
својих кућа не морају имати асфалтни
пут, кишну канализацију и све оно што
подразумева једна модерна инфраструктура. Радове ћемо, најпре, започети у деловима у којима је то решено.
Улице ће се радити по етапама, јер је у
питању инвестиција велике вредности.
Поред Сандића имања, и насеље “Свињци“ добиће један потпуно другачији
изглед. Коначно смо на трагу решења
једног вишедеценијског проблема, а
људи који живе у тим деловима Уба ће
коначно добити нормалне услове за
живот- наглашава Глишић. Милован М.

ПАМБУКОВИЦА ДОБИЛА ФИСКУЛТУРНУ САЛУ

ДА СЕЛО ЗАЖИВИ
Ђаци ОШ “Свети Сава“ од сада ће имати одличне услове за
извођење наставе физичког васпитања током целе године
Реконструкција Дома Месне заједнице у Памбуковици, старог више од
стотину година, завршена је ових дана
на радост многобројне деце и наставног
особља ОШ “Свети Сава“. Ово здање
преуређено је у моредну, пространу и
лепу фискултурну салу која ће свим
ђацима омогућити квалитетније услове
за извођење наставе физичког васпитања. По речима директора Златомира
Маскимовића идејни пројекат, који је
урађен још 2009.године, спроведен је у
дело тек након што су решени власнички односи и пошто је дом враћен
месној заједници на управљање. Обнова је започета 2013.године, радове су
изводиле убске фирме “Леон“ (прва
фаза) и ЗЗ “Слога“ (друга фаза), а
вредност целокупног пројекта реконструкције износила је 15 милиона
динара.
- У току је набавка неопходне
опреме, као што су конструкција за
одбојку, помоћни кошеви, мали голови
за рукомет и пратећи реквизити попут
струњача и вијача, у вредности од
399.000 динара. Мислим да ћемо, кад
комплетирамо салу, имати веома добре
услове за нашу децу, која су пуна
енергије и жеље за физичком активношћу- каже Златомир Максимовић,
додајући да се у сали тренутно налазе
сушилице које извлаче влагу због
каснијих радова током јесени.
Максимовић наглашава да би
настава у новој сали требало да започне
најкасније средином фебруара. Питање
грејања је решено, а у школи имају у
плану да врата сале отворе и након
завршетка наставе, после 13 часова, при
чему би је користили и остали чланови
месне заједнице и спортски колективи,
путем уговорених термина. Поред тога,

Дом МЗ у Памбуковици
преуређен у фискултурну салу
постоји идеја да се у просторије овог
објекта пресели и богата школска
библиотека, на место где је некада
постојала стара. Памбуковчани су у
овом објекту добили и једну просторију
у којој ће убудуће моћи да се организују
и грађанска венчања, а на пролеће, када
времески услови буду то дозволили,
предстоји и партерно уређење дворишта око сале, при чему ће цео овај
комплекс добити неко ново, много
лепше рухо.
Милован М.
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КОП “РАДЉЕВО“

КРЕНУЛА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
Током јануара донето
неколико коначних
правоснажних решења чиме је
Електропривреда Србије
постала власник тих парцела
Током месеца јануара започета је
експропријација земљишта на подручју
будућег копа “Радљево“. По речима
председника општине Уб Дарка Глишића, после скоро четири деценије, овај
капитални пројекат налази се пред
коначном реализацијом.

Владимир Ивош, дирекор ОРМ “Радљево
и Дарко Глишић, председник општине Уб
- Читав наш труд последњих година
ових дана почео је да доноси прве
резултате. Расправа везана за експропријацију је већ одржана, а у међувремену је донето неколико коначних
правоснажних решења, чиме Електропривреда Србије постаје власник тих
парцела. Тиме се стичу услови да се
крене са послом око реализације ископа
угља и свих пратећих послова везаних
за отварање копа “Радљево“. Према
нашим очекивањима, до средине године, требало би да се откупи довољна
површина земљишта за покретање
планова везаних за машине које би
требало да опслужују коп и да тачно
утврдимо рокове везане за покретање
копа. У свему овоме имамо велику
подршку премијера Вучића, који ми је у
разговору поручио да верује у отварање
копа већ почетком наредне године.
Наравно, све ово зависи од брзине
којом ће се вршити експропријација и
евенуалних препрека, проблема и
жалби око износа средстава која ће се
власницима домаћинстава исплаћивати на име обештећења- истиче Глишић, уз опаску да ће се у наредним
месецима радити и на плану кадровског
попуњавања будућег копа “Радљево“.

Наставник физичког образовања Зоран Јаковљевић и директор Златомир Максимовић
у фискултурној сали са ђацима ОШ “Свети Сава“ Памбуковица
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НЕМАЊА МАКСИМОВИЋ ОДУШЕВИО ЖИРИ
И ПУБЛИКУ У БАРАЖУ ЗА “ПИНКОВЕ ЗВЕЗЕДЕ“

ПОВРАТАК У ВЕЛИКОМ СТИЛУ
- Идемо даље. Сва подршка коју сам добио од пријатеља
последњих дана даје ми ветар у леђа да будем све бољи каже за “Глас Тамнаве“ талентовани Убљанин
Млади убски музичар Немања
Максимовић стрпљиво гради певачку
каријеру. Чекао је, чекао... и дочекао
својих пет минута. Без обзира што у
првом кругу такмичења за “Пинкове
звезде“ није обезбедио директан пласман у даље такмичење, своју шансу
искористио је у баражу- и то на импресиван начин. Петочланом жирију, састављеном од великих музичких познавалаца и певача, било је довољно само
неколико секуди да чује његово извођење песме “Само ову ноћ“ да донесе
једногласну одлуку, пошаље га у
наредну рунду и призна начињену
грешку у првом кругу овог такмичења.

За успомену, са идолом:
Харис Џиновић и Немања Максимовић
Била је то, према њиховим речима,
најбрже донета одлука за пролаз неког
од такмичара у други круг. Немања је,
иначе, наступао као последњи, оставио
је најјачи утисак од свих певача, а жири,
публика, па чак и режија су тражили да
отпева још једну песму на бис.
- Још једно велико и лепо искуство
за мене. Утисци су сјајни, поруке
подршке стижу са свих страна. Реакција
жирија и људи који су ме гледали и
слушали даје ми велики ветар у леђа да
наставим даље и будем све бољи и
бољи. Готово да сам заборавио неуспех
током првог изласка на сцену “Пинкових звезда“, када нисам добио подршку

Загрљај Немање Максимовића
и водитеља Милана Калинића
након успешног наступа
жирија. Изглада да је овако морало да
буде, срећан сам што сам добио другу
прилику за доказивање- истиче за “Глас
Тамнаве“ млади убски певач, чији је
наступ пратио милионски аудиторијум.
- Припремао сам се и вежбао код
куће свој наступ како би сузбио трему,
која је неминовна када изађете на
велику сцену. Ипак, као неко ко већ има
искуства са оваквим такмичењима, знао
сам шта ме чека. Велику подршку у
припреми свих мојих наступа имам у
мом пријатељу Слободану Матовићу,
коме дугујем велику захвалност за све
моје успехе у досадашњој каријеринаглашава Максимовић, који је већ
наступао у “Звездама Гранда“ (ушао у
полуфинале - топ 12) и “Срећној
Звезди“ (био финалиста).
Паралелно са грађењем естрадне
каријере, Немања Макисмовић је веома
тражен на весељима, али и у кафанама
и клубовима. По његовим речима, свако
ко се труди и поседује одређени квалитет увек има посла. За Нову годину је
наступао у Шведској, а тренутно планира и снимање спота за свој нови сингл,
који је радио у сарадњи са Дамиром
Хандановићем (текст за песму написала
је Марина Туцаковић).
Милован М.

АКТУЕЛНО
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА

ИСПЛАТА
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
ПОПЛАВЉЕНИМА
Почетком јануара и у убској општини почела је реализација програма
помоћи Црвеног крста Србије за поплављена домаћинства. У оквиру тог
програма, сви носиоци правоснажних
решења треће, четврте и пете категорије оштећености стамбених објеката
имају право на новчану помоћ у износу
од 210 евра у динарској противвредности на дан исплате. Овај новчани
износ представља додатну помоћ за
санирање претрпљене штете и намењен је за трошкове поправки на стамбеним објектима или набавку намештаја и
техничких уређаја. За грађане убске
општине исплата је почела 5. јануара, а
корисници помоћи новац могу да
преузму у било којој експозитури
Комерцијалне банке.
Према подацима Комисије за процену штете од поплава, право на новчану помоћ Црвеног крста у Тамнави
остварује око 950 породица, чији су
објекти категорисани као трећи, четврти и пети. До сада, споразум о реализацији програма новчане помоћи са
убским Црвеним крстом потписало је
635 грађана.
-Црвени крст и даље прима пријаве, јер још увек нису донета сва
решења. Када власници кућа из треће,
четврте и пете категорије добију правоснажна решења, позивам их да дођу у
Црвени крст и потпишу споразум, који
ће им омогућити да преузму новчану
помоћ у износу од 210 евра, односно
око 25.000 динара. У посебном поступку
су подстанари, који такође имају право
на ову помоћ уколико имају поменуте
категоризације, а којих, према евиденцији општинске Комисије, има 20.
Очекујем да нам се укупно јави око 950
грађана са правоснажним решењима о
помоћи на основу претрпљене штете на
стамбеним објектима треће, четврте и
пете категорије – рекао је Слободан
Моловић, секретар ОО Црвеног крста
Уб.
Д.Н.

Posebna ponuda na termoizolaciju
i suvu gradnju (gips karton ploče i prateći materijal)
* po starim cenama, dok traju zalihe

KREDITI ZA UŠTEDU ENERGIJE
po veoma povoljim uslovima

* rok otplate i do 60 mesečnih rata

Izrada nameštaja po meri i želji

НАШИ АУТОРИ
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ПРИМИТИВИЗАМ

ВАМПИРИ СУ
МЕЂУ НАМА
“Дођу тако времена, када памет
заћути, будала проговори,
а фукара се обогати“
Неколико дана нисам гледао домаће телевизијске програме,
нисам читао домаћу штампу, нисам посећивао домаће сајтове и
андроид апликације..., и ОДМОРИО САМ СЕ. Одморио сам се од
лажних прича, лажних обећања, лажних осмеха, лажних погледа,
лажних нада, лажног живота... Одморио сам се и од неписмених
политичара, “бизнисмена“, старлета, певаљки, криминалаца,
креатора, црних хроника, talk showa, Гранда, звезда и звездица,
породичних судбина, проданих душа, телешопова, дијететских
производа...
П ос ма т р а ј у ћ и и х и з н е ко г д ру го г у гл а , ос ло б о ђ е н
“свакодневно-целодневних“ информативних бомбародвања,
схватио сам колико је Србија, у ствари, огрезла у примитивизам и
простаклук који се шири као епидемија. Агресивност, сејање мржње
и неодговорност према јавној речи, слика су наше жалосне и опасне
јавне сцене. Многе јавне личности и поједини медији, који подстичу
такве особине у жељи да се додворе публици, учинили су да
Србијом царује примитивизам. Просечан грађанин се са свих страна
бомбардује садржајима који, најблаже речено, подлежу ниским
страстима - било да је то слика скупштинске говорнице. која већ
деценијама служи за најпрљавије вређање или нека типично
естрадна творевина, где се голотиња велича као светиња... Сви
посланици би требало да размисле колика је разлика између
реченице којом почињу:”Поштоване даме и господо...”, и свега онога
што потом једни другима изговоре. Толики примитивизам одлази у
етар и стиже у сваки дом у Србији. Опет, с друге стране, бујају забаве
за широке народне масе, подстиче се "музика" попут турбо-фолка и
величају риалити програми. Идоли младих данас су квази звезде и
звездице које се такмиче која ће више да се разголити, али и која ће
више вербално да разголити своју колегиницу или колегу. Па,
погледајте само фејсбук профиле младих људи, погледајте њихове
статусе, знате ли ко су им идоли ?!
Један од ретких позитивних примера наше народњачкозабавњачке сцене је наш Немања Макисмовић, дечко углађених
манира, васпитан, одмерен, баш онакав какав треба да буде један
предстваник млађе генерације који претендује да се бави јавним
послом. Њему дајем велики плус и желим му успех у грађењу
певачке каријере. Због њега сам прекинуо одмор од “јефтине
забаве“ и погазио одлуку да не гледам Пинкове “музичке чаролије“.
Са друге стране, попут вампира који се шире својим угризом,
примитивци преузимају јавну сцену својим примитивним понашањем и делима. У народу постоји веровање да, уколико пијете
вампирову крв (и он вашу) и сами постајете вампир. Наравно, у
међувремену морате и да умрете. У нашем случају сви услови су
испуњени. Док испијамо вампирске бљувотине таблоидизованих
медија, којима владају људи сумњивог квалитета и морала, у свима
нама, заправо, умиру праве вредности и идеали. Обичан грађанин
прихвата примитивизам као нормалну појаву и уноси га у сопствени
живот. Штета је огромна јер примитивност даље еволуира, захвата
све поре и, једноставно, постаје средство опхођења и комуникације
међу комшијама, у породицама, просветним установама...
Општа отимачина око привилегија и, пре свега, новца довела
је до распада школства и универзитета, најважнијих институција
једног друштва. У њима се данас налази жариште примитивизма.
Како да детету објасните да је важно да упише државни факултет,
када је његов комшија, директор у јавном предузећу, “завршио“
приватни (или га управо “завршава“)? Обични људи, који су у страху
за будућност, приклањају се политичким партијама како би добили
било какав посао. Циљ оправдава средства. Ко на то не пристаје
нема на шта друго да се позове, а да би опстао у таквом друштву
мораш да се прилагодиш. Мораш, дакле, и сам да постанеш
’’вампир’’.
И тако, сисајући крв једни другима, предвођени “жутом
штампом“ и телевизијама са националном фреквенцијом, не схватамо да смо на ивици провалије. “Дођу тако времена, када памет
заћути, будала проговори, а фукара се обогати“, рече једном давно
нобеловац Иво Андрић. Нашим венама тече вампирска крв већ
деценијама. Глогов колац би решио многе проблеме... Уколико већ
нисте затровани овим вирусом, саветујем вам да обавезно набавите
бели лук, крст, сребро, лаванду и свету водицу- да вам се нађе...
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ЦРНА ХРОНИКА
ДОНАЦИЈА ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА
НА САНДИЋА ИМАЊУ

ПОКРАДЕН
ГРАЂЕВИНСКИ
МАТЕРИЈАЛ
У насељу Сандића имање у току је
завршетак изградње три куће за збрињавање
социјално угрожених породица које су остале
без крова над главом током мајских поплава.
Градњу ових објеката финансира Одбојкашки
савез Србије, а радове изводи ГП “Ива Инвест“
из Ивањице, које ни у тешким временским
условима није прекидало радове како би
породице што пре могле да се уселе. Ипак,
кратку паузу током божићних празника “искористили“ су лопови који су са градилишта
украли један део грађавинског материјала у
вредности од око 80.000 динара. По речима
извођача радова, одређена количина фасаде и
вуне била је покривена и заштићена, радови су
обустављени на три дана, а крадљивци су то
време искористили да се домогну материјала
који је тежио преко једне тоне (?).

