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ПОСЛЕДИЦЕ МАРТОВСКИХ ОБИМНИХ
ПАДАВИНА И ИЗЛИВАЊА РЕКА

НАЈВЕЋА ШТЕТА
У ПОЉОПРИВРЕДИ
Према евиденцији Штаба за ванредне ситуације,
у општини Уб поплављено је 5.300 хектара
пољопривредног земљишта, а у 127 домаћинстава
вода је продрла у дворишта, помоћне и економске
објекте, као и у десетак кућа
Фото: Црвена Јабука
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ПОСЛЕДИЦЕ МАРТОВСКИХ ОБИМНИХ
ПАДАВИНА И ИЗЛИВАЊА РЕКА

НАЈВЕЋА ШТЕТА
У ПОЉОПРИВРЕДИ
Према евиденцији Штаба за ванредне ситуације,
поплављено је 5.300 хектара пољопривредног
земљишта, а у 127 домаћинстава вода је
продрла у дворишта, помоћне и економске
објекте, као и у десетак кућа
Поплаве, које су у периоду од 6. до 9. марта, погодиле
убску општину угрозиле су мештане 14 села и део градског
насеља, наневши знатну штету, пре свега пољопривреди,
али и грађанима. Према евиденцији Штаба за ванредне
ситуације, у 127 домаћинстава вода је продрла у дворишта,
помоћне и економске објекте, као и у десетак кућа. Највише
кућа и окућница – 38, било је поплављено у улици
Славољуба Миливојевића, 37 у Црвеној Јабуци, 13 у
Совљаку, десет у улици Рајка Михаиловића и осам у Чеде
Миндеровића, по шест у Шарбанама и градском насељу
Босино Сокаче, четири у Такову и три у Звиздару.

Немају где: Петлови у Такову
Услед изливања река из корита, под водом је било и
5.300 хектара пољопривредног земљишта, од чега највише
у атарима села Новаци, Брезовица, Совљак, Таково, Црвена
Јабука, Шарбане, Звиздар, Гуњевац, Врело, Калиновац и
Стубленица. Највећу штету нанела је Тамнава, која је
поплавила 3.000 хектара ораница, док су Грачица, Бањанкуша, Кленовица и Лопајица угрозиле оранице на површини
од 2.300 хектара.
Од инфраструктурних објеката, страдао је мост у Совљаку код Перишића кућа, који је однела речица Лопајица.
Општина Уб формирала је две Комисије за утврђивање
и процену штете на објектима и пољопривредним површинама, које су од 12. марта на терену. Рок за доставу извештаја о процени штете надлежном органу је 60 дана од дана проглашења ванредне одбране од поплава, односно 4. мај. Д.Н.

НОВИ ПРИЛОЗИ
ЗА ИСТОРИЈУ

Н

ије паметно ’’рано кукурикати’’.
Имао сам прилику да лично
искусим последице. Сви те тапшу
по рамену а иза леђа, једноставно, кажу:
’’Пусти лудака!’’ Опет су дошла нека времена...
Слушамо и гледамо неке како ’’кукуричу’’... Није Кесић,
није ни Оља, још мање Бранкица... Јесу то иконе
истраживачког новинарства, јесу - мање или више,
угрожени, али... Некако су ударали (или ударају) на
оне који су сувише јавни и, рекао бих, чак, на истој
страни, а против оних који расточише Србију...
Е, сад! Могло би се, и за мене, рећи: овај постаде
режимлија... А до јуче, такорећи, ишао је за Вуком,
Ђинђићем, сваколиком опозицијом...
У томе и јесте ствар. Лично сам се уверио и у то колико
су били опозиција, колико су били поштени њихови
јавни наступи, колико су били за народ, а колико за
’’свој џеп’’! Био сам члан Главног одбора Демократске
странке деведесетих, координатор ДОС-а, мењао
локалну власт, имао досије у вуненим временима,
кривичне истраге, суђења... Сам против 15 угледних
одборника СПС-а (потписали кривичну пријаву за
‘’злоупотребу положаја’’ током чувене октобарске
’’плишане револуције’’, која стиже и на Уб 2. новембра
2000. године). Само ме господар свега, случај
(читај:стицај околности) спасао од робије (запрећена
казна од пет до десет година). И - то није било први
пут.... Али, јесте задњи... Ђинђић ме пустио ’’низ воду’’
јер, како је рекао, за ново време и за Србију која хрли у
правом смеру, потребни су способни, а за заслуге следују медаље...
Уместо медаље добио сам шут карту, а на чело
Општинског одбора дођоше ’’демократски кадрови’’.
Касније смо видели за шта су све били способни...
Ипак, провукоше се... Нарочито они који су, као и
раније, умели вешто да ’’претрче’’...
Ипак, немам разлога да жалим. Радим оно што сам
увек волео, а за ’’прављење пара’’ никада нисам имао
дара. Још мање за ’’увлачење у она места’’ моћнима као што то и сада раде неки које сам, својевремено,
безуспешно покушавао да научим првим правим
новинарским корацима. Али, разумем и њих, од
нечега се мора живети. И - не могу сви да буду
Малагурски или Домагој Маргетић са Антикорупцијском лигом у Србији, који, има већ неко време,
отворено гурају прст у око српским тајкунима...
Поводом годишњице убиства Зорана Ђинђића
појавили су се на интернету, разни ’’нови прилози’’ за
српску историју. Баца се ново светло на сараднике
убијеног премијера, на спрегу балканских ‘’криминалних структура’’ са прљаво стеченим капиталом, на
пљачку српских кипарских пара, на договор Милошевића и Туђмана о сценарију грађанског рата у
Југославији који је, све је очигледније, био погодан
амбијент за општу пљачку народа и државе...
А ми, Срби и други (Хрвати, Босанци и остали), наивно
веровали у патриотске канонаде са митинга, ишли за
краљевима тргова, свађали се и међусобно, остајали
без посла, гинули...
Ето, признајем! И лично сам одговоран, као и многи
други, сразмерно улогама које су имали, за ово што се
данас догађа. Треба и да се извиним одборницима из
2000-те... Тачно је, довео сам на власт следбенике
оних који су растакали Србију... Осећао сам да нешто
није у реду, да паметни ћуте... (Иво Андрић је записао
нешто о томе). Не оправдава никога од нас то што,
тада, нисмо знали, што су нас вешто манипулисали...
Сада живимо - последице тога...