ДВЕ КРАЂЕ ЗА МЕСЕЦ ДАНА

ПОКРАДЕН
КИОСК У ПРВОМАЈСКОЈ
Киоск који се налази преко пута убског
Зеленог пијаца обијен је два пута у последњих
месец дана. У оба наврата лопови су однели
одређене количине цигарета и направили
штету близу 100.000 динара. Иако се у близини
овог објекта налазе домаћинства, током
ноћних крађа, нико није чуо ништа сумњиво.
Убска полиција ради на решавању овог
случаја, а последњих месеци приметан је
пораст провалних крађа, како у пословне
објекте тако и у домаћинства, посебно на
сеоском подручју.

ОПШТИНА УБ
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НА УБУ ОДРЖАН САСТАНАК ШКОЛСКЕ УПРАВЕ
ВАЉЕВО СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПШТИНА

ОБРАЗОВАТИ
ПОТРЕБАН КАДАР
Тема скупа била је израда предлога Плана
уписа ученика у средње школе из Колубаре и
Мачве у школску 2015/2016. годину
Општина Уб била је домаћин заједничког скупа Школске
управе Ваљево са представницима 14 општина Колубарског и
Мачванског округа и директорима средњих школа са ових подручја.
Тема састанка, који је одржан у Техничкој школи, била је израда
предлога Плана уписа ученика у средње школе из Колубаре и Мачве
у школску 2015/2016. годину. У поступку припреме појединачних
предлога, при одређивању образовних профила и броја ученика,
школе су сарађивале са својим локалним самоуправама, које су
веома значајне у процесу планирања, пошто преко школовања
одређених кадрова одређују даљи смер развоја једне општине и
једног града, нагласила је Зорица Јоцић, начелница Школске
управе Ваљево.
- Од Националних служби за запошљаваље у Ваљеву, Шапцу и
Лозници, које покривају и све остале општине Колубарског и
Мачванског округа, узели смо податке везане за број незапослених
лица из одређених струка, занимања и образовних профила који
већ егзистирају у нашим средњим школама. Сада имамо јасну
представу колико има незапослених и то ће, свакако, бити један од
параметра у нашој изради предлога Плана уписа ученика у први
разред средњих школа у наредној школској години, рекла је Зорица
Јоцић.
Ове школске године, на територији Колубаре и Мачве има 4.486
ученика осмог разреда које у септембру чека 4.708 слободних места
у средњим школама, пошто министарство просвете одобрава пет
посто више места у односу на број ђака. Техничкој школи „Уб“
одобрено је шест одељења са 180 слободних места, а Гимназији
„Бранислав Петронијевић“ два одељења са 60 ученика.

Учесници састанка

ОПШТИНА УБ ДОБАР ПРИМЕР
На састанку је закључено да је веома битно да локалне самоуправе улажу у средњошколско образовање, како би се ученици
задржали у својим срединама. Као добар пример, Јоцић је навела
Општину Уб која је једина у Колубарском и Мачванском округу
прошле године имала изузетно велике захтеве за упис деце у
средње школе и где има више заинтересованих ученика него слободних места у клупама што, како је нагласила, говори о квалитету
рада локалне самоуправе.
У протеклом периоду локална самоуправа је предузела
одређене мере како би повећала број уписаних ученика, појаснио је
домаћин скупа, председник општине Уб Дарко Глишић. Након
вишегодишње тенденције смањења броја ђака у Техничкој школи
„Уб“ и Гимназији „Бранислав Петронијевић“ требало им је
повратити масовност.
- Прва и основна мера која је у 2014. години дала најбољи
резултат било је субвенционисање превоза ученика у апсолуном
износу. Општина стопроцентно покрива трошкове превоза свих
ученика који се одлуче да упишу једну од наше две средње школе. У
бројакама се одмах показало да је то била права мера, јер смо пре
тога имали 131 уписаног ученика у Техничкој школу, а одмах након
доношења одлуке о финансирању превоза 159. То значи да се чак
28 ученика више појавило, па нисмо успели све да примимо, јер је
било и додатних пријава. Свакако, и убска Гимназија је имала већи
број уписаних ученика. Ово је једна од ствари која је мени, мом
заменику и другима који су нам помагали око тога на понос, јер ако
смо нешто оправдано урадили и вратило се, то јесте било улагање,
пре свега, у превоз. Из општинске касе финансира се и превоз свих
ученика основних школа – казао је Глишић.
Протекле године, општина Уб је у образовање уложила близу
111 милиона динара, а поред инвестиција у школску инфраструктуру и опрему, уз поменути превоз, ученицима се помаже и кроз
награђивање најбољих, регресирање исхране и стипендирање
студената.
Д.Недељковић
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ИЗ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

СОЦИЈАЛНИМ
КОРИСНИЦИМА
БЕСПЛАТАН СТБ УТЕЂАЈ
Право на бесплатан СТБ уређај имају корисници
Центра за социјални рад и пензионери чија
пензија не прелази 13.288,01 динар. Крајњи рок
за пријаву је 30.јун 2015. године
Министарство трговине, туризма и телекомуникација упутило је јавни позив свим социјално
угроженим лицима да се пријаве, за доделу опреме за
пријем сигнала дигиталне телевизије „Set Top Box“
уређаја, у оквиру процеса преласка са аналогног на
дигитално емитовање телевизијског програма.
Пријаву за доделу СТБ уређаја може да поднесе:
корисник права на новчану социјалну помоћ, корисник
права на додатак за помоћ и негу другог лица, корисник
права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица
и корисник права на пензију који живи сам, а чији је
износ пензије нижи од 13.288,01 динар.
Пријаве се подносе према месту пребивалишта у
Центру за социјални рад за кориснике права на
новчану социјалну помоћ и кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица, као и Филијали
Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање (корисници права на новчану накнаду за
помоћ и негу другог лица и корисници права за пензију
који живе сами, а имају најнижи износ пензије).
Подносиоци пријаве су у обавези да поднесу:
образац пријаве за доделу СТБ уређаја и личну карту
на увид. Корисник права на новчану социјалну помоћ
подноси и решење о остваривању права на новчану
социјалну помоћ Центра за социјални рад. Корисник
права на додатак за помоћ и негу другог лица подноси
решење о остваривању права на додатак за помоћ и
негу другог лица, издатог од Центра за социјални рад,
Министарства за рад или градског Секретаријата за
социјалну заштиту. Корисник права на пензију подноси: чек од последње пензије и доказ о броју чланова
домаћинства.
Иако је препорука Министарства била да се
пријава за доделу СТБ уређаја поднесе до 31.јануара
2015. године, како би корисници били у могућности да
пређу на пријем дигиталног сигнала пре почетка
гашења аналогног сигнала, крајњи рок за подношење
пријаве продужен је до 30.јуна 2015. године. СТБ
уређаји ће бити достављени на адресу наведену у
Пријави.
По речима Снежане Петровић, директорке Центра
за социјални рад, на Убу тренутно има око 800 корисника који остварују право на новчану социјалну помоћ
и право на додатак за помоћ и негу другог лица, а до
сада је пријаву поднело око 350 корисника. Образац
пријаве за кориснике социјалне помоћи добија се у
Центру за социјални рад Уб.
Д.К.

proizvodnja i prodaja peleta

BUKOV PELET
- bukovina 80%
- čamovina 20%
Koceljeva

063/86-83-884
proizvodnja i prodaja

TERMO ROLNI
za fiskalne kase i štampače
Povoljno !
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НАШИ АУТОРИ

5.фебруар 2015.г.
Пише: Радован Пулетић
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

КЊИГЕ
И ГРАДИТЕЉИ
Обичај даривања није лоша ствар, нарочито кад
добијеш поклон. Још ако успешно продаш причу да у твом
завичају постоје само обичаји примања онда ти једино
преостаје брига да сваки поклон буде жељен, примерен и
таман.
Књига није лош поклон. У најгорем случају може да
попуни празнину у регалу или послужи као ослонац
расклиманог креденца. Мислио сам да најбоље књиге чувају у
библиотеци. Зграбио сам једног „Борна“ и давио се његовим
„Ултиматумом“ од Божића до Јовандана. Бранећи се од
убрзаног падања у сан прелазио сам с континента на
континент, крупним корацима мењао Вашингтон за Париз,
Москву, Карибе, скоком пантера заузимао положај у сенкама и
једва живо испливах из стресних и по живот опасних ситуација
главног јунака који се на прагу старости избори са смртним
непријатељем романтичног имена „Шакал“. У недостатку
озбиљнијег литерарног изазова у жељи да избегнем зимску
депресију ухватио сам се у коштац са гомилама папира
крцатих годишњим извештајима, плановима рада, изведеним
пројектима и нереализованим инвестицијама. Из свог тог „ад
акта“ крша испливаше с прстом прашине „Мостови“ Љубе
Костића.
Поклон из 2008. године. Тренутна вредност на
Лимунду 250 динара. Успомена на његово кратко ангажовање
током израде моста на Грачици код Млекаре. Пошто мост и
даље стоји – значи није залуд било. Можда ме не би ни
привукла да на полеђини није имала одштампану кратку
биографију аутора. Каже: „...У досадашњој инжењерској
пракси радио је на изградњи великог броја разноврсних
објеката у земљи и иностранству. Значајнији објекти су:
Фабрика керамичких плочица на Убу...“. Еј, прво Уб, па сви
остали, укључујући и мост за острво Крк и „Павловића
ћуприју“. Оно јест, „Керубов“ објекат одавно није у пуном сјају
ал' мало по мало као бизнис инкубатор попуни неки кутак за
нове пословне идеје. Инстинкт ме није преварио, књига је
вредна сваке пажње. Без великог увијања, разговетним
језиком и јасним емоцијама стари градитељски вук оставио је
млађим генерацијама писани траг о свом делу и људима који
су му у томе помагали. Највећи део књиге посвећен је
изградњи моста у Бадовинцима који повезује Мачву са
Семберијом, тзв. „Павловића ћуприја“. Узбудљивије и ближе
од сваког Борна описао је догађаје који су претходили почетку
градње 1991. године, снимање и испитивање терена,
проучавање ћуди криве Дрине, сарадњу са хидролозима и
геолозима, своје мотиве за учествовање у пројеку од
инжењерског почетка до неимарске завршнице, ток извођења
радова и проблеме са којима су се градитељи у једном на сваки
начин тешком времену суочавали. Мост који је пре 20 година
био једини спас за хиљаде српских душа прогнаних са својих
огњишта током „Олује“ грађен је дуго времена без грађевинске
дозволе уз разумевање и прећутну сагласност државних
институција, власника земљишта, доста среће, дипломатске
вештине и спремности Мире и Слободана Павловића, српских
исељеника из Чикага да без брзе и лаке зараде уложе у
грађевину од животног значаја за свој завичај.
„То у нашем крају тешко да би иком пошло за руком...“,
констатују комшије док загледамо канале према Грачици
поново попуњене водом „ ...а нису ни сви инжењери исти“. Пут
за Коцељеву је после реконструкције двадесетак центиметара
виши, асвалтни коловоз одлично саниран али је сећање на „
Граћицу, море Сиње“ од маја сувише свеже. Разлог више да се
у реконструкцију улице Славољуба Миливојевића уђе
одмерено и промишљено.

КЊИГА

“УБ И УБЉАНИ“
Више волим да сам у нечијој
доброј књизи, а да не знам да је
браним, него да у књизи нисам,
а да знам да је нападам
Кад те неко стави у књигу то значи да ћеш живети
дуже него што мислиш. То значи да си, помало,
расчинио судњи дан, јер шта судњи дан чини ако те и
после њега има као што те је било пре? Када те неко
стави у књигу препознаваће те и они будући који те неће
ни видети ни чути. Препознаваће те - не по стасу и по
гласу, него по имену и презимену што је, иначе, виши
ниво препознавања. Када те неко стави у књигу то значи
да си живео изнад површине воде, и потопљив и
плован, са две могуће судбине – дном и обалом. Значи
да си имао могућност избора... Значи да си био
слободан... Значи да си се, заузимајући простор и
трошећи време, очешао и о људе и о догађаје, тако да ни
неки људи, ни неки догађаји не би били такви какви су
били да тебе није било. Када те неко стави у књигу то
значи да си долазио и на попис и на узов, да се ниси
крио и да су те увек могли наћи они који су те тражили.
То значи да си или смрдео или мирисао на све четири
стране света, у сва четири годишња доба, у сва четири
агрегатна стања. Значи да се знало и ко си и шта си.
Значи да си ти био ти, и да је коштало колико је коштало.
Када те неко стави у књигу која, при том, не грди –
онда ти је живот такав да у њему постоји нешто за шта
би га дао. И да си то нешто поштено заслужио. Када те
неко стави у књигу која не грди, онда се мисли да си
себи поставио високе стандарде, као што је онај да
``неопростиви минут испуниш дугим бекством од 60
секунди`` и да ћеш то, тако, пренети млађима. Мисли се
да те комшије својатају, мисли се да те пријатељи
кумују, мисли се да те родбина уважава. Мисли се о
теби... Када те неко стави у књигу која не грди, онда си
од оних што ратују сами, а мирују у друштву. Онда си од
оних који немају репове израсле да бришу стопе и
заварају траг. Онда си, сигурно, чинио добра колико си
могао, а зла колико си морао - и све твоје што се може
сабрати веће је од оног што се може одузети.
Када те неко стави у књигу, која не грди, па још у
малом граду, онда можеш и у цркву и у кафану, и у кућу и
на улицу, без страха од псовки и од подсмеха. Онда је
твој пут прихватљив за строгу варошку пороту која ти
прати кораке од малих ногу, која те зна и пре него што си
се родио, и пре него што су се родили твоји родитељи...
Јер ти и ниси могао бити ништа друго сем оног од чега
си направљен. А то, од чега си направљен, нит` је за
смејање, нит` је за псовање. Зато си у књизи.

DIGITALIZUJ SE
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Ул. Братства и јединства 46, Уб
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НАШЕ ТЕМЕ
ДРЖАВНИМ ПРОГРАМОМ ОБНОВЕ ПРИВРЕДНЕ
ДЕЛАТНОСТИ НА ПОПЛАВЉЕНОМ ПОДРУЧЈУ

БЕСПОВРАТНА ПОМОЋ
ЗА ПРИВРЕДНИКЕ
На територији убске општине има преко 70 фирми које
могу да рачунају на једнократну новчану помоћ за
санирање штете. Износ средства утврђује се у односу
на број запослених и креће се од 240.000 до 600.000
динара. Рок за подношење захтева 15. фебруар
Влада Републике Србије је, крајем јануара, усвојила Уредбу о
утврђивању државног програма обнове привредне делатности
на поплављеном подручју, по којој је предвиђено давање
бесповратних новчаних средстава оштећеним микро и малим
привредницима који су закључно са 31. мајем 2014. године имали
до 50 запослених на одређено и неодређено време. Захтеве за
једнократну новчану помоћ по овом програму, привредници са
подручја општине Уб подносе Комисији за процену штете од
поплава, а рок за њихову предају је 15. фебруар.
- Државни програм обнове привреде на поплављеном подручју
подразумева помоћ мале вредности,
или де минимис државну помоћ и на
њу право имају они привредници који
су штету пријавили у законском року,
то јест до 30. јула 2014. године. Следећи критеријум за остваривање
бесповратне новачне помоћи је да је
привредни субјекат био регистро-ван
на подручју које је било поплав-љено
или да је у тренутку прогла-шења
ванредне ситуације имао испоставу
Марија Новаковић
своје пословне јединице на том
подручју – објашњава Марија Новаковић, председнице
Општинске Комисије за процену штете од поплава.
До нареченог рока, 76 привредних субјеката са територије
убске општине је пријавило штету од поплава. Комисија је сачинила записнике по свим пријавама и према речима Марије Новаковић, око 90 посто пријављених може да рачуна на државну
помоћ у санирању штете. Образац захтева за добијање државне
помоћи, који је припремила општинска Комисија, до краја јануара
преузела су 34 привредника.
Износ бесповратне помоћи привреди утврђује се у односу
на број запослених према подацима од 31. маја 2014. године.
Средства се крећу од 240.000 динара за једног запосленог,
264.000 за два, 288.000 динара за три, 312.000 динара за четири и
336.000 динара за пет запослених. Привредници који су запошљавали од шест до 25 лица, остварују право на помоћ у висини
од 360.000 динара, док ће они који су имали од 26 до 50 запоД.Н.
слених добити 600.000 динара државне новчане помоћи.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Поред попуњеног захтева за доделу бесповратне новчане
помоћи, привредници треба да доставе и другу документацију.
- Свака странка мора да преда оверену фотокопију
записника Комисије за процену штете од поплава и оверену
изјаву о тачности података о пријему неке друге државне помоћи
мале вредности у текућој фискалној и у претходне две фискалне
године. То је изјава која се даје под кривичном и материјалном
одговорношчу и оверава се код надлежних органа. Такође,
потребно је да достави и образац о броју запослених за мај 2014.
године, као и извод из Агенције за привредне регистере, који не
може бити старији од десет дана од дана подношења захтева. Ми
ћемо сваку странку позвати да се сачини записник и одмах
урадити решење. Цео поступак треба да се заврши до 1. јуна. За
паушалце је довољно да доставе доказ од надлежног органа да
је плаћен порез. Што се тиче исплате, у Уредби је наведено да
странке морају да отворе наменске рачуне, а исплату ће, по
коначности решења, вршити Фонд за развој. Међутим, ових дана
смо добили информацију од Владине Канцеларије за помоћ да
странке за сада не отварају наменске рачуне, јер они нису
добили повратни одговор од министарства за привреду да ли ће
се отварати или неће. Мислим да ће бити још неких измена, тако
да ћемо их у ходу мењати и прилагођавати им се – каже Марија
Новаковић, председница Комисије за процену штете од поплава.
Она истиче да су све оштећене привреднике са територије убске
општине контактирали телефоном и обаве-стили их да имају
право на бесповратну државну помоћ, а сада их и овим путем
позива да преузму захтеве и припреме преосталу документацију,
јер се 15. фебруар приближава.

5.фебруар 2015.г.
ДОМ ЗДРАВЉА УБ

11

ЧУВАЈМО СЕ ГРИПА
Повећан је број респираторних инфекција,
али грипа још нема. Остало је још неколико
доза вакцина . Културом кијања и
кашљања - против грипа.
Епидемиолози су изоловали појединачне случајеве
вируса грипа у Србији, а у свету се помиње мутирани тип
вируса грипа AH3N2, који би ускоро могао да се појави и
у Србији.
По речима главне сестре Дома здравља Уб Снежане
Ненадовић, претходних неколико недеља није било
забележених случајева грипа. То нам је потврђено и у
Заводу за јавно здравље Ваљево. Епидемиолог др
Биљана Рајковић каже да циркулација грипа није доказана на територији Колубарског округа и да је претходних година вирус био најактивнији половином фебруара, а 2011. године његова повећана активност регистрована је почетком марта. Протеклих недеља, убски
пацијенти јављали су се, углавном, због акутних респираторних инфекција, повишених температура које трају
три до четири дана, повраћања и болова у стомаку.
Препоруке лекара су, да пацијенти који су оболели
од акутних респираторних инфекција, остану код куће
док им се симптоми не смире, а пожељно је и да обавесте
околину са којом су контактирали, како би предупредили
веће ширење вируса.
Обавезно је проветравање
просторија у свим институцијама, нарочито у школама и
предшколским установама,
домовима здравља, такође и у
кућама, у којима боравимо. У
исхрани користити што више
намирница богатих витамином
Ц (кисели купус, лимун ...), топле
чајеве и напитке, а као главна
превентивна мера, најбоље је
вакцинисати се.
Епидемиолози сматрају да ће појачана активност
грипа достићи свој максимум половином фебруара и да
још није касно да се прими сезонска вакцина. Дом здравља Уб је добио у октобру месецу 442 дозе вакцина, а до
сада је употребљено 438 доза. Пацијенти који су заинтересовани да приме преосталих неколико доза могу да се
јаве свом изабраном лекару, који ће их упутити на вакцинисање.
У току зимског распуста, број деце оболеле од
респираторних инфекција, био је у порасту, иако је то
период када би требало да их буде мање, као претходних
година. Доста деце се јавило са повишеном телесном
температуром, повраћањем, стомачним тегобама и
обољењима као што су бронхитис и астма, па су им биле
неопходне терапије у виду инхалација.
Хитну службу су углавном посећивали пацијенти са
повишеним крвним притиском, бубрежни болесници и
пацијенти оболели од карцинома.
Д.Капларевић

КОЛИКО ПУТА СМО У 2014. ГОДИНИ
ОДЛАЗИЛИ ЛЕКАРУ

СТАТИСТИКА
ГОВОРИ
У Дому здравља Уб, у Служби за здравствену
заштиту предшколске и школске деце, обављено је
24.360 прегледа у прошлој години. Превентивних
прегледа било је 6.269.
Служби за здравствену заштиту жена, обавила
је 3.343 прегледа. Међу одраслима, прегледан је
76.371 пацијент, од тога је било 1.080 превентивних
прегледа.
У Служби кућног лечења, лекари су обавили
312 прегледа, а број интервенција медицинских
сестара (давања терапија, превијања, давања
инфузија ...) износи 13.785.
Служби Хитне медицинске помоћи, у 2014.
години, јавило се 18.437 пацијената.

10

КОМУНАЛНО ЋОШЕ

5.фебруар 2015.г.

ИНТЕРВЈУ СА ЗОРАНОМ СИТАРИЦОМ, ДИРЕКТОРОМ КЈП “ЂУНИС“

ПРЕДУЗЕЋЕ НА “ЗДРАВИМ НОГАМА“
Издавања из општинског буџета Комуналном јавном предузећу “Ђунис“ смањена за 45 милиона
динара у последње три године. Без корекције цена комуналних услуга, које су за 30 одсто ниже од просека
у окружењу, тешко до позитивног биланса. Приходи стижу и од уговора са другим општинама и субјектима.
Како бисте оценили годину за нама када је у питању
пословање КЈП "Ђунис"?
- Прошлу годину су, као што знате, обележиле
незапамћене поплаве у нашој општини, које нису заобишле ни
наше предузеће. Велику енергију и средства уложили смо на
санирање директне штете, јер су нам били поплављени сви
бунари, пословна зграда и круг. Када је у питању индиректна
штета, ми смо прекомерним ангажовањем великог броја људи
и механизације радили на санацији последица поплава, како у
граду, тако и у селима, што је проузлоковало доста повећаних
трошкова и кварова. Ипак, у превазилажењу свих ових
тешкоћа имали смо и велику помоћ наших колега из других
средина, као што су Ваљево, Сомбор и Земун. Стизале су и
различите донације у виду водених пумпи и резервоара за
воду које смо распоредили по селима, а Уједињене нације су
нам помогле у чишћењу четири стотине сеоских бунара. Када
се све сабере и одузме, успели смо да испунимо план за
прошлу годину, измиримо све доспеле обевазе и, без обзира
на све проблеме, уђемо у 2015.годину са позитивним
билансом.
За КЈП "Ђунис" је и ове године издвојено мање новца из
општинског буџета. Да ли ће то утицати на ваше пословање и
на који начин планирате да надоместите смањена средства?
- Од када сам ступио на дужност директора КЈП “Ђунис“,
2012.године, трудимо се да на разне начине растеретимо
општински буџет. Од тада до данас, успели смо да са 110
милиона динара смањимо издавања из буџета на 65 милиона.
За две нове службе у оквиру нашег предузећа, расвету и
водотокове, које нису постојале 2012.године, издваја се још
осам милиона. То су велике уштеде, које смо успели да
направимо склапајући уговоре са другим општинама и
субјектима од којих нам сада стижу редовни приходи. Ипак,
планирана средства из општинског буџета за ову годину су
доња граница испод које не бисмо смели да идемо и тешко је
претпоставити да је могуће надоместити све трошкове без
корекције цена комуналних услуга.
Протеклих месеци спровели сте акцију отписивања
камата за све оне дужнике које измире своје обавезе у целости.
Да ли сте задовољни одзивом?
- Овакве акције увек имају ефекта. На овај начин трудимо
се да, током године, поспешимо наплату старих дуговања.
Текућа наплата иде солидно и са годишњим потраживањима
немамо проблем, али се зато суочавамо са великим
дуговањима из неког претходног периода, где има доста
фирми које су отишле у стечај али и грађана који су социјално
угрожени. На овај начин ми желимо да олакшамо свим нашим
дужницима, да потраживања поделимо на рате и отпишемо
сву камату која је расла због неплаћања.
Многи наши суграђани побунили су се када су крајем
године на својим рачунима видели нову ставку- изношење
дворишног смећа. Ипак, у питању је услуга која, на месечном
нивоу, неће много оптеретити породичне буџете, а која би
требало да нам донесе вишеструке користи. О чему се,
заправо, ради?
- Ценовник изношења дворишног смећа је усвојен још у
децембру 2013.године и требао је да важи од 1.јануара 2014.
Како би те одлуке биле примењене морали смо да прикупимо
све неопходне податке о величинама парцела, односно
површинама дворишта. За то нам је било потребно одређено
време, а додатно су нас успориле и мајске поплаве. Углавном,
база података је комплетирана тек крајем године, те смо
одлучили да на последња два рачуна у години (новембар и
децембар) обрачунамо ове услуге на нивоима од по шест
месеци. Неспоразум је настао јер, нашом грешком, на фактури
није било истакнутно да се трошкови изношења дворишног
смећа односе на шест месеци. Грађани су помислили да је у
питању месечна обавеза, а ми смо, да би смирили страсти,
направили компромис и у децембру месецу фактурисали
наше услуге за само један месец, а не за пола године како је
било предвиђено. У сваком случају, ова услуга ће у наредном
периоду побољшати ефикасност изношења комплетног смећа
из домаћинстава на обострану корист и по, заиста,
приступачим ценама.

Зоран Ситарица

ЗА САДА БЕЗ КОРЕКЦИЈЕ
ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
- До сада нисмо кориговали цене наших услуга, јер
смо сви још под утиском поплава и тешкоћа које су нас
погодиле у прошлој години. Међутим, анализом цена на
тржишту комуналних услуга, дошли смо до податка да су
наше цене знатно ниже од оних које се наплаћују у
околним општинама, и до 30 одсто. Како би повећали
приходну страну, што је неопходност имајући у виду
смањена средства из општине, разматрамо могућност
повећања цена комуналних услуга бар за 15 одсто, што би
и даље било за 15 посто ниже од просека. Тренутни став
нашег оснивача (општине Уб) је да цене не треба мењати,
а у наредним месецима ћемо видети како ће се ова ствар
даље одвијати, имајући у виду могућност добијања
додатних средстава од “Колубаре“.
Да ли је било потешкоћа у раду комуналне службе током
хладног времена и снега?
- Поред проблема са ризлом које нам прави највише
тешкоћа, запушава канализацију и таложи се на улицама,
проблем у зимском периоду представљају и ниске температуре које доводе до кртости и пуцања пластичних канти за
смеће. Због тога смо, при екстремно ниским температурама,
били приморани да обуставимо изношеће смећа.
Какви су вам планови по питању инвестиција у години
пред нама?
- Имајући у виду тренутне финансијске прилике у
општини и смањен буџет, ми смо планове инвестиција за ову
годину направили условно. Покушаћемо да у ове сврхе
ангажујемо један део сопствених средстава, али се надамо и
одређеним донацијама са стране, попут страних фондова и
министарстава. Главни задатак ће нам бити обнављање
урушеног бунара који је давао 10 литара воде у секунди и који
нам тренутно фали како би радили у пуном капацитету. У
плану имамо и наставак ширења водоводне мреже према
Црвеној Јабуци, Мургашу, Совљаку (преко моста). Такође,
радићемо и на примарној и секундарној мрежи по селима,
најпре у Паљувима, а у току су преговори са “Колубаром“ о
заједничком финансирању ових пројеката у селима која су
угрожена утицајем копа. У овој години очекује нас и веома
важна набавка цистерне за чишћење канализације, за коју су
већ обезбеђена средства из Фонда за заштиту животне
средине. Као још једна од кључних ствари стоји и набавка
неопходне механизације за чишћење водотокова другог
реда, које смо преузели ове године. У вези са тим
аплицирали смо за одређена средства код Уједињених
нација за која се надам да ће нам бити одобрена јер би, на тај
начин, решили велике проблеме на мањим речицама и
каналима које су плавиле током мајских поплава.
Разговор водио Милован Миловановић
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ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

РИЗЛА КАО
“НОЋНА МОРА“
УБСКИХ КОМУНАЛАЦА
Из године у годину, током зимског
периода, највећи проблем убских комуналаца представља ризла која се у великим
количинама баца по улицама док трају
снежне падавине. КЈП “Ђунис“ је у неколико
наврата скретало пажњу на овај проблем,
који ни дан данас није решен. Након повлачења снега велике количине набацане ризле
завршавају у кишној и фекалној канализацији и доводе до њиховог запушавања.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КОЛИКО ЈЕ СМАЊЕЊЕ ПЛАТА
И ПЕНЗИЈА УТИЦАЛО НА ВАШ КУЋНИ БУЏЕТ?
Драгана Ђорђевић, пензионер:
- Расходи су нам све већи, а рате за стамбене кредите у
еврима расту из месеца у месец. О осталим обавезама,
попут разних такси, пореза, комунланих услуга..., да и не
говорим. Пензије, које смо поштеним радом стекли, су
смањене да би се “као“ напунио државни буџет, али неки
већи ефекат тог потеза тешко да ћемо видети. Деца нам
помажу маскимално колико могу, само не знам докле.
Финансијски и здравствено се све више исцрпљујемо, али
морамо истрајати.

Босиљка Симић, пензионер:
- Мене лично не погађа смањење пензија иако сам
пензионер, јер имам јако малу пензију па нису имали шта
да ми узму. Више ме погађа поскупљење најпотребнијих
артикала. Иначе, живим на периферији па имам кокошке и
козу, сналазим како знам и умем. Научила сам да располажем са малом количином новца. Моја пензија је мала али
дуготрајна, примам је већ 26 година и то ми је најважније.
Поштујем свакога и измирујем своје обавезе редовно што и
другима препоручујем...