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УБ ДАРКО ГЛИШИЋ НАЈАВИО
ОБИМНЕ РАДОВЕ НА РЕЧНИМ ВОДОТОКОВИМА

ЦИЉ - УБРЗАТИ ТАМНАВУ
- Река Уб је добар пример како треба радити. Регулацијом и
чишћењем корита у Шарбанама убрзали смо њен ток и
значајно утицали на смањење нивоа воде након обилних
падавина. На исти начин покушаћемо да регулишемо и
Тамнаву, да је убрзамо и повећамо њен протицајни профил у
низводном делу, од Ћемановог моста до уливања у Колубару
- каже за “Глас Тамнаве“ први човек убске општине
Општина Уб је решена да се ухвати
у коштац са природним непогодама и
обилним падавинама које, некада питоме речице, претварају у набујале реке
које руше све пред собом. Протеклог
викенда нашу општину посетио је Горан
Пузовић, директор ЈП “Србијаводе“. Он
је, приликом обиласка терена са Дарком
Глишићем, председником општине Уб,
утврдио чињенично стање, а на помолу
Највиши ниво реке Уб, овог пута,
је доношење конкретних решења како
достигао је 310 центиметара
би се проблеми са поплавама на убским
рекама (Тамнава, Уб и Грачица) свели на створимо услове да машине уђу у њено
минимум.
корито и започну посао регулације и
чишћења обала. Међутим, проблем нам
праве појединци који не дају дедин
багрем, татину тополу и који, једноставно, не желе да се уђе на њихово. То
су проблеми са којима морамо изађи на
крај уколико мислимо да спречимо да
нам се на јесен понове проблеми плављења Тамнаве. Надам се да, већ током
маја, можемо да створимо услове за
почетак радова који ће убрзати Тамна-

Дарко Глишић
- Планирамо да, током лета, на
местима где су били постављани
џакови, направимо бетонски бедем који
би и естетски одговарао лепо уређеном
кориту реке Уб. На овај начин трајно
бисмо решили проблеме које нам
доноси слив Убаче кроз градско језгро.
Ипак, морам да напоменем, а дало се и
приметити, да је Убача, овог пута, била
доста брза, а све захваљујући прочиђавању и убрзавању протицајног профила низводног дела реке од Стубленице и Шарбана према ушћу, који смо
урадили ове јесени у сарадњи са
“Србијаводама“. Тај пројекат ћемо
довршити чим временске прилике дозволе и вода падне на ниво који омогућава несметане радове. Да је вода,
овога пута, спорије отицала, као током
мајских поплава, вероватно би и ниво
био виши и евентуално угрозио бедем
који смо штитили џаковима- истакао је у
разговору за “Глас Тамнаве“ председник општине Уб.
Када је у питању слив реке Тамнаве, ту је ситуација нешто компликованија, наглашава Глишић. Њено
изливање, како каже, директна је последица њене спорости у низводном делу,
од Ћемановог моста до ушћа у Колубару.
- За регулацију реке Тамнаве
имамо обезбеђена средства, али смо,
због проблема код имовинско-правних
односа, радове оставили за ову годину.
Што се тог посла тиче не губимо време,
већ радимо на томе да што пре

У НАЈУГРОЖЕНИЈИМ
ПОДРУЧЈИМА

СПРОВЕДЕНЕ
ХИТНЕ МЕРЕ
САНАЦИЈЕ
Вода одмах испумпана из
водених оаза и објеката. - Чим
временски услови дозволе,
уследиће и други радови на
отклањању последица поплава.
а најобимнији на Грачици
Од недеље, 8. марта, када се вода
повукла у речна корита, Штаб за ванредне ситуације, заједно са надлежним
предузећима и 60 повереника Цивилне
заштите, спровео је хитне мере на отклањању и санацији последица поплава. У најугроженијим подручјима Црвеној Јабуци, Совљаку и градским
насељима одмах се приступило испумпавању воде из водених оаза. На овим
пословима, било је ангажовано ваљевско Водопривредно предузеће “Ерозија”, које поседује пумпе високог притиска и великог капацитета, док су
припадници убског Подручно- ватрогасног одељења, уз помоћ радника
Комуналног предузећа “Ђунис”, муљним пумпама избацивали воду из
поплављених кућа,
економских и
помоћних објеката.