Драган Јовановић, радник пореске управе Уб:

Ризла која је остала на путу ће се уклонити,
али шта је са оном што је завршила у канализацији ?
- Мислим да постоје много бољи
начини и технике зимског одржавања
путева. Сви смо сведоци како нам изгледају
улице после отапања снега. Није поштено да
путари за то неплаћују своје услуге, а да ми,
затим, бесплатно радимо чишћење, које
подразумева ангажовање великог броја
радника али и машина за одчепљавање
канализације из околних градова које смо
принуђени да плаћамо по радном сату. Овај
проблем би требало решити што пре, поготово ако се имају у виду све мере штедње и
смањена средства која добијамо из општинског буџета- каже Зоран Ситарица. Милован М.

- Све теже се живи, најблаже речено општа је катастрофа у држави. Кад то кажем, мислим на све људе око нас. Ми
смо још и добро у односу на раднике са мањим примањима. Свакодневно сам у контакту са масом људи која
једва преживљава. И моја примања су лоша у односу на
неке друге институције, а што је најгоре са овим занимањем не могу да радим ништа друго као додатни посао.
Супруга ради, сналазимо се некако. Ово ко је смислио тај
дефинитивно није размишљао о сиромашном народу. А
тек пензионери и њихова примања? То је тек трагедија, јер
они су и до сада били најугроженија категорија становника.
Замислите приватника који је сам уплаћивао за пензију и
сад му то неко узима. Страшно.

Драган Миросављевић, матичар Уб:
- Мој кућни буџет ово смањење није нешто специјално
умањило, , али сигурно постоје људи којима је итекако
променило живот, или неке његове сегменте. Смањење
плата од 10 посто свакако није подједнако погодило све
грађане, то јест, запослене у јавном сектору. Моје субјективно мишљење о овом потезу владе је да, ако ова мера
штедње има смисла, или боље речено, ако ово наше
жртвовање доноси бољитак и поставља ствари на право
место, онда је оправдано. Подржавам све што има за
последицу просперитет или обећава бољу будућност.

Радомир Симеуновић, бравар у Колубари:
- Мене лично није нешто угрозило ово смањење плата,
јер живим сам па су ми и издаци мањи него код људи са
многобројном породицом. Сваки динар који примим
поштено сам зарадио, и није ми свеједно што ми је узето
око 100 еура од плате, без неког мени оправданог разлога.
То је, у пренесеном значењу, рата за један добар кредит
који отплаћујем. Моје мишљење је да ово није решење
нашег проблема, већ треба раздвојити рад од нерада. Нема
у овој Србији вишка радника, само има вишка нерадника!
Ко то успе да реши, имаће кључ за решење овог проблема.

Гордана Гоцев, пензионер Уб:

СТОМАТОЛОШКА
ОРДИНАЦИЈА

АРИЗАНОВИЋ
Преки шор

062/490-931

“Мишићева зграда“

На продају овчији
стајњак.
Тел. 063/88-69-830
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- Смањење плата и пензија је дефинитивно јако негативно утицало на све грађане а посебно нас пензионере, који
смо увек били најугроженија категорија становника. Сматрам да узимање дела средстава кориснику, није по закону
нити може бити исправно, управо зато што смо ми то
зарадили да бисмо имали од чега да нормално живимо у
старости. Пензионерима баш сада више треба за лечење и
исхрану која је и тако редуцирана у односу на ранија
времена. Такође, радницима у јавном сектору много више
треба јер школују децу и стварају им услове за какав-такав
живот, што је у овом моменту веома тешко.

Ранисав Лелићанин, пензионер Уб:
- Лагао бих кад бих рекао да смањење пензије није
утицало на мој кућни буџет, али основна средства за живот
имам. Моја пензија је ниска па се то и не примећује, док
супруга има већа примања и код ње је то већи губитак. Ми
скромно живимо и на то смо навикли. Да би се држава
стабилизовала и стала на ноге, мора нешто да се мења, па
ту налазим оправдање, треба сви да штедимо. С друге
стране, нисам сигуран да је то решење, да би се стабилизовала привреда. Ја то видим овако: као кад би у шупље
буре сипали воду, она нормално отиче! Прво треба буре
добро закрпити па сипати воду, да би се задржала. Другим
речима ми ситни ћемо да штедимо, а тајкуни ће и даље да
узимају, тако да од тога нема ништа. Е, то ми је жао!
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ВЕЧЕ УБЉАНА У РЕСТОРАНУ ОКНО

ЦЕЛОВЕЧЕРЊИ ПРОГРАМ
Резервације до 6. фебруара у редакцији Гласа Тамнаве
За суботу, 7.фебруар, у 20 часова, у ресторану
мотела Окно, заказано је ’’Вече Убљана’’ посвећено књизи
’’Уб и Убљани’’. Биће то својеврсна промоција књиге Милана
Миловановића. У плану је целовечерњи програм у извођењу глумаца аматера и пријатеља убског публицисте чија
је најновија књига недавно изашла из штампе.
Својевремено глодур и оснивач ’’Тамнавских
новина’’, предузетник, продуцент и сценариста ’’Убске
учитељске бајке’’, ’’Фаљиних дана’’ и ’’ Убских графита’’
истакнути активиста Привредне коморе Србије, идејни
творац и актуелни главни и одговорни уреник ’’Гласа
Тамнаве’’, овог пута је прикупио и приредио за штампу
својеврсно фељтонистичко штиво о Убу и Убљанима. У
суботу, 7.фебруара, како се најављује, планирано је
дружење затвореног типа (уз позивнице - резервације), а у
једном од мартовских термина, класична промоција књиге,
биће организована и Клубу Дома културе.

ТРАГОМ СТАРИХ СЛИКА

ЛЕПОТА МИНУЛИХ
ВРЕМЕНА
Ова фотографија је недавно реконстуисана и краси канцеларију Трговине “Краљ“ у главној улици. Милош Миловановић
успео је да, уз помоћ модерних техника обраде слика у
“Фотошопу“, од неколико оштећених снимака, направи један,
рекло би се, веома уверљив и оригиналан. По његовим речима,
фотографија потиче из 1951. године, а у власништву је Драгана
Савића Блекија, колекционара слика Уба из давних времена, који
је недавно у Дому културе Убљанима приредио изложбу за
памћење под насловом “Велики фудбал мале вароши“.
Центар Уба је тако изгледао у време првих година после
Другог светског рата. Парк је тек формиран, после су изграђене
зграде Суда, Општине и друге... А неке су, у међувремену, срушене
да би на њиховом месту никле нове.
Ова слика буди емоције старијих генерација које се сећају
парка... Можда у некој каснијој фази, али и данас, све ово што се
види, је преопознатљиво...
После су дошле клупе, стазе, високе и широке крошње,
канделабри са чкиљавим светиљкама... Ипак, када би центар
вароши, сада, био снимљен из ове перспективе (у време дронова
могућ је, чак, идентични угао снимања) лако би могло да се утврди
да се ради о Убу, вароши која се увек трудила да сачува душу...

Центар Уба, 1951.године

СПОРТ
НЕКАД
И САД

СПОРТ

5.фебруар 2015.г.

ПОВРАТАК СВЕТОСАВЉУ

Није увек Дан Светог Саве,
27.јануар, обележаван у школама као
сада. После Другог светског рата,
доласком на власт атеиста, било је и
то забрањено. Додуше, нису забележени неки прогони, али није било
приредби, свештеници нису долазили у школе да освештавају и ломе
славски колач... Старији памте да су,
ђаци, учили песмице и, на Савиндан, у
црквама, рецитовали - разуме се, уз
ризик родитеља да буду прогањани,
на разне начине, од стране власти из
Комитета, општине...

Сећају се сада неки Убљани,
већ у позним годинама, слаткиша ради
којих су учили песмице и рецитовали
их, углавном, пред бабама и дедама у
црквама и црквеним домовима... Неки
памте и последице.
Прошло је време комунизма.
Срби су се вратили Православљу и
Светосављу. Годинама већ и најмање
школе припремају програме којима се
обележава школска слава. Домаћини
славе се побрину и за славски ручак, а
за ’’вунена времена’’ кажу: било - не
повратило се!
М.М.
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ЗЛОСТАВЉАЊЕ ДЕЦЕ КРОЗ ПРОСЈАЧЕЊЕ

ИМА ЛИ РЕШЕЊА?
Навикли смо, већ, да нам јутарњу кафу у неком од
убских кафића ’’засладе’’ клинци, сами или у друштву са
младом женом. Они ућу, одмах прилазе столу и питају:
’’Имаш ли да ми даш... да купим `леба’’. Док их особље
кафића примети они, углавном, обаве своју мисију.
Добију (или не) коју пару... Једно је сигурно, тај дан вам је
’’богатији’’ за један утисак. Они који им уделе, понекад се
осете превареним када чују где те паре, најчешће,
завршавају. Просјачки пар је, недавно, купио кућу за кеш.
Наравно, просјачењем се баве као занатом... Има и других
примера... Да не помињемо Италију, као најчешће
одредиште таквих ’’занатлија’’!

У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ “ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

СВЕЧАНА СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
Поводом школске славе, ученици и професори ШОМО
„Петар Стојановић” су, трећу годину за редом, приредили
Светосавску академију. Програм је отворен композицијом
„Оче наш” у извођењу Наташе Тасић Кнежевић, професорке
соло певања, након чега је школски хор, под диригентском
управом професорке Марије Божанић, отпевао „Говори
Господе” и „Светосавску химну”. Уводну беседу изговорио је
протојереј Станиша Ђокић, духовник убског Црквеног хора,
који је подсећајући на незаборавни историјски значај лика и
дела Светог Саве казао: „Данас обележавамо 780 година од
пресељења у царство небеско богољубивог Саве Немањића,
сина Стефана Немање, српског жупана и родоначелника
немањићске државе. По речима Милоша Црњанског „као што
с династијом Немањића започиње историја средњовековне
Србије, тако да је у народу постојала свест као да пре Немање
државе и није било, тако и историја српске средњовековне
просвећености почиње искључиво Светим Савом, као да је
пре њега није ни било“... Сви наши манастири су Савини
манастири, све наше школе су Савине, све наше књиге су
Савине, сви наши свеци су следбеници и духовна чеда
Светога Саве и сви ми изданак лозе, изданак храста - Растка
Немањића, Светога Саве.”
У наставку академског програма, наступили су најталентованији ученици Музичке школе и њихови професори, који
су својим врхунским концертом одушевили публику, због
чега су награђени громким аплаузима. Многобројни гости
уживали су у делима класичне музике и српских аутора, а

Детаљ пред улазом у ’’Идеу’’

премијерно су представљене и три нове композиције
Владимира Ђенадера, директора Музичке школе, који је
компоновао музику на стихове Србољуба Матића из његове
поетске збирке „Черга на утрини”, док је песме извела Теута
Аслани, професорка соло певања, уз клавирску сарадњу
професорке Дубравке Радовић. Програм је употпуњен и
литерарним прилогом, за који се побринула Снежана Јовановић из Градске библиотеке, која је говорила стихове посвећене оцу српске духовности.
Програм Светосавске академије приређен је уз помоћ и
подршку Архијерејског намесништва тамнавског и Градске
библиотеке „Божидар Кнежевић“.
Д.Недељковић

Међутим, Један Убљанин је запазио и упутио захтев
на свом профилу на Фејсбуку - свима који би могли да
нешто учине. Ево, овом приликом му се придружује и Глас
Тамнаве! Ради се о све масовнијој појави злоупотребе
деце у просјачењу. Сведоци смо, заиста, да жене, са
децом у наручју, једва старијом од два-три месеца, по
леденом времену, опседају улазе у убске маркете.
Поготову често долазе пред “Идеу” (некада Робна кућа, па
“Родa”).
Очигледна је злоупотреба деце са циљем изазивања
самилости код пролазника. И ту долази дилема: Помоћи
удељивањем (њих интересују само паре - одавно не
примају хлеб или намирнице) или: Пријава злоупотребе и
злостављања деце... Али, коме? Ту настаје проблем. Шта
ће бити са том јадном децом кад њихови родитељи (или,
већ, шта да су) оду, на пример у притвор. Нормално би
било да та деца буду одузета и распоређена... Е, ту, баш,
настаје проблем! Служба за социјални рад би могла да
каже много више о томе...
И тако, круг се затвара. Зажмуримо немоћни. Сетимо
се своје деце (или унука), пожелимо да никада не дођу у ту
ситуацију и... окренемо главу. Остаје само нада да ће
једном у будућности...
M.M.

14
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ОБЕЛЕЖЕНА ШКОЛСКА СЛАВА ШИРОМ ТАМНАВЕ

СТОПАМА СВЕТОГ САВЕ
Домаћин славе у ОШ „Милан Муњас“ је била породица Адамовић из Уба. Награђени ученици и
наставници који су се истакли у претходној школској години.
ОШ „Милан Муњас“ је традиционално, уз присуство
свештенства убске Цркве и многобројних званица, наставника,
ученика и родитеља, обележила свечано Дан Светог Саве,
освештавањем и сечењем славског колача. Домаћин славе,
ове године. била је породица Адамовић из Уба (Владимир,
Стојанка, Петар, Јована и Милица). Владимир и Стојанка су
наставници музичке културе и често учествују, заједно са
својом децом, у културно-уметничким програмима ове школе.
Присутнима се прво обратио протојереј-ставрофор у
пензији Митар Миловановић, подсетивши да цео српски народ
неподељено слави и поштује име Светог Саве и да је наша
обавеза да ову вишегодишњу традицију предамо потомству у
наслеђе.

Хор ОШ “Милан Муњас“
Средња школа Уб и Гимназија “Бранислав Петронијевић“ прославиле су Савиндан уз присуство свештенства
убске Цркве, наставног особља, ученика и многобројних
званица. Директори Зоран Бабић (средња школа) и
Мирослав Ђунисијевић (гимназија) улазе у нову календарску годину са пуно оптимизма, с обзиром на повећани број
ђака који, за ралику од прошлих година, све више остају на
Убу захваљујући бесплатном превозу који је обезбедила
локална самоуправа.

Средња школа и гимназија заједнички
прославили школску славу

Приредба за уживање: Публика у ОШ “Милан Муњас“
У оквиру свечаног дела програма, који је почео Химном
Светом Сави, директорка Живана Баратовић истакла је да је
претходна школска година била најуспешнија у дугој традицији школе. Додељене су награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичком или окружном
такмичењу током 2013/2014. године. Двадесет осам ученика
освојило је неку од награда на такмичењима. То су: Александра Филиповић, Андреј Гајић, Тамара Миличић, Петар
Тешић, Ана Цонић, Лука Митровић, Јована Радојичић, Немања Миливојевић, Милан Мијаиловић, Милан Тодоровић,
Иван Миливојевић, Кристина Бошковић, Жељана Пршо,
Мартина Савић, Милица Милошевић, Јана Миловановић,
Анабела Драгићевић, Нађа Кандић, Анђелка Лазаревић,
Урош Милошевић, Нина Ранковић, Сања Вукотић, Андреја
Дамњановић, Катарина Лелићанин, Милош Дрча, Алекса
Јовановић-Џајић, Јован Сандић и Невена Панић.
Награђени су и наставници, чији су ученици освојили
једно од прва три места. То су: професори српског језика
Веран Јаџић, Душанка Грубор-Симић и Веран Мијатовић,
наставник историје Бранка Костић, професори историје
Ненад Игњатовић и Данијела Пантелић, професор географије Светлана Николић, професор математике Биљана
Бранковић, професор разредне наставе Драгица Јеремић,
професор хемије Бранка Андрић, наставници биологије
Сања Митровић и Живана Ровчанин, професор биологије
Ивана Иванковић и наставник техничког образовања Надежда Топаловић.
Директорка Живана Баратовић посебно се захвалила
проти Митру Миловановићу на дугогодишњој сарадњи, а
захвалност је упућена и дародавцима рачунара и штампача
школи у Трлићу: Живојину Јовановићу, Милојици Близањцу
и њиховим сарадницима. Поклон је добила и матична школа.
Предузетник Будимир Васић поклонио је најсавременији
LCD телевизор који је постављен у школској зборници.
Учесници културно-уметничког програма били су
талентовани рецитатори и хорски извођачи матичне школе, а
своја умећа показали су кроз једночасовни програм посвећен животу и делу Светог Саве. Рецитал и светосавске
композиције, припремали су наставници српског језика
Милојко Марковић, Данојла Богићевић, директорка Живана
Баратовић и наставница музичке културе Стојанка Адамовић. Оркестром је руководила Софија Живић, ученица осмог
разреда.
Д.Капларевић

ОШ ’’СВЕТИ САВА’’ ПАМБУКОВИЦА

У СКЛАДУ СА
НАЗИВОМ ШКОЛЕ
Ученици и наставници Основне школе ’’Свети Сава’’ у
Памбуковици припремили су стандарно квалитетан програм
посвећен слави свих школа у Србији - Светом Сави. Госте је
дочекао директор Златомир Максимовић са сарадницима,
славски колач су преломили ученици, заједно са осталима, а
својим присуством свечаност су увеличали највиши функционери општине, пензионисани наставници и други гости.
У складу са називом школе и са проповедањима српског
светитеља, свечани ручак је протекао у светосавском знаку, у
пријатној домаћинској атмосфери.

Детаљ са приредбе у Памбуковици

ОБРАЗОВАЊЕ
У РАДЉЕВСКОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

НАГРАЂЕНИ
НАЈБОЉИ ЂАЦИ

5.фебруар 2015.г.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ДОНИРАЛА
ПАКЕТИЋЕ ЗА ЂАКЕ У БРЕЗОВИЦИ

ДЕЧИЈА РАДОСТ
НЕМА ЦЕНУ
Председник општине Уб Дарко Глишић посетио је
ђаке у Брезовици и уручио им пакетиће, који се већ
традиционално деле деци предшколског и школског
узраста на Светог Саву. Ранијих година то су чинили
донатори и предузетници, попут ПП “Вучијак“, али је, због
свеопште кризе, ове године притрчала у помоћ локална
самоуправа, која је обезбедила 27 пакетића. Ђаци су се
одужили свечаном приредбом уз пратњу талентованог
хармоникаша Филипа Симанића. За многобројне госте
приређен је и славски ручак, уз традиционално ломљење
колача са свештеником Небојшом Миливојевићем.

Преломљен је славски колач
и у радљевској школи
За Савиндан, свечано је било и у ОШ „Душан Даниловић“ у Радљеву, где су, већ по традицији, домаћини школске
славе били ученици осмог разреда, њихови родитељи и
разредне старешине. Бројне званице, госте и ђаке поздравила је Светлана Максимовић, директорка школе изразивши
задовољство што су се заједно окупили да прославе празник
језика, јединства и наде у бољу будућност и том приликом
подсетила на најзначајније резултате ученика и наставника.
Највеће достигнуће постигли су Сања Којић и Војислав
Вујић, који су учествовали на републичким такмичењима из
географије, односно техничког и информатичког образовања, а које су припремали наставници Милан Луковић и
Горан Косанић. У категорији најбољих је и Хелена Вучичевић,
успешна ученица радљевске, али и убске Музичке школе.
Својим школама, мала пијанисткиња донела је прву награду
са Републичког такмичења музичких школа Србије. Најуспешнијим ђацима уручене су вредне књиге, истим поклонима
награђени су и победници ликовног конкурса: Немања
Симанић, Биљана Лазаревић, Оливера Радојичић и Јован
Ивановић, као и десеторо ученика за редовно похађање
наставе. Поред ОШ „Душан Даниловић“, ученицима је књиге
даровала и Светлана Николић, професор Ваљевске гимназије и некадашњи ђак те школе, док је за победнике литерарног конкурса (Анђела Јанковић, Младен Благојевић, Ивана
Јовановић и Драгана Вукашиновић) црква у Радљеву обезбедила новчане награде, а Градска библиотека лингвистичу
литературу.

Празник је био и прилика да се школа захвали дугогодишњој наставници биологије Зорици Перић, која је отишла у
пензију. Лепим речима и поклонима одато је признање њеном
преданом раду, залагању и немерљивом доприносу у развоју
школе, уз жеље за добро здравље и срећу у даљем животу.
Наставница Перић узвратила је дирљивим говором, у ком
осврнула на готово три деценије проведене у радљевској
школи, а бурни аплауз којим је поздрављена од свих присутних понајбоље говоре о трагу који је оставила.
На крају, уследио је и Светосавски програм, којим су
кроз текстове, рецитације, песму и игру ученици нижих
разреда представили рад и дело једног од најзначајнијих
Срба. Програм је осмислила наставница Снежана Јовановић,
а у његовој реализацији учествовале су и Слободанка
Јовановић, Мирјана Киселчић и Живана Ранковић.
Д.Н.

Председник Глишић
са брезовачким ђацима

ОШ “РАЈКО МИХАИЛОВИЋ“ БАЊАНИ

КЊИГЕ ЗА НАГРАЂЕНЕ
На свечаности посвећеној Светом Сави, највећем
српском просветитељу, Бошко Сарић, директор ОШ “Рајко
Михаиловић“ Бањани, нагласио је да има пуно разлога за
задовољство оним што се постигло у претходном периоду.
- У нашој школи се веома свечано обележава Свети Сава
уз културно уметнички програм, госте, колектив, родитеље и
ученике. Награђени су најбољи ученици који су својим трудом и радом постигли најбоље резултате у учењу и владању
у протеклом периоду. У свих осам школа, у сваком одељењу,
награђен је по један ученик који се посебно издвајао од
осталих, поделили смо им књиге, што сматрам највећом
наградом, јер је то трајна вредност. Већ пар година је устаљена пракса да се додељују урамљене дипломе, које су
подељене одељенским заједницама, а које су се истакле по
резултатима у учењу, владању и најбољем изгледу
учионице- рекао је Сарић и додао:
- Доделили смо још две дипломе, Лазару Лештарићу и
Милошу Јуришићу, ученицима VII разреда. Они су освојили
друго место на међународном конкурсу “Воз жеља“, под
покровитељством “Светосавског звонца“ из Београда.
Надамо се још бољим резултатима, а наша школа има
итекако добар рејтинг и уврштена међу 15 школа које су
добиле бесплатан семинар јер је Министарство препознало
квалитет овог колектива.
Љ.Симановић
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КАД БИ УБ БИО ГРАД...

ХРАМ ИЗНАД
СВАКОГ ЗЛА
Свако место има нешто по чему се препознаје, на шта су
мештани поносни и о чему знају да кажу основно кад имају госте
или су у гостима. На Убу је то, неспорно, храм Вазнесења Господњег. Ево кратког подсећања и једног предлога.
Настао је благословом Његовог Преосвештенства господина Л аврентија, владике тадашње епархије шабачковаљевске.
Протојереј за време градње био је господин Митар Миловановић. Било би у најмању руку занимљиво да обзнани како је
доживео градњу: замисао, напоре, препреке, оспоравања,
саплитања, божију и људску помоћ, усхићења...
У храму су однедавно и честице моштију светог владике
Николаја.
Пројектант је Проф. др Предраг Ристић. Храм је његово
виђење нажалост порушене гробне цркве цара Душана, поред
чијих је темеља, капеле четвородневног Лазара и конака и данас
манастир Светих Архангела. Налази се поред реке Бистрице на
њеном улазу у Призрен. За Свете Архангеле господин Ристић је
иначе рекао да су „... највеће архитектонско дело које је српска
рука направила.“
Храм је фрескописао руски академик Николај Александрович Мухин. Радио је и храм Христа Спаситеља у Москви, православну цркву у Загребу, а радиће и Храм Светог Саве на Врачару. Иконостас је иконописала Убљанка Биљана Живановић.

Име нeмерљиво највећег приложника за градњу, ранијим
језиком ктитора, је забележено изнад малих врата на северној
страни главног улаза. Ту пише: “Црква памти добротвора Станка
Суботића из Уба“.
Изнад малих врата на јужној страни пише: “Спаси Господе
Тамнаву и Чувај Боже град твој Уб”. Изнад главних врата стоји:
“У славу тројединог Бога Оца, Сина и Светога духа сагради се
овај храм Вазнесења Господњег на спасење православног рода
српског 1998 – 2011“.
Сваки живи, слободни и мислећи човек о свима има
недоумице и о свачему питања и примедбе. Овим поводом ја се
својих одричем, а и Вама исто предлажем. Зашто? Зато што ће
векови који долазе због овог храма да мисле о свима нама боље
него што заслужујемо.
Прескачем опис храма, осталих објеката, парковних
површина и зида око порте. Само ћу да наведем. У порти су:
руски дом, крстионица Пресвете Богородице Тројеручице,
црква од дрвета са издвојеним звоником посвећена светом
Макарију Великом, парохијални дом, црквена продавница,
палионица свећа, собрашица, гробље, бунар, и магацин. На
жалост, иза зида је Уб. Осим као приватна лица, нисмо пошли
храму у сусрет. Догађајима, обележавањем у месту, медијима,
сајтовима... И паркинзима...
Пре неки дан је 50-ак туриста из Војводине излазило из
аутобуса између две капије и у сред раскрснице, у недоумици
шта ће са аутобусом и у страху да их нешто не удари. Помно сам
пратио вести. Није јављено да су страдали. Како су храм нашли,
само Бог зна.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
ВРЕМЕПЛОВ

УБСКИ ОПШТИНСКИ
ПРЕДСЕДНИЦИ
ОД 1839. ДО ДАНАС (3)
Стеван Парезановић – Председник Општине
варошице Уб 1930. године. (Тадашњи општински кметови
били су: Ратко Марјановић и Милорад Васовић, деловођа
Светозар Ракић). Парезановић је имао велику кућу, уз то и
једну од најлепших у главној варошкој улици. Занимање –
трговац. – Општина Уб је, према попису од 31. марта 1931.
године, имала 307 домаћинстава са 1.284 становника.
Добросав Марјановић (Доброселица код Чајетине, 28. јун 1898 – Уб, 28. март 1954) – Први пут је изабран
за председника Убске општине 8. октобра 1933. (као политички припадник Југословенске националне странке), па
поново 1936. године (припадник Југословенске радикалне
заједнице). Остао на председничкој дужности до 15. априла 1942. занимање – кафеџија, власник пивнице „Мајдан“.
Бранко Влајнић (Деч у Срему, 1890 – Шабац, 5. мај
1977) – Изабран у јесен 1944. године за првог председника
Народноослободилачког одбора Уб али се на тој дужности није дуго задржао. Породица му се доселила међу
Убљане у лето 1892, имао је велику кућу са пространим
плацем у главној варошкој улици. Занимање – трговац.
Станимир Селаковић (Неготин, 16. септембар
1894 – Београд, 19. август 1986) – Председник Убске
општине у почетном раздобљу после Другог светског
рата. Занимање – адвокат.
Михајло Мика Глишић (Шабац, 1984 – Уб, 7.
септембар 1968) – Председник Месног народног одбора Уб
1945 – 46. Доцније директор Кројачке задруге и Услужног
предузећа „Пролетер“. Занимање – кројач.
Богдан Велић (Делиблато у Банату, 1905 – Београд, 27. новембар 1978) – Председник општине у времену
око 1947. године. Носилац Партизанске споменице 1941.
занимање – опанчар. Месном народном одбору Уб у
Тамнавском срезу припадала су тада, поред Уба, и села
Гуњевац и Трњаци.
Живан Лончаревић (Меленци у Банату, 6. март
1907 - ? ) – Председник Убске општине до априла 1952.
године. На Уб се доселио из Пожаревца. По одласку са
председничке дужности био је дугогодишњи директор
убског Угоститељског предузећа „Шумадија“. Занимање –
опанчар.
Зоран Влајковић ( Уб, 1924 – Београд, 31. децембар
1980) – Председник Народног одбора Општине Уб од
априла 1952. до јула 1955. године (секретар Миодраг
Јоцић). Учествовао је у партизанском устанку 1941, после
рата директор Тамнавских рудника. Занимање – опанчар.
Андрија Мазињанин (Купиново у Срему, 27.
новембар 1911 – Ваљево, 8. јул 1992) – Изабран за председника Народног одбора Општине Уб у јулу 1955. године
(за секретара је именован Бранислав Вулешевић).
Мазињанин је до тада био председник Среског народног
одбора. Остао је на дужности председника општине око
годину дана, до избора за председника Среског одбора
СУБНОР-а Ваљево када одлази из Уба. – Укрупњавањем
општина у лето 1955. године оформљене су у Тамнави
четири општине – Уб (14 насељених места), Радљево,
Бањани и Памбуковица.
Милорад Миле Мандић (Тулари, 1922 – Београд,
15. јануар 1998) – Председник Народног одбора Општине
Уб од 1956. године. У време његовог председниковања
Убу су најпре припојене општине Памбуковица и Радљево
(1957. године), а од 1. јануара 1960. и општина Бањани.
Мандић је 1941. учествовао у партизанском устанку. По
одласку са председничке дужности на Убу био је директор
Електродистрибуције Ваљево и предузећа „Елмонт“ у
Лајковцу.
Берислав Тешић (Новаци, 1924 – Београд, 7. април
2006) – Изабран је, први пут, за председника Скупштине
општине Уб у априлу 1960. па поново 3. јуна 1963. године. У
време његовог председниковања Уб је добио водовод.
Доцније у Београду био директор ИП „Задруга“. Занимање – економиста.
(наставиће се)
Милорад Радојчић - Здравко Ранковић
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