У деловима регулисаног дела
реке Уб, кроз градско језгро,
планира се изградња бетонских
бедема - на местима где су ових
дана били постављани џакови
ву. Апсулутно сам сигуран да вода не
би имала овај ниво да је протицајни
профил ка ушћу био бржи. Због тога, у
договору са “Србијаводама“, планирамо да у том делу уливања Тамнаве у
Колубару урадимо ретензију, која би, у
случају да Колубара не може да прими
сву воду, отицала у једно мало језеро,
где би била задржана, а самим тим и
извучена из општине Уб. То је посао који
би нам, дефинитивно, решио проблемекатегоричан је Глишић.

Највиши ниво Тамнаве:
Поглед са Таковачког моста
- Клима се последњих година,
дефинитивно, променила. Добрим
мерама регулације водотокова кроз
општину Уб природа се донекле може
укротити. Уколико се понове падавине
из маја прошле године, штете су неминовне. Ипак, сада смо спремнији и
имамо намеру да их сведемо на најмању могућу меру- закључио је први
човек убске општине.
Милован
Миловановић

Поплављено домаћинство
у Совљаку
Чим временски услови дозволе,
на седам мостова где је током поплаве
дошло до загушења, урадиће се хитна
санација, као и чишћење свих канала.
Најобимнији радови уследиће на Грачици, која је прузроковала и највише
проблема. Са одговорнима из Јавног
предузећа „Србијаводе“ и Водопривредног предузећа „Сава“, који су
током поплава обишли Црвену Јабуку,
Таково, Лисо Поље и Брезовицу, договорено је да се на Грачици уради такозвани „бајпас“ са Убачом, како би се
отклонило уско грло. Такође, нужно је
и да стручњаци преиспитају да ли је
уливни ток Грачице у Тамнаву довољан да прими велике воде или треба
тражити друго решење.
Штаб за ванредне ситуације
раније је послао допис власницима
шума и обала поред Тамнаве, којим их
је обавестио о планираним радовима
на тој реци. Уколико дозволе да се
обале и шуме посеку, како би могле да
уђу машине, дуж обале, почев од
Брезовице, биће подигнути одбрамбени насипи, а речно корито продубљено, што ће обезбедити већи протицајни профил.
Д.Н.
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ПОПЛАВЕ- ОПШТИНА УБ

Изливање Грачице:
Улице Славољуба Милибојевића и Рајка Михаиловића

Таково

Црвена Јабука

Тешкоће у саобраћају на путу Уб - Шабац у Такову

Друга поплава за послењих годину дана

Због изливања Тамнаве и Кленовице
у Такову је поплављено пет домаћинстава

На срећу предузеће "Агро-Макс" није претрпело
велику штету: Машине на сигурном

Поплављено домаћинство у Црвеној Јабуци

Нова поплава на терену ФК Црвена Јабука
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КРОЗ КОЦЕЉЕВУ И ВЛАДИМИРЦЕ

19.март 2015.г.
Пише: ВЕРОЉУБ БАБИЋ
U КОЦЕЉЕВI SE SPROVODI PROJEKAT
ZA UNAPRE\EWE POLO@AJA ROMA

КАРИКА КОЈА
НЕДОСТАЈЕ
U Osnovnoj {koli u Dragiwu odr`ana je, krajem
febryara, fokus grupa u okviru projekta Karika koja
nedostaje. Projekat se finansira iz buxeta Republike
Srbije - Kancelarije za qudska i mawinska prava kao deo
programa koji se sprovodi radi unapre|ewa polo`aja i
statusa Roma. Program realizuje Centar za razvoj i
demokratiju Roma Koceqeve iz Dragiwa u saradwi sa
Humanitarnim udru`ewem ”Пријатељи”из Сремске Митровице, а у Коцељеви је, 13. марта, одржан округли сто на тему
Повећање степена друштвеног активизма младих Рома и
Ромкиња у оквиру локалне заједнице.

У ВЛАДИМИРЦИМА ФОРМИРАНА
НОВА КОАЛИЦИОНА ВЕЋИНА

СИМЕУНОВИЋ
ПРЕДСЕДНИК
За новог председника општине Владимирци
изабран је Драган Симеуновић, док је за
заменика именован Милорад Милинковић.
Функцију председника Скупштине општине
од сада ће вршити Миленко Арсић
На првој овогодишњој редовној седници Скупштине
општине Владимирци, одржаној 14.марта, вољом већине
одборника дошло је до формирања нове коалиционе
већине. Седницу је сазвао досадашњи председник
Скупштине Драган Симеуновић, на предлог четрнаест
одборника. Заседању локалног парламента присуствовало 24 од укупно 25 одборника. Нову коалициону већину
у Владимирцима чине одборници СНС-а, СПС-а, ПУПС-а,
Јединствене Србије, ДСС-а и Групе Грађана Живко
Швабић.