СПОРТСКИ ДОГАЂАЈИ
ПРВОГ РЕДА
- Уб ће 11. фебруара бити домаћин међународне утакмице у
футсалу између репрезентације Србије и Италије, а 21. и 22.
фебруара и финала Купа Србије у женској одбојци
Након једномесечне паузе у јануару
због многобројних празника, Установа
за културу и спорт поново креће са
редовним програмима. За фебруар
месец, Установа је припремила десетак
културних и спортских програма, који ће
се одигравти у Хали спортова, Дому
културе, Клубу Дома културе и Галерији
„Свети Лука“. Из овомесечне понуде
посебно се, по свом значају, издвајају
два догађа, која у спортском смислу,
превазилазе све оно што се на Убу икада
десило, каже Радован Пулетић, директор Установе за културу и спорт.
- У среду, 11. фебруара у Хали
спортова на Убу одржаће се међународна утакмица у футсалу између
репрезентације Србије и Италије, актуелног првака Европе у том спорту.
Утакмица се игра у оквиру припрема за
Европско првенство, које је наредне
године, а ми је припремамо на највишем
могућем нивоу. Добили смо спецификацију свега онога што је наша обавеза.
Између осталог, то подразумева да
морамо обезбедити воће, „бонжите“ и
сокове у свакој од свлачиооница, јер то
је нешто што је обичај када је овај спорт
у питању. На утакмици ће бити интониране химне Србије и Италије, а догађај
ће пратити РТС и многе друге телевизије. Имамо част да се код нас игра та
припремна утакмица, у чему је велику
улогу имао Душан Савић, који је, преко
људи из ФСС, утицао да они дођу на Уб.
Имали смо два теста, дакле, два прегледа и у оба случаја смо испунили све
услове, шта више, били су одушевљени
како изгледа хала, како је одржавамо
што се тиче хигијенских и свих осталих
техничких услова, тако да смо добили
поверење ФСС, односно Футсал савеза
да се утакмица одигра код нас. Очекујемо велики број гледалаца, тим пре што
ће улаз бити бесплатан. Имамо и ту
повољност да све оно што је наша
организација, што радимо и што нас
кошта, биће фактурисано ФСС, тако да
Установа јесте неко ко ће то технички
одрадити, али неће је коштати ништа,
шта више, имамо могућност да промовишемо овај спорт, нашу Халу спортова
и Уб као град – наводи Пулетић, уз напо-

МУЗИКА,
ГАЛЕРИЈА
И БИОСКОП

Осим спортских, на фебруарском
„менију“ налази се и неколико разноврсних културних дешавања.
Већ по традицији, Установа за
културу и спорт ће, поводом Дана
заљубљених, организовати музичкопоетски програм. У Клубу Дома културе 14. фебруара биће много лепе
музике, љубавних стихова и, понајвише, романтике.
У другој половини фебруара,
биће отворена изложба слика младих
убских уметника, академског вајара
Драгана Сибиновића и сликара
Константиноса Петровића, којом почиње нова излагачка сезона у Галерији
„Свети Лука“.
Љубитеље добре свирке 27.
фебруара очекује лепо изненађење, за
када је у Клубу Дома културе заказано
вече рокенрола.
Након филма „Горчило, јеси ли то
дошао да ме видиш“ и цртаћа „Снежна
краљица“, који су на биоскопском
репертоару били почетком фебруара,
Убљани ће до краја месеца имати
прилику да уживају у још неким домаћим и страним хитовима седме уметности на великом платну.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА НАГРАДИЛА
УЧЕСНИКЕ ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА
МОНТИРАЊЕ РЕФЛЕКТОРА
Припреме пред велике догађаје у Спортској хали су у току. Оком
камере забележили смо монтирање
15 нових рефлектора, које радници
установе спроводе у сопственој
режији. Једини човек који је смео да
се попење скелу висине 12 метара
(која се непрестано клати) је оџачар
Миливој Танасијевић.
мену да на Убу никада није одиграна ни
једна утакмица са интонирањем химни.
Исто тако, Уб никада није био
домаћин ни једног републичког финала, због чега је високорангиран и други
спортски догађај.
- По истом интензитету значаја је
49. финале Купа Србије у женској одбојци, које ће се одржати 21. и 22. фебруара. То припремамо врло пажљиво,
били су из људи из РТС и договорили
смо директан пренос, као и монтирање
додатних трибина, јер очекујемо
апсолутно пуну халу – каже директор
Установе за културу и спорт.
Д.Н.

ПОЗОРИШНА ГОСТОВАЊА

КОМЕДИЈА “ИЗА КУЛИСА“
На сцени Дома култ уре 19.
фебруара гостује Аматерско позориште „Обилић“ из Крњева са представом „Иза кулиса“ по тексту Мајкла
Фрејна и у режији Невене Ракочевић.
Представа је акт уелни победник
Седмих сусрета аматерских позоришта Под унавља и Поморавља
„Живка Матић“ у Пожаревцу, који су
одржани прошле године у новембру.
Комад „Иза кулиса“ на комичан начин
говори о једној глумачкој трупи,
животу глумаца и проблемима са

ПРОГРАМ
У ФЕБРУАРУ
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којима се они срећу. Живот једне
представе, која одлази у дебакл, бива
објашњен дешавањима иза кулиса,
где учесници, који, услед сопствених
проблема и немогућности да их реше,
мешају фикцију и стварност, потпуно
лишени идеје да руше управо оно што
их одржава у животу. Глумци из Крњева поручују да Убљани, који воле
комедију обавезно погледају њихову
п р е д с т а ву, ј е р ј е д о б р а з а б а в а
загарантована. Цена улазнице је 250
динара.

ДОК ЊЕГОВА
ЖИВИ СЛАВА
Градска библиотека „Божидар
Кнежевић“ Уб, придружила се Црквеној
о п ш т и н и Ра д љ е во и О Ш „ Д у ш а н
Даниловић“ наградивши учеснике
литерарног кокурса расписаног крајем
прошле године на свечаној Светосавској
приредби у Радљеву.
Након освештавања и сечења колача, као и пригодног културно-уметничког
програма млађих и старијих разреда,
додељене с награде. Осим литерарног
конкурса, ученици су учествовали и на
ликовном конкурсу. Црквена општина
Радљево је ученике даровала новчаним
износом, а Градска библиотека – вредним
књигама из лингвистике, поезије и својим
издањима.
Награде у виду књига, добили су
ученици који су литерарне радове писали
на три понуђене теме. Прву награду
освојила је Анђела Јанковић (VII/1), која је
написала најбољи литерарни рад на
тему: „Шта би нам Свети Сава поручио
данас“. Друго место освојио је Младен
Благојевић (VIII/2), написавши састав на
тему: „Векови су прохујали, а његова
живи слава“. Треће место поделиле су
две ученице: Ивана Јовановић (VII/1) и
Драгана Вукашиновић (VIII/1)..
У сарадњи са професором српског
језика Немањом Петровићем, Градска
библиотека од 1. фебруара започиње
„Литерарно-медијску секцију“ за све
заинтересоване ученике радљевске школе, али и друге ученике. Полазници ће
стицати основно образовање о медијима,
а неки убски новинари имаће прилику да
своје знање и искуство пренесу будућим
колегама.
Градска библиотека представиће
свој рад дуг 143 године, у Матичној
библиотеци у Ваљеву, 24. фебруара ове
године.
Д.Капларевић

18

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

5.фебруар 2015.г.

27.јануара 2015.г. навршило се три године
од растанка са нашим драгим и вољеним

27.јануара 2015.г. навршило се три
године од смрти мог оца

БОРОМ ЂУРЂЕВИЋЕМ
из Слатине
(1948 - 2013)
Много је лепих успомена да те вечно
памтимо,
да о теби са поносом причамо и да
те не заборавимо.
Твоји најмилији: супруга Милена,
син Живорад, ћерка Славица, снаја
Гордана, унуци Дејан и Марија

БОРЕ ЂУРЂЕВИЋА
из Слатине
(1948 - 2013)
Вечно ћеш живети у мом срцу,
јер вољени никад не умиру.
Твоја ћерка Славица

ЈЕДИНСТВО ПОЧЕЛО ЗИМСКЕ ПРИПРЕМЕ

ЧУВАЊЕ ВИСОКОГ ПЛАСМАНА
- Сајић, Илић и Ситарица поново под Шепковцем. - Милојевић
отишао у Колубару. - Мачва први ривал у припремама,
14. марта наставак сезоне.
Са лагодном залихом бодова и у
минимално промењеном саставу,
Јединство је почело припреме за наставак Српске лиге "Запад". Црвено-бели
су, као новајлије у лиги, блистали
јесенас и мимо свих очекивања стигли
до треће позиције на пола трке. Иако је
примарни циљ-опстанак, сада већ ствар
технике, председник Радован Пулетић је
поручио да опуштања не сме да буде.
- Честитам, како на одличним
играма, тако и на изузетном односу
према клубу у јесењем делу сезоне. У
овој ситуацији, не занима нас борба за
прво место, али смо веома заинтересовани да потврдимо висок рејтинг који
смо стекли у првом делу првенства.
Клуб ће на све начине настојати да
смањи трошкове на пролеће, изузев
када је реч о вашим примањима која ће
бити стабилна и редовна као у претходних шест месеци- поручио је Пулетић
играчима и додао да клуб стоји на
здравим ногама.

Немања Сајић
Није било много нових лица на
прозивци тренера Срђана Јовановића.
Новајлије су момци који су фудбалски
проходали под Шепковцем, а интересантно је да су сва тројица стигли из
лајковачког Железничара. Убојити нападач Александар Ситарица поново ће
бити ударна игла Убљана, а замену за
стартера Милојевића (отишао у Колубару), управа Јединства нашла је у
високом штоперу Немањи Сајићу.
Некадашњи јуниор Партизана Владимир Илић би 10. фебруара требао да
добије "зелено светло" за повратак на
терен, чиме је за црвено-беле прелазни
рок готово завршен. Шепковац су
напустили Брадоњић, Деспотовић,
Живковић Љубичић и Ивковић, а тренер Јовановић врло је јасан у амбицијама за наставак сезоне:
- Нећемо се коцкати са угледом, ако
нам се укаже прилика- пробаћемо да се
сместимо иза неприкосновеног лидера,
а циљ је да на пролеће афирмишемо
још неког момка из омладинске школе.
Целокупне припреме одрадићемо на
Убу, највише ћемо радити на вештачком
терену СЦ "Матић", а кроз 9 контролних

БРЕЗОВЧАНИ ПОЧЕЛИ
ПРИПРЕМЕ ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО

ИСКУСТВОМ
ДО ОПСТАНКА
- Анђић, Матић, Симић и
Радовановић појачања на
зимској пијаци. - Од носилаца,
Панић се вратио у Јединство,
повреда Ђурђевића главобоља
за Пантелића. - 8. фебруара
први тест против Крнића

Александар Ситарица

ИГРАЧКИ КАДАР
На првом окупљању црвенобелих појавили су се: Ракић, Драгићевић (голмани), Арсеновић, Андрић, Тадић, Марјановић, Каличанин,
Сајић, Живковић, Илић (одбрана),
Рашић, Поповић, Јовановић, Солдатовић, Симеуновић, Суботић (на
позајмици из ОФК Београда), Панић
(везни), Стојановић, Ранковић, Ситарица, Милановић и Бојић (нападачи).
Оправдано су изостали Ваљевци
Петровић и Петрашевић, а три млада
момка на проби- Ковачевић, Арсеновић и Стефанов, пробаће да убеде
стручни штаб да су квалитет за
Јединство.
Први тест Убљани су имали 4.
фебруара против Мачве, ривали ће
им бити и Раднички из Ваљева,
Стрелац, Колубара, Будућност-Крушик, Задругар, Лозница..., а "генералка" је заказана за 7. март против
обреновачког Радничког.
утакмица искристалисаће се и тим који
ће 14. марта имати пролећну премијеру
против Шумадије из Аранђеловцарекао је на првом окупљању тренер
Срђан Јовановић, коме ће и у наставку
сезоне у стручном раду помагати
тандем Тадић-Урошевић.
Б.Матић

Зоран Пантелић је 30. јануара
извршио прозивку снага за наставак
првенства Зоне "Дрина", а утисак је да
ће тамнавски зонаш на пролеће бити
још конкурентнији у борби за опстанак:
- Наш бивши капитен Жарко Анђић
вратио се у "старо јато", а искусни
дефанзивац Дарко Матић велико је
појачање за нашу одбрану. Александар
Радовановић требао би да донесе
пробојност по боковима, а довели смо и
снажног нападача Душка Симића са
којим сам имао одличну сарадњу у
Белошевцу. Тражимо голмана који ће
правити конкуренцију Ћургузу, а потребан нам је и још један офанзивни везиста- сумира урађено у паузи Пантелић.

Поново у старом јату:
Жарко Анђић
Милош Панић се вратио под
Шепковац, а повреда леђа Горана
Ђорђевића толико је озбиљна да се
управа бацила у потрагу за још једним
штопером. Одласци Ђобе, Адровића и
Радосављевића могу се сврстати у
категорију планираних, а први тест Брезовчани ће имати у недељу 8. фебруара
на СЦ "Матић" против екипе Крнића.

УБСКА ФУТСАЛ ЕКИПА НАСТАВЉА ТАКМИЧЕЊЕ
У РЕГИОНАЛНОЈ ЛИГИ “ДРИНА“

ФЛЕШ ПРВИ РИВАЛ
У НАСТАВКУ
Екипа Карелија која је понела
епитет јесењег првака у првом делу
Регионалне лиге "Дрина", одбрану
првог места почеће против ваљевског
Флеша на свом паркету. Меч ће се
(највероватније) играти у недељу у
поподневним сатима, а Убљани
тренутно имају три бода предности
над Бајином Баштом (Карели има и
један меч више).
Пулени Милана Богићевића

вредно су тренирали преко
зиме и пробаће
да после регуларног дела, а
потом и доигравања, изборе пласман у
виши ранг. Тим је у зимској паузи појачао
Иван Ђурђевић, некада јуниор Јединства
и јесенас нападач Тулара, а након дуела
са Ваљевцима и викенда паузе- Карели
чека пут у Бајину Башту на дерби сезоне.

СПОРТ

5.фебруар 2015.г.
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РАГБИ КЛУБ “ГВОЗДЕНИ СТРОЈ“
ОРГАНИЗОВАО ТУРНИР

ФИНАЛНИ ТУРНИР КУПА
СРБИЈЕ У ОДБОЈЦИ

УБЉАНИ СТИГЛИ
ДО ФИНАЛА

ОДБОЈКАШИЦЕ УБА РАДЕ
ПУНОМ ПАРОМ

ВЕЛИКИ
СПЕКТАКЛ НА УБУ

Недавно основани рагби-клуб са Уба,
крајем јануара, први пут се нашао у улози
организатора турнира "рагби тач"- шест
екипа се окупило у сали Техничке школе
на Убу, а осим две селекције домаћина,
гости су били Црвена звезда, Партизан,
Дорћол и Вориорси са Вождовца.
Играло се два пута по 15 минута, са по
четири играча у пољу, а после квалификационог дела право да се боре за
победнички пехар стекли су Партизан и
прва екипа Гвозденог строја. Нешто
искуснији и снажнији Београђани су
стигли до победе, али су играчи наше
екипе Александар и Дарко Дрча, Радић и
Николић показали да одлично напредују
под тренерском палицом Радована Новаковића, помоћног тренера репрезентације Србије. За другу екипу која је стигла
до петог места играли су Ранисављевић,
Јеличић, Којић и Симић, а вреди истаћи
да је стручни штаб ојачан кондиционим
тренером Милутином Рафаиловићем.
Убске рагбисте (момци рођени 99-01.
године) очекује у марту наступ у развојној
Рагби спорт лиги за кадете, када им
време дозволи- кренуће са тренинзима
на Школарцу (тренутно раде у Техничкој
школи), а будући да се лига игра
турнирским системом - наш клуб ће
једног викенда бити домаћин осталим
клубовима (укупно 10 их учествује). Саша
Сретеновић и Микица Живковић, водећи

Обреновачки ТЕНТ ће у убској
хали, 21. и 22.фебруара, бити
домаћин завршног турнира Купа
Србије за одбојкашице који се игра
по 49. пут. У суботу од 16 часова
укрстиће копља Визура и бранилац
пехара Црвена звезда, а Обреновчанке ће пласман у финале пробати да обезбеде против НИС Спартака (18.30 часова). Финални меч је
на програму дан касније од 18
часова, а све мечеве преносиће
директно РТС. Како нас је обавестио председник ОК ТЕНТ, некада
сјајни одбојкаш Иван Кнежевић.
Хала ће бити тако адаптирана за
ову прилику да ћемо је једва
препознати (уз повећан капацитет
гледалишта - око 1.000 столица)!
Зато, Убљани, спремите се за уживање, а ни одбојкашки празник
неће вас ништа коштати - улаз је
слободан.

“ПОШТАРКЕ“
СЕ ЧЕКАЈУ
НА ТАРАФЛЕКСУ

тандем клуба, организоваће на пролеће низ промотивних акција за
популаризацију рагбија 13, а надају се
да ће ускоро, уместо у дресовима
позајмљеним из Савеза, моћи да
обрадују играче "зелено-белом" гарнитуром, што су и званичне боје новооснованог клуба...
Б.Матић

За тренера Марину Петровић ове
сезоне најбоља је вест да има све
расположиве снаге на тренингу.
Серија повреда и пехова утицала је на
пласман убске шампионске чете, али
барем припремни период пролази у
знаку доброг рада и јаког тренинга.
Изузев тренера (и средњег блокера)
Убљанки која се опоравља од операције, остале девојке вредно раде 4
пута недељно, а иза себе имају већ
две лакше провере против Ваљева и
Колубаре.

ЖОК Уб
Први меч у наставку сезоне
Убљанке ће играти против београдског Поштара, највероватније у недељу 22. фебруара у раним поподневним часовима. Разлог је финални турнир Купа Србије који померио
уобичајени термин ЖОК Уба, али ће
зато ове две екипе имати прилику да
испробају квалитет тарафлекс подлоге која ће по први пут бити постављена у убској хали. Имаће до тог меча
наше одбојкашице бар још три
провере, а циљ је у другом делу стићи
до 3. позиције, иза водећег тандема
који је далеко одмакао.

DIGITALIZACIJA JE POČELA !
nabavite na vreme SET TOP BOX uređaj
DIGITAL TV
Vuka Karadžića br.28, Ub
(preko puta Osnovne škole)

SRT 8201

RISIVER

4.390* garancija
24 meseca

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.

TERRESTRIAL

3.300* 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 kapaciteta do 500 GB.
-Nadogradnja softvera preko USB priključka. -Kapacitet od 400 kanala.
-EPG TV program za 7 dana. -Teletex, podržava natpise i sinhroni prevod.
-Roditeljska brava. -Srpski meni (OSD).
-Automatsko i manuelno pretraživanje TV i radio programa.
-Digitalni audio izlaz (S/PDIF) za digitalno pojačalo.
-Priključci: ANT IN, TO TV, HDMI, scart , S/PDIF coaxial, USB.

Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje TV signala u opštini Ub startuje 28.februara 2015.godine. Po
isključenju analognog signala nećete biti u mogućnosti da gledate TV program, ukoliko vaš televizor nema
odgovarajuću opremu za prijem novog digitalnog signala.
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НАЈМЛАЂИ УБСКИ КОЛЕКТИВ ПОСЕТИЛА
ДВА КОШАРКАШКА ВЕЛИКАНА

ЈАКОВЉЕВИЋ И ГРБОВИЋ
У ПОСЕТИ “МЛАДОСТИ 014“
- Познати тренер и бивши капитен црно-белих
одушевљени условима у убској спортској хали.
- Најављено припајање Уба београдском региону.
Млађи пионири КК Младости 014 и КК Кнез Лазар из
Лазаревца имали су част да њихов меч посматрају два
човека чија имена у кошаркашким круговима пуно значе.
Први је Драган Јаковљевић, тренер који има огроман рејтинг
у раду са младим категоријама, а довољно је рећи да је у
Житко баскету првим кошаркашким лекцијама учио Богдана
Богдановића и Стефана Марковића, два репрезентативца
који су се окитили сребрном медаљом на прошлогодишњем
СП у Шпанији. Други је бивши капитен Партизана, некада
експлозивно крило који је стилом игре био далеко испред
свог времена, а сада спортски радник чији би ангажман
требали да верификују и наредни избори у КСС.
- Искористили смо прилику да обиђемо нашег пријатеља
Владу Урошевића, пуно путујемо по унутрашњости Србије
знајући да су мале средине непресушна база талената. Клуб
има одличне услове за рад, подршку локалне самоуправе на
челу са председником Дарком Глишићем, па би Уб могао да
постане пример рада са најмлађима, не само у региону. Ми
ћемо пробати да помогнемо овој средини саветодавно, али и
практично- чине се напори да Уб буде припојен региону
Београда ради смањења трошкова пута, а уштеђени новац би
се усмерио на инфраструктуру, опрему, мотивацију тренера,
школовање у иностранству...- рекао је бивши тренер кадета
Црвене звезде.

СПОРТ
УСПЕШАН СТАРТ УБСКИХ КОШАРКАША
У НАСТАВКУ ПРВЕНСТВА

КОЛЕКТИВНОМ
ИГРОМ ДО ПОБЕДЕ
- Отпор жилавих домаћина сломљен
средином последње четвртине. - Ружичић
користио 7 играча, Љубас дириговао игром.
- У недељу стиже Свилајнац.
Кошаркаши Уба стигли су до осме првенствене победе
у прилично ужареном амбијенту трстеничке хале. Жесток
притисак на судије, петоминутни прекид због туче на
трибинама (побили се домаћи навијачи) и провокације нису
омели чету Душка Ружичића, па је гостујући тим славио на
крају прилично убедљиво:
- Отишли смо са само осам играча, млади Пећинар није
улазио у игру, али смо чврстом одбраном и колективном
игром стигли до осме победе. Љубас је сјајно вукао екипу,
Јаковљевић је блокадама отерао домаће центре из рекета, а
одличан утисак оставио је и млади Лука Тешић који је стигао
ове зиме из Ваљева. Меч је преломљен средином последњег дела- Веселиновић, Ракић и Јадранин су нас
"тројкама" одвели на +17, финиш је био ствар рутине- рекао
је тренер Ружичић.
Млађани Драксимовић и Милуровић нису путовали из
приватних разлога, а центар Вујић се опоравља од повреде.
У недељу увече у убску халу стиже Свилајнац. Ружичић
најављује тежак меч:
- Добили смо прилично убедљиво јесенас, али сада
очекујем много тежи посао. Имаћемо више играча у ротацији,
пробаћемо да применимо рецепт из Трстеника, а много је
битно да добијемо јер нас чекају два везана гостовања у
Крагујевцу и Шапцу.
Б.Матић
Прва српска лига "Запад", 14.коло

ПРВА ПЕТОЛЕТКА - УБ 74:92
(19:20, 18:21, 23:24, 14:27)
Спортска хала у Трстенику. Гледалаца: 300. Судије:
Јоловић, Илић (Краљево)
УБ: Љубас 19, Ракић 16, Јадранин 16, Пећинар,
Веселиновић 16, Даниловић 7, Јаковљевић 16, Пешић 2.

УБСКИ АТЛЕТИЧАРИ ЗАПАЖЕНИ
У ВАЉЕВУ И НА КОШУТЊАКУ
Убски кошаркаши са Јаковљевићем и Грбовићем
И Горан Грбовић је био импресиониран условима, а у
први план је ставио значај едукације и педагошког рада:
-Желимо да вратимо време када се подразумевало да је
добар кошаркаш и добар ђак, успех репрезентације донео је
нови талас популаризације кошарци, а све што смо видели
на Убу- уверило нас је да овде постоји одлична база са којом
се јако стручно и педагошки исправно ради- рекао је
популарни "Грба".
Пионири су у претходном периоду играли пријатељске
мечеве (све победе), а кадети и јуниори одрадили су
"физички" део припрема у сали Средње школе.
Б.Матић

НИНКОВИЋ НАЈБОЉИ
У СВЕТОСАВСКОЈ ТРЦИ
На традиционалној 17. трци поводом Савиндана у
Ваљеву, атлетичари Маратонца постигли су добре
резултате. Сретен Нинковић је био најбољи у
конкуренцији ветерана, док је Жарко Новаковић био
други код јуниора, иза Милоша Митровића, атлетичара
ужичке Младости. Зорица Радовановић је тријумфовала
у конкуренцији средњошколки, а вреди истаћи и
одличан резултат Убљанина Милана Митровића- био је
трећи у сениорској конкуренцији иза Кутлешића и
Столића.
Жарко Новаковић је забележио и одлично треће
место на Белом кросу у Кошутњаку, а исти резултат
остварио је и Никола Илић у Трци задовољства.

ФУДБАЛ

5.фебруар 2015.г.
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ПИОНИРИ ЈЕДИНСТВА ГОСТОВАЛИ У ХОЛАНДИЈИ

ПРАВИ АМБАСАДОРИ УБСКОГ СПОРТА
- Две бриљантне партије и победе (по 4:0) и искуство за незаборав.
- Урош Матић дочекао Убљане у Бреди, црвено-бели посетили и Ротердам.
Пионири убског Јединства богатији су за велико
међународно искуство на коме би могли да им позавиде и
млађе категорије највећих српских клубова. Већ више од
годину дана, тренер ове селекције Мирослав Билић и његов
помоћник Александар Аћимовић радили су на идеји да
њиховим пуленима организују европску екскурзију, а почетком
2015. створили су се услови за реализацију нимало јефтиног
пројекта. У петак 23. јануара, у раним јутарњим часовима, са
Уба је кренула експедиција која је бројала 36 путника (28 играча,
по два тренера и возача, доктор Мартић и вођа пута Бранко
Маровић), а све што се дешавало до њиховог повратка 28.
јануара- остаје као незаборавно сећање и привилегија ових
момака који су, по свему приказаном, апсолутно заслужили
овакав подстицај на почетку својих каријера...
Прва станица је био Беч. Тамо их
је дочекао наш земљак Жељко Миливојевић који им је организовао утакмицу са пионирима аустријског трећелигаша Шпортклуба. На вештачкој
подлози, под светлошћу рефлектора,
црвено-бели су играли лепршаво и
нападачки, као јесенас у утакмицама
Колубарско-мачванске лиге. Коначан
резултат 4:0 за Убљане говори о
доминацији гостију, Грујичић, Марић,
Михаило и Александар Поповић су се
уписали у стрелце, а луцидни Саша
Марић је са две асистенције и
поготком понео епитет јунака меча.
Наступило је 24 играча, а после вечере
у аустријској престоници, Убљани су у
један час после поноћи кренули пут
Холандије, тачније Бреде.
А тамо их је, у суботњим
поподневним часовима, сачекао један од најбољих
амбасадора убског фудбала у свету, фудбалска икона НАК
Бреде- Урош Матић. Иако су у експеди-цији Јединства знали да
ће их левоноги везиста домаћински дочекати, оно што је Урош
учинио за Убљане- тешко је речима описати. Сваког секунда
њиховог боравка, Матић је био при руци убским дечацима,
побринуо се, колико у финансијском, толико и у људском
смислу да дечаци уживају у лепом холандском граду (око 170
000 људи), а они су му узвратили подршком на утакмици
холандског првенства између НАК Бреде и Виљема Другог:
- Хвала Урошу до неба, исто тако Раћи Петровићу,
Стругари Тешић, Вучијаку, Еурометалу, Дунав осигурању и
свом клубу што су нам омогућили да клинцима подаримо
незабораван доживљај. Највећу захвалност дугујем родитељима својих играча, препознали су несвакидашњу прилику да
обрадују своју децу, а ми смо им узвратили тако што смо били
прави амбасадори своје земље и свог града. Како играма, а још
више културом и понашањем током четири дана боравка у
иностранству- дечаци су показали да су прави и заслужују све
похвале - емотивно је причао на повратку Мирослав Билић.

Екипу Јединства у Аустрији и Холандији
репрезентовали су:
ГОЛМАН: Б.Петровић (гост из ваљевског Радничког)
ОДБРАНА: Бошковић, М.Петровић, А.Петровић,
Митровић, Грујичић (кап.), Урошевић, Ненадовић, Тадић,
Игњатовић, Ракић
ВЕЗНИ: Мандић, Марић, М.Поповић, С.Поповић, Јовановић, Ђурић, Радибратовић, Обрадовић, Рафаиловић
НАПАД: Јолачић, Антонић, Богићевић, Јаџић
Са екипом су путовала и четири момка који нису
улазила у игру- Ранковић, Николић, Павловић и Васић,
али их већ на следећим акцијама чекају минути
доказивања.

Незаборавни лепи утисци:
Заједнички снимак испред стадиона Фејнорда
Сутрадан су јунаци ове приче били гости још једног
нашег земљака, Горана Радовановића из Ротердама,
некадашњег јуниора Фејнорда. Имали су ту част да посете
футуристичко здање стадиона "Де Кајп", а Горан их је
обрадовао шаловима и капама, као и ручком у свом дому
чија је дневна соба вероватно оборила рекорд са 36 гостију!
Након тога, пионири Јединства радили су оно што најбоље
умеју- играли су фудбал:
- Вратили смо се у нашу базу, где нам је заказана
утакмица са НАК Бредом. Домаћи су сматрали да је реално
да изведу селекцију у просеку годину дана млађу од нас, али
су се преварили. Славили смо опет са 4:0, голове су
постигли Радибратовић, Михаило Поповић, Антонић и
Мандић, а посебно се истакао неухватљиви Лазар Антонић.
Уследило је сликање са играчима Бреде, посета локалне
телевизије, а 27. јануара ујутру кренули смо кући, препуни
утисака и задовољства због посете која ће вечно остати у
нашим сећањима- није крио усхићење перспективни тренер
пионира Јединства.
Б.Матић

Agencija *strelac*
РЕГИСТРАЦИЈА ПО
НАЈПОЉОНИЈИМ
УСЛОВИМА У ГРАДУ

Ауто центар “Милошевић“ је свих
ових година апсoлутни лидер у
Подрињско-колубарском региону у
области техничких прегледа и
регистрације возила, коме све већи
број возача поклања поверење,
ПРОВЕРИТЕ ЗАШТО ?!