Учесници пројекта
Љиљана Јосић из Хуманитарног удружења ”Пријатељи”, ментор овог пројекта, истакла је да је један од
основних проблема образовање и похвалила да је обухват
Ромске деце образовањем у овој општини близу сто одсто.
Радован Ранисављевић, општински координатор за питања
Рома подвукао је да се увек може више.
Формиран је мобилни тим који ради на запошљавању
Рома, а централни проблем је образовање јер, да би неко
био запошљен, мора имати бар основну школу, морају знати
да би искористили ма које своје право.
Драган Ђермановић, саветник у Националној служби
запошљавања истакао је, као новину, интересовање Рома
да нађу посао, макар и привремен. Пита се зашто се Роми не
изјашњавају као Роми кад је локална самоуправа ове године
први пут планирала средства за Роме и кад се најављује
запошљавање око 500 лица ове године.
Представици школа Драгана Ђурић (из основне) и
Веран Матић (из средње) истичу да се у школама велика
пажња поклања ромској деци. Неизмерну помоћ имају у
Зорану Петровићу из Центра за развој и демократију Рома,
који стоји иза свих акција у овој Општини, а које имају за циљ
унапређење положаја Рома. Бранко Кокић из Богатића је
нагласио да је коцељевачка испред многих већих општина у
Србији.

УСЛЕД ОБИЛНИХ ПАДАВИНА

ТАМНАВА ПОПЛАВИЛА
ОРАНИЦЕ
Река Тамнава се и у коцељевачком крају излила из корита
и поплавила око 500 хектара пољопривредних површина.
- Сходно прогнозама РХМЗ да ће Западну Србију, а самим
тим и ову општину, захватити обилније падавине и да ће
локално пасти и до 60 литара кише по квадратном метру за 24
сата, предузели смо одређене активности на осматрању
нивоа река Тамнаве и Уб и њихових притока. Имајућу у виду
чињеницу да смо прошле године претрпели катастрофалне
поплаве, из предострожности смо предузели низ мера како би
заштитили становништво и материјална добра- рекао је
Радован Ранисављевић, члан Штаба за ванредне ситуације.

Водостај Тамнаве у Коцељеви износио
је 320 центиметара

Драган Симеуновић током обраћања
одборницима Скупштине општине Владимирци
На седници су тајним гласањем разрешени досадашњи председник општине Владица Марковић и његов
заменик Дејан Нешић (обојица из Демократске странке),
као и досадашњи чланови Општинског већа.
За новог председника општине Владимирци изабран
је Драган Симеуновић, док је за заменика именован
Милорад Милинковић. Функцију председника Скупштине општине од сада ће вршити Миленко Арсић, док су за
чланове Општинског већа изабрани: Душко Јанковић,
Мирко Лазаревић, Милан Павловић, Ивица Кнежевић,
Владан Лукић, Славољуб Савић и Марија Швабић.
У наставку седнице разрешен је дужности досадашњи директор Дома здравља др Александар Мирковић, а за вршиоца дужности директора ове установе
постављен је доктор стоматологије Дејан Обрадовић.
Седница је протекла у фер и коректној атмосфери уз
присуство великог броја заинтересованих грађана.
- Штаб је донео наредбу за увођењу првог, другог и
трећег степена приправности, уведено је активно дежурство,
подигнут је ниво приправности свих који су у систему
заштите и спасавања становништва. Набавили смо вреће и
преко сто кубика песка је обе-збеђено. Ситуација је
непрекидно праћена. Ниво Тамнаве је у вечерњим сатима тог
дана као и у ноћи између среде и четвртка био у порасту.
Стога су у Каменицу и Доње Црниљево допремљене вреће на
чијем пуњењу је ангажовано је преко 70 омладинаца,
веђином ученика Средње школе. У Коцељеви је напуњено
преко 800 врећа песка и оне су распоређене у деловима
насељеног места, где је у мајским поплавама било
најкритичније- каже Ранисављевић.
Водостај реке био је те ноћи око 320 центиметара, што је
за око 70 ниже од границе ванредне одбране од поплава.
Тамнава се у четвртак ујутру излила и у доњем току,
низводно од седишта општине, према општини Уб, али
стамбени објекти нису били угрожени. Ванредно стање на
територији коцељевачке општине је укинуто у понедељак.