- Уз било који вид додатног
осигурања, добићете БЕСПЛАТАН
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД вашег возила.
- За све запослене и пензионере
омогућавамо комплетну
регистрацију возила на
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ чак и до 13
месеци, преко платног списка или
пензионог чека (без одласка у
банку или у кредитни биро).
- Возачима који су свих ових година
заслужили наше поверење дајемо
могућност комплетне регистрације
возила на више месечних рата НА
ПОВЕРЕЊЕ, без чекова и
административне забране.
- Свим бившим радницима АСП
“Стрела-Уб“ при регистрацији
возила одобравамо
БЕСПЛАТАН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД.
- Плаћања техничког прегледа су
ослобођени и сви возачи са
пребивалиштем у селима
БАЊАНИ и СОВЉАК.

5.ФЕБРУАР 2015.

СРПСКА СЛАВА
Подлистак ученика ОШ „Милан Муњас“ Уб,
улица Вука Караџића број 25;
Контакт: 014/411-338, munjasub@gmail.com;
Излази једном месечно, година I, број 7.

Свети Сава је
утемељитељ православне
вере на просторима
Србије, први српски
архиепископ, заштитник
свих српских школа,
светац... Слави га цело
православље и као
историјску личност чија
дела и даље трају...

ПЕСМА
О
СВЕТОМ САВИ
Ђаци се радују
нашем Светом Сави,
свака школа у Србији
његов празник слави.
Он је Србе учио
да се Богу моле,
па га зато и сада
поштују и воле.
Анастасија Дудић II/5

ПРВИ НАШ АРХИЕПИСКОП И
ПРОСВЕТИТЕЉ
Његов дан сви славимо. Први наш архиепископ и
просветитељ Растко, син Немањин, Свети Сава. Свети Сава је
људе поучавао најбољем. Желео је да сви буду поштени,
мудри, радни несебични. Желео је да нико не краде, већ да
стекне своје. Људе је саветовао да не буфу зли. Помагао је
многим људима. све је волео, није желео да одваја људе.
Волео је да сви буду сложни. Оставио је царску круну и
порфиру и отишао у манастир да се замонаши. Није желео да
буде краљ, већ је хтео да буде слога Божији. Док су се његова
браћа борила око царске круне, он је био срећан. Хтео је да сви
буду писмени, па је у манастиру учио децу. Подигао је и
манастир Хиландар и још неколико других.
За људе је и превише учнио и зато се слави дан посвећен
њему – 27. јануар.
Јована Лазаревић, ИО Новаци IV разред
***************************************************

СВЕТИ САВА

Растко Немањић стоји на почетку наше духовности,
средњевековне књижевности и културе. Рођен је око 1175.
године, као најмлађи син великог жупана Стефана Немање.
Пошто је на двору свог оца стекао завидно образовање, са
седамнаест година Растко одлази у Свету Гору, где се
замонашио и добио име Сава. Радио је на подизању цркава и
манастира, на организовању монашких братстава, писању
црквених уредби и закона, на обнављању државничких
послова, подизању културе и просвете. Изборио је самосталност Српској православној Цркви, чиме је постао њен
први поглавар и духовни отац и просветитељ свих Срба.
Стефан Обрадовић, II разред- Мургаш

***********
ДЕТЕ
РАСТКО
Био је дете
од главе до пете,
звао се кратко
Немањић Растко.
Хтео је да учи,
да знање свије,
ал' школе ниједне
било није!
Зато је у рану зору
устао и тајно
побегао
на Свету Гору.
Ту је у осами
манастира учио
на стазама љубави,
вери је посвећен био.
Постао је мудра,
учена глава,
просветитељ српски
Свети Сава !
Жељка Танасић VII/5

СВЕТИ САВА
Био једном један жупан
и имао посед крупан.
Имао је и два сина,
У свакога имовина.
Једног дана доби трећег,
по храсту га Растко звао,
Па се мисли, па размишља,
који би му после дао...
Александра Ранковић,
IV разред ИО Совљак

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

СВЕТИ САВА
ШКОЛСКА СЛАВА

Свети Сава, то је наша школска слава.
тад је школа пуна ђака.
Прослављамо школску славу,
нашу славу - Светог Саву.
Колач, жито, вино и свећа,
то је наша највећа срећа,
сви се тиме служе,
тада се људи највише друже.
У школи се ори песма,
ал` та граја није честа,
јер су села много пуста,
као кад падне магла густа.
Светом Сави и Богу се молим,
и све свеце много волим,
а тог дана школа је пуна ђака,
само да је година, тако, свака.
Ана Ђорђевић,
III разред ИО Новаци

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

ДАО ЗНАЊЕ

Просветитељ је први био,
он је човек мио,
Свети Сава се звао,
и знање је свима дао.
Шетао је планинама и горама,
сејао је знање и школе,
у руци му је књига била
она му је била мила.
Желео је сви да уче,
да сви људи све науче,
оснивао је школе нове
па га деца и старији воле.
Живи у вечности, Свети Саво,
нама ти си веру и знање дао,
воле тебе Срби сви
у нашем си срцу - ти!
Нађа Тауз II/2

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

СВЕТИ САВА БОГУ МИО
Свети Сава Богу мио,
одувек је уз нас био.
Њега воли свако дете,
док му славски венац плете.
Свети Сaва поручује
да га сваки ђак чује:
Знање је децо велика моћ,
учите, учите и дан и ноћ!
Василиса Томић II/2

СРПСКИ
СВЕТАЦ
Над црквеним храмом
још у давно време
подиже се бура
усред ноћи неме.
И док мрачним крилом за небо хвата,
неко лупну у храстова врата.
Игуман се диже. На уласку самом
стајало је момче увијено тамом.
Дим се вије, мота и котури јуре,
у капију из зидине суре.
Ко је ово момче? Који јад га слама?
и шта тражи ноћас од божијег храма?
Црн, сребрасти плашт
млада плећа краси,
по којем су пале
густе, црне власи...
Тамара Јовановић,
Човек без кога
IV
разред ИО Паљуви
школе не би било
погодите ко је ?
Свети Сава то је!
Он је сада на
небу плавом
и увек нама
мотри над главом.
Када нешто
урадимо ружно
он нас тада
погледа тужно.
А, када нешто
урадимо добро
и све како треба
он нас са осмехом
гледа са неба.
Јована Срећковић VII/2

ОСМЕХ

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

ПРИЧА О СВЕТОМ САВИ
Сваке године наши људи славе славу
православног оца - Светог Саву.
Он је подизао школе, цркве и манастире,
а одрекао се круне и порфире,
да би отишао у светогорске манастире...
Ђорђе Илић

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

СВЕТИ САВА БРАЋУ МИРИ
Два се брата завадила
један другом очи ваде
Вукан хтеде власт владарску,
а Стевану отац даде.
Браћа се завадише,
народ поче да се цепа,
а с народом још и више
отаџбина њина лепа.
Свети Сава жури браћи,
да их мири, да им каже
нити једном, нити другом
власт владарска не помаже.
Не помаже ако нема
братске слоге међу њима,
љубав братска само влада,
а не оној ко власт има.
И браћа се измирише,
земљом засја сунце среће,
и на главу Степанову
Свети Сава круну меће.
-Чујте браћо! Волите се!
У томе нам је снага права.
Слажите се! – То је наук,
што нам даде Свети Сава.
Јован Удицки

УЧИ НАС СВЕТИ САВА
Свети Сава или Растко Немањић био је син великог жупана Стефана
Немање. Живео је у дворцу и имао све што пожели. Разне играчке и
најлепшу одећу. Али, био је скроман и никада није желео све те ствари за
себе. Све поклоне које је добијао за рођендан, делио је својим слугама.
Још као младић, напустио је живот на двору и отишао да живи у манастиру
и да живот посвети Богу. Знао је колико су манастири важни и зато је
обновио манастир Хиландар на Светој Гори. Помирио је своју браћу која
су се посвађала око престола. Путовао је свуда по свету, отварао школе,
болнице и манастире. Српски народ га је поштовао и знао га као мудрог и
праведног човека. Кад год би неко имао неки проблем Свети Сава је увек
имао решење. Није волео људе који су били себични и који своје богатство
нису желели да деле са другима. Зато се често маскирао у просјака и ишао
по свету да види ко је заиста добар човек. Децу је учио да треба да буду
поштени и вредни. Да помажу једни другима и да се не свађају.
Савине мошти су спалили Турци на Врачару, али га народ никада
није заборавио. И данас се памте његова добра дела и поуке. Сваки би
човек требало да се угледа на Светог Саву и да никад не заборавља чему
је он учио, да се не запостави, никада, Светосавље...
Наташа Миланковић, IV разред

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

УСПОМЕНА НА СВЕТОГ САВУ

Савиндан (27. јануар) – дан смрти Светог Саве, празник је Српске
православне цркве, којим се обележава успомена на најмлађег принца
династије Немањића, српског просветитеља и архиепископа.
Обележавање Савиндана као школске славе, почело је првих деценија
19. века. Према неким подацима у Земуну је 1812. године основан школски
фонд који је прописао да се „Свети Сава обележава као заштитник
српских школа“. До општег прихватања Светог Саве као школског
заштитиника ишло се постепено. Матица српска од оснивања 1826.
године обележавала га је као заштитника, али и као имендан добротвора
Матице - Саве Текелије.
Свети Сава установљен је за школску славу одлуком Совјета
Књажевства Србског, 2. јануара 1840. године на предлог Атанасија
Николића, ректора Лицеја у Крагујевцу. У одлуци Попечитељског
пресвештенија представници државне и црквене власти прописали су да
се Свети Сава проглашава за патрона свих наших школа и ’’да се 27.
јануар мора свечано прослављати’’.
Свети Сава се обележавао као школска слава све до 1945. године,
када је укинут одлуком власти. После полувековне забране, поново се
наставило с прослављањем Светог Саве као школског патрона. На
занимљив начин сведочи и чињеница да се још на звону Велике школе у
Београду, изливеном 1810. године налазио његов лик.
Совљак, IV разред

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

ДЕЛО СВЕТОГ САВЕ У КЊИЖЕВНОСТИ
Када је Свети Сава био дете, звао се Растко Немањић. Често је на
двору од монаха слушао лепе приче о Светој Гори, о којој је све више маштао.
Једног дана је замолио родитеље да иде у лов на јелене, а уместо у лов,
побегао је на Свету Гору. Његов отац Стефан Немања, наљутио се и послао
војнике по њега. Закаснио је, јер се Растко већ замонашио и добио ново име –
Сава. Војницима је дао писмо за родитеље у ком је написао да не жели да се
врати, јер је пронашао оно за чим је увек жудео. Сава се одрекао трона, остао
у манастиру и наставио да учи. Његови родитељи су следили његов пример и
за неколико година сами се замонашили. На Светој Гори је живео другачији
живот. Писао је књижевна дела и градио манастире. Своје знање преносио је
на друге, одрасле и децу. Враћа се у Србију, а на својим путовањима успева
да шири хришћанску веру и описмењује народ. Градећи по Србији
манастире, успео је да се избори за самосталност српске православне цркве
и постане њен први поглавар.
Његово животно дело живи и после његове смрти, 27.јануара 1235. године.
Тај дан се слави као школска слава. О величини и племенитости Светог Саве
написане су многе приче и испеване песме које радо певамо када
прослављамо школску славу.
Анђела Ђокић, IV разред ИО Звиздар

5.фебруар 2015.

СВЕТИ САВА
Једног дана кренуо Свети Сава
да српски народ описмењава.
Напустио је престо
да у манастиру нађе своје место.
Одрекао се земаљског царства
да свој народ срећом обасја.
Подигао је болнице и школе
и зато га сви Срби воле.
Зато сваке године
у част Светог Саве,
пред крај јануара,
у школама своју славу славе.
Свети Сава (Растко Немањић), рођен је на планини
Невена Бранковић,
IV разред ИО Звиздар Голији. Био је најмлађи син великог жупана Стефана
Немање и његове жене Ане, а био је и први српски
архиепископ.
Цео свој живот посветио је православљу и развоју
српске цркве. Са седамнаест година је отишао на Свету
Гору и замонашио се без знања родитеља. Кад је његов
отац Стефан то чуо, прво се љутио, а касније му је слао
новац. Сава тај новац није трошио на себе, већ је делио
манастирима. Учио је људе шта је права вера и тврдио да
су добра дела узалудна без праве вере у Бога. Његова
велика и снажна личност, богато знање, тиха нарав и
апостолски живот, оставили су јак утисак не само у
његовој земљи, већ и изван њених граница. Са оцем је на
Светој Гори саградио манастир Хиландар. Многи су се
плашили његовог утицаја, па су чак спалили и расули
пепео. А он је, са осмехом победника, опростио
неверницима. Благословио је свој српски народ.
Светог Саву славе и други народи: Руси, Бугари, Грци ...
Тамара Симић, IV/3

О СВЕТОМ САВИ

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

СВЕТИ САВА
Његов дан се слави
у сред зиме хладне.
Ја знам да сваки Србин
поносно изговара
његово име.
И зато ускликнимо
с љубављу
Светитељу Сави,
данас твоје име,
цела Србија слави!
Милена Трифуновић,
IVразред ИО Врховине

Захваљујемо се учитељима у матичној школи и
издвојеним одељењима, вероучитељима, наставницима
српског језика и ликовне културе на сарадњи, која је из
броја у број све већа, као и свим ученицима који су послали
радове на задату тему.
Ликовне радове послали су ученици: Жаклина
Танасић,
Жељка Танасић, Ана Ђорђевић (Новаци),
Александар Ранковић (Совљак), Дарко Перишић, Вук
Мијатовић (Паљуви), Јована Велимировић, Матија
Велимировић, Милош Поповић, Страхиња Стојковић
(Ц,Јабука), Жељко Гавриловић, Катарина Гавриловић,
Анђела Станић (Тврдијевац), Ивица Радосављевић,
Милица Радојичић, Кристина Вукосављевић, Никола
Мијатовић, Тијана Васиљевић, Матија Петронијевић,
Кристина Марковић, Нађа Степановић, Андрија Ранисављевић, Лана Димитријевић, Василиса Томић, Вук Косић,
Ненад Давидовић, Дарко Урошевић, Александар Иванић,
Анастасија Дудуић, Анђела Павловић, Марко Цветојевић,
Бојана Стајчић, Николина Илић, Исидора Марковић,
Катарина Матијашевић, Ања Милатовић, Александар Илић,
Урош Ивковић (Уб), издвојена одељења у Совљаку,
Тврдојевцу, Црвеној Јабуци, Паљувима и други. Један део
ових радова објављујемо, а преостали ликовни прилози,
како нам је речено, могу да се погледају на сајту школе.

5.фебруар 2015.г.

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

НАША СЛАВА

На Светога Саву, нашу школску славу,
једно дете мало, само је стало.
Па се свима клања и ако је најмања...
Главу своју сави, па све редом здрави:
"Вама овде свима - што у школи има,
нек је срећна слава, наш Свети Сава!"
Дарко Бошковић,
II разред ИО Врховине

Radove od u~enika i odeqewskih
stare{ina prikupili i uredili nastavnici: Mirjana Lu~i}, Qiqana
Zaklan, Veran Mijatovi}, Vladimir
Cerovi}, Милица Петровић и Растко
Алимпијевић.