ОПШТИНА УБ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ПРЕДУЗЕТЕ СВЕ
ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
За разлику од ранијих година, овога пута
благовремено смо извршили све мере из
Оперативног плана одбране од поплава,
каже начелник Штаба Бранислав Сарић
У циљу предузимања превентивних и оперативних
мера одбране од поплава, општина Уб увела је приправност 4. марта, дан након што је РХМЗ упозорио на
обилне падавине и пораст нивоа водостаја на Тамнави
и Убачи. Истога дана одржана је хитна седница Штаба
за ванредне ситуације, а председник општине Дарко
Глишић преузео је задатке команданта Штаба и издао
наређења о поступању у таквим ситуацијама. У Штабу је
уведено 24-часовно дежурство, док су у приправности
били сви овлашћени субјекти за одбрану од поплава,
као и повереници Цивилне заштите на терену. Чланови
Штаба обишли су сва критична места на рекама првог и
другог реда, након чега су Дирекција за изградњу и
ваљевско предузеће „Ерозија“ хитно интервенисали на
мостовима, другим тачкама где је то било неопходно.
Превентивно је у функцију стављена и ретензија у
Докмиру.
- За разлику од ранијих година, овога пута благовремено смо извршили све мере из Оперативног плана
одбране од поплава. На време смо увели приправност и
активирали предузећа која су оспособљена за заштиту
од поплава да ураде неопходне радове на прочишћавању уливних канала, шахти и сливника. Обавезали смо
поверенике Цивилне заштите из 18 потенцијално најугроженијих села да нас обавештавају о надоласку река
и угрожености становништва. Све грађане из тих села 4.
марта смо обавестили да превремено евакушу стоку и
буду спремни за плавни талас. Велики плавни талас
нисмо очекивали на другим рекама сем на Грачици, јер
је она у већем делу нерегулисана. Међутим, додатни
проблем имали смо због много крша и отпада у овој
реци, за шта су криви наши грађани у насељеном месту
Уб и Совљаку. Смеће је већ у првом таласу затворило
све решетке и клапне и кад смо га уклонили, за два сата
поново би надошле флаше и најлони и направиле исти
проблем – известио нас је о предузетим превентивним
мерама заштите од поплава Бранислав Сарић, начелник
Штаба за ванредне ситуације.
Д.Н.

ЗБОГ ИЗЛИВАЊА РЕКА

ЗАМУЋЕНО
750 БУНАРА
Угрожено становништво снабдева се
водом из цистерни, а за 200 породица
обезбеђена је и хуманитарна помоћ
Након поплава, приоритетан задатак је снабдевање пијаћом водом преко 2.500 грађана, јер је
замућено око 750 бунара. Од 9. марта, КЈП „Ђунис“ са
две цистерне врши дистрибуцију пијаће воде по
селима, док је за најугроженија домаћинстава обезбеђена хуманитарна помоћ, обавестила нас је Маријана
Марјановић, члан Општинског Штаба за ванредне
ситуације.
- Захваљујући убском Црвеном крсту, коме смо се
одмах обратили за помоћ, хитно је стигла хуманитарна
пошиљка за 200 најугроженијих породица. Поред 3.000
литара флаширане воде, добили смо и нешто конзервиране хране и хигијенских средстава и овај пакет
помоћи смо испоручили на кућне адресе поплављених домаћинстава у Црвеној Јабуци, Звиздару,
Шарбанама, Такову и делу Совљака. На Убу, помоћ је
подељена најугроженијим домаћинствима у насељу
Убска долина и улици Славољуба Миливојевића рекла је Марјановић.
Од ове недеље, радници „Ђуниса“ почели су са
испумпавањем и чишћењем замућених бунара.

19.март 2015.г.
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НА ПОРОДИЧНОМ ДОМУ ЖИВКОВИЋА
У РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ

НАПУКЛИНЕ СВЕ ВЕЋЕ
ЗБОГ КЛИЗИШТА
Стање се драстично погоршало након последњих
киша. – Свако клизиште може да се санира и
сваки објекат може да се осигура, каже геолог
Драган Петровић
После прошлогодишњих мајских поплава, на територији
убске општине евидентирано је 41 клизиште. Последње кише у
фебруару и марту погоршале су стање угрожених стамбених
објеката, међу којима је и кућа Владе и Зорице Живковић на врху
Радничке улице.
- Напуклине на темељу и зидовима, које су постојале и
раније, сада су све веће, тако да су и собе на спрату почеле да
пуцају. Овде клизиште постоји 30 година, али стање се драстично
погоршало у последње време, дошло је до урушавања зида, што
сам пријавила Штабу за ванредне ситуације. Након тога, посетио
нас је надлежни инспектор, који је донео решење да је кућа
небезбедна за становање и да се морамо иселити. Међутим, ја
немам где са оволиким стварима, имам у селу једно одељење,
али у њега не могу да сместим сав намештај и покућство – износи
своју муку Зорица Живковић, чија је кућа на једној од најугроженијих локација од клизишта.

Последице клизишта на кући
Живковића у Радничкој улици

НЕОПХОДНИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ
Геолог Драган Петровић, кога је Штаб за ванредне ситуације
ангажовао да оцени стање на клизиштима у убској општини, напомиње да је, када се појаве овакви проблеми, први корак да геолошка струка изађе на терен и обави одговарајућа истраживања.
- Геометри морају да сниме терен и направе ситуациони
план клизишта да би се то унело и у катастар. Геолошке фирме,
које се баве тим послом, морају да обаве истражне радове како би
се дефинисале димензије клизишта и предложили услове за
његову санацију. Тако је рађено за стамбени објекат поред Живановића, породицу Ковачевић, на чијој је кући, пре осам година,
извршена дренажа и сада је стабилна. Кућа Живановића може да
се уреди и прилагоди за становање. Данас струка има решење за
све. Свако клизиште може да се санира и сваки објекат може да се
осигура. То само може да буде питање процене и цене коштања да санационе мере не буду скупље од самог објекта, истиче
геолог Драган Петровић.
По његовим речима, Владина Канцеларија за обнову од
поплава позвала је све геологе и грађевинске инжењере који су
специјализовани за израду пројекта санације да помогну у изради
нових стандарда и правила о поступању на подручјима која су
угрожена клизиштима. Како истиче, да не би дошло до оштећења
објеката, најбоље је поштовати законску процедуру. У урабанистичким плановима морају да буду означене критичне зоне, на
којима, или треба избегавати градњу, или градити онако како
треба. За сваки просторни план и пре изградње сваког објеката
претходно се морају извршити геолошка истраживања терена, да
би се утврдило да ли на тој локацији може да се зида и, уколико
може, под којим условима. Јер правилном градњом предупређују
се проблеми које могу да изазову клизишта.
Д.Недељковић
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НАШИ АУТОРИ

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

САМОУКИ
Самоуком је будала учитељ. Бар је тако важило. Судећи
по полемикама о успешности студирања по „Болоњи“,
квалитету и брзини стицања доктората на разноразним
универзитетима, броју високошколаца различитих профила
изнедрених на факултетима са обе стране Дрине више нисам
сигуран колико су и школованији учитељи дорасли изазовима
савременог стицања знања.
Предност студирања самоуких је што сами себи пишу
наставни план и програм. Нема полемике и јавне расправе,
трибина и протеста око усвајања, да ли је вредело не знаш све
до самог краја а тад већ није ни битно. На Тамнавском универзитету ми, самоуки, имали смо
прошле недеље нови
колоквијум. Нестрпљење и неизвесност ишчекивања резултата
делили смо са комшијама истањених живаца и новчаника,
осетљивих на све метео најаве „црвеног аларма“ и „наранџастог упозорења“. Између интервенције и дежурства на брзину
смо хватали белешке и правили личне анализе „где шта расте и
како онда опада“ не би ли ухватили бар неку нову закономерност у измењеним хидролошким условима. Свесрдну
помоћ пружило је и „он лајн“ очитавање водостаја, а дијаграм
промене прошлонедељног стања на нашим најпопуларнијим
рекама (Уб, Тамнава, Колубара) прилажем на дну текста.
Аутора дијаграма јавно похваљујем за ревност и ентузијазам
(идентитет познат аутору), мада има и оних који ове непоновљиве тренутке наших живота не сматрају статистички важним,
хидролошки битним и научно потврђеним ( и њихов идентитет
познат аутору). У свој скромни допринос урачунавам:
- истраживање минималног броја сати рада потребних да
се у Црвеној Јабуци пумпом капацитета 50 литара у секунди
избаци преко бедема вода која се до пре три године сама
уливала у Тамнаву,
- броју лопата песка које просечни становник Талова
треба да убаци у џак ради испуњења минималног Рогиног
критеријума за полагање на нови градски насип,
- хидролошку студију наглог дотока воде у Убску долину и
последице урбанизације на устаљене токове мелиорације са
мерама превенције.
Да не бих даље тупио о мојим самоуким урбанистичким
почецима и причама о изградњи улица преко постојећих водотокова, уз примену одговарајућих грађевинских мера, да
закључим:
- бедем Тамнаве на Ћемановици са милорачке стране је
опасно истањен јер је један пројектант регулисао реку, а други
цртао канал поред пута па се нису договорили шта је битније,
- за љубав струке и ситне уштеде вода код млина у
Црвеној Јабуци без пропуста нит' може испод пута УбОбреновац у Убачу, нит' преко бедема опет у Тамнаву,
- у Такову и Црвеној Јабуци се већ говорка: једном
поплава – виша сила, други пут поплава – сплет околности,
трећи пут поплава – „Србијаводе“ на суд због штете, па макар
до Стразбура!

Реке Уб и Тамнава од 5. до 11.марта 2015.

VIVAX

3.390-

МЕТЕОРОПАТА
На све ово несунце и
невреме, данас је још
и петак 13-ти...
Када ме облаци овако притисну, не разазнајем друге
боје сем црне и сиве. Аутоматски се погурим као да су ме
натоварили, повремено се осврћем као да ме прате и
носим капу преко очију и шал преко уста као да се од неког
кријем. Када облаци овако сиђу, да ни руке од њих не могу
усправити, чини ми се да је од свих послова најпаметнији –
паковање кофера, да се привремено одселиш тамо где је
више и плавље, дуже и бистрије... Тамо где птице могу да
се размахну а човек да види ко му иде у сусрет... Када ми
облаци овако ускрате небо а магла загради зграде и улице,
схватим да лично немам никаквих чврстих доказа да је
сунце овде икада било, сем неких фотографија које су,
можда, кривотворене. Када ми облаци овако напуне грло и
носнице, дишем к`о после трке и смех ми не пада на
памет...
Нервирају ме јутра у која устајем као да нисам
спавао, и која су тмурна као да се смркава а не као да
свиће. Нервирају ме преподнева каљавих ципела и
ледених прстију, излоканих путева и раширених
кишобрана... Нервирају ме дани без имена којих се ни по
чему нећу сећати сем по томе што су били део „оног
месеца када је падала киша“... Дани направљени од блата
и досаде, од поплаве и штете, од мрака и помрчине.
Нервирају ме вечери чија су највећа достигнућа шетње по
транзиту из здравствених разлога или седење у углу
угаоног дела док Мирослав Илић оцењује певачке таленте,
правећи се паметан и облизујући се, наравно. Нервирају
ме ноћи загледане у плафон док нечији пас лаје истим
тоналитетом и истом ритмиком, тек да звучно употпуни
осећај клаустрофобије и безизлаза у који нема ко да
наврати сем страха и трепета.
Сметају ми људи који ми се јављају климањем
главом као да им је реч златна, а сметају ми и они који се
распричају као да време није новац. Сметају ми филмови
које сам гледао јер знам шта ће бити на крају, а сметају ми и
они које нисам јер немам појма како ће се завршити, а и
баш ме брига. Сметају ми непознати писци са својим
оригиналним идејама и новим приступима, а сметају ми и
класици које су сви прочитали а свет опет овакав. Смета
ми нижеразредни фудбал јер изгледа као слепа улица из
које мораш у дугачак рикверц да би поново могао напред,
а смета ми и Лига Шампиона у којој сваки други
истетовирани аналфабета зарађује недељно пет станова у
Београду, као да је измислио лек против ћелавости...
Сметају ми „горштаци“ које је мајка родила на -25С па и по
оваквој салауки иду раскопчаних кошуља и смеју се на сав
глас, а сметају ми и смркнути зимогрожљивци који, као ја,
седе уз радијатор и чекају да се раздани, разсунча,
расплави и разгреје. Да дође крај овом крају.
Када, као ово сад, хладан ветар улази у рукаве и у
ногавице као да сам го из куће изашао, када киша пада
укосо, за врат, низ кичму, па у гаће, и када Земља за тили
час постане планета на којој људски живот не може трајати
– не волим када ме пријатељи зову или шаљу поруке јер ме
мрзи да се одазивам, јер ме мрзи да поручујем, јер ме мрзи
да пријатељујем... Не волим када ме комшије питају како
сам, јер нисам добро, а не иде да их лажем. Не волим када
ми деца заузму фотељу иако у њој, са наочарима
купљеним преко синдиката, изгледам 20 година старији. Не
волим. А посебно не волим себе у огледалу, када ноћ
почне у 16,00 а реке прете претензијама. И то посебно оне
мале реке, искомплексиране, које никад нико ни за шта није
питао... Ништа не волим, када ми облаци падну на лице као
перјани јастук и тако затворе и дах и вид.
Најзад, оне налицкане новинарке-метеоролози,
Биљане, Светлане, Лидије и Гордане, које су из добрих
градских кућа, са добром дикцијом, са добром платом, које
се смеју и кад град прогнозирају (због чега ми посебно иду
на живце), рекоше да ће од следеће недеље на Убу сунце
поново засијати како треба. `Ајд` да у понедељак видимо
то сунце. Ја, овог петка, тринаестог, нешто нисам сигуран
да га је за нас и мало остало.
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КВАДРАТУРА КРУГА
У БАЊАНИМА
Мали Јова је рекао:’’Ја не могу да пишем,
ја сам г`адан’’ - а онда је брачни пар Сарић
покренуо акцију, коју је подржао колектив школе,
да би је прихватио и Бранко Станковић,
уредник тв-емисије ’’Квадратура круга’’...
Када је, у бањанској основној школи, у другом
разреду, учитељица Јулијана Мијатовић тражила да
ученици пишу, од Јове Станојевића, ученика са оштећеним слухом, чула је реченицу :“Ја не могу да пишем, ја сам
г`адан!“ Нико на ове речи не би остао имун. Одмах је све
пренела колегама у зборници. Ту се нашао и директор
школе мр Бошко Сарић који је малом Јови, одмах, обезбедио доручак у школској кухињи, а од тог дана, сваког јутра,
доносио је сендвич и слаткиш припремљен код куће...
Јован, иначе, има још седморо браће и сестарадвогодишње близанце Петра и Матеју, трогодишњу Андријану, шестогодишњу Јовану, десeтогодишњу Марину,
дванаестогодишњу Милицу и тринаестогодишњег Мирка,
који такође похађају ОШ „Рајко Михаиловић“ у Бањанима.
И њима је одмах обезбеђен бесплатан оброк у школској
кухињи. То се десило пре годину и по дана. У међувремену,
цела школа се заинтересовала за проблем ове, али и
многих других угрожених породица.
Директор Сарић је обишао Станојевиће како би се
уверио у каквим условима живе (то је, да подсетимо,
некада била пракса свих учитеља). Током те посете, у
децембру прошле године, сазнаје да млади родитељи
Радосав и Слађана, са осморо деце, не живе у условима
достојних човека. Без кревета, мокрог чвора, у кући која
прокишњава, у једној соби, деца спавају на похабаним
душецима, без телевизора, играчака и сликовница…
Једини извор прихода је плата, коју отац заради радећи,
као гробар, у ЈКП „Обреновац“. Рекао је, поред осталог, да
породицу храни и оним што му дају људи који припреме
храну за сахране или Задушнице, а мајка Слађана рече да
има дана кад нема буквално ништа за јело. Од локалног
пекара добије џак бајатог хлеба да направи попару и то је,
често, једини оброк.
Директор је одлучио да позове аутора емисије
„Квадратура круга“ Бранка Станковића и исприча му ову
причу у жељи да Станојевићима заједнички помогну.
Станковић је дошао 5. фебруара и на лицу места се уверио.
Направио је телевизијску репортажу, која је емитована 28.
фебруара у устаљеном термину од 18,30 на Првом
програму Радио-телевизије Србије. Пре снимања Станковић је обавестио директора да је обезбеђена тона хране и
одеће, не само за Станојевиће, већ и за друге угрожене
породице, те дао контакт Светлане Урошевић, шефа
хуманитарне организације „Чаролија-Пепељуга 21. века и
пријатељи“. Нашао се и камион за превоз хране, отишао по
помоћ, што је документовано фотографијама, јер донатори
желе доказ да помоћ иде у праве руке. Тако се магистар
Сарић упознао са протојерејем оцем Билбијом, који живи и
ради у Холандији и несебично помаже свом народу.
Довезена храна, уз помоћ бившег домара школе, у
неколико наредних дана подељена је у дванаест најугроженијих породица са хендикепираном децом, деци без
мајке и слично. По емитовању емисије многи људи добре
воље почели су да пристижу у помоћ - из Београда,
Сремске Митровице, Цириха, Аустралије, Беча, Димитровграда и других места. Почела је да стиже помоћ у храни,
одећи, техници, обећана је помоћ у материјалу за купатило,
топлотну изолацију, а аутор емисије „Квадратура круга“, уз
помоћ хуманих људи, обезбедио је и кревете за децу.
Сарић каже да му и даље звони телефон и да добри људи
нуде помоћ, поручујући да нечије мало некоме може да
буде много!
Иначе, по повратку са снимања репортаже о Станојевићима, директор школе је имао интервју са новинаром у
школској Медијатеци. Све је забележено, а Основна школа
’’Рајко Михаиловић’’ је поносна и на видео материјал у
својој архиви. Нарочито на онај о посети великог хуманисте Бранка Станковића. (Коришћен текст Милана Чолића)

Магистар Бошко Сарић
са Станојевићима

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
У четвртак, 12.марта у Бањанима је одржана Трибина
у којој су учешће узели и Бранко Станковић,
новинар и хуманиста и Слободан Ристовић, песник

Уз присуство колектива ОШ ’’Рајко Михаиловић’’, ученика,
као и свештеника из Бањана, Врела и Вуконе, а као једна од
пратећих активности после емитовања емисије ’’Квадратура
круга’’ (28.фебруара), у Бањанима је одржана Трибина са темом
’’Хуманост на делу’’. Гости су, поред осталих, били и познати
новинар и хуманиста Бранко Станковић и Слободан Ристовић,
познати песник који је посебно везан за Уб и Тамнаву. Говорило
се надахнуто о племенитости, али и захвалности оних којима су
помогли добри људи. Нарочито после емисије ’’Квадратура
круга’’, када су се јавили добротвори из Аустралије, Канаде,
Беча. Цириха и многих градова из Србије. Стигла је помоћ и за
другу децу из угрожених породица... А о свему најбоље сведоче
и речи Слободана Ристовића:’’Данас је ова школа посебно литургијско место, где се захваљујемо учињеном добру и оствареном
циљу. Данас се не молимо остварењу, него захваљујемо...’’
Пример магистра Сарића заслужује похвалу, али и да га
што више следимо. Да пробудимо племенитост - у себи!
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ПРОЈЕКАТ КОТЛАРНИЦЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

ЈЕФТИНИЈЕ И СИГУРНИЈЕ
ГРЕЈАЊЕ
Нови објекат котларнице је изграђен, набављен
је агрегат и велики котао, тако да је преостало
још да се заврше машински и монтажни радови
Пре годину дана започет пројекат изградње котларнице убских
образовних установа - Техничке
школе и Гимназије „Бранислав
Петронијевић“ - ушао је у финалну
фазу. Нови објекат котларнице је
изграђен, набављен је агрегат и
велики котао. Преостало је још да
се заврше машински и монтажни
радови. Тендер за ове послове
биће окончан у наредна два месеца, док ће се током летњег распуста инсталирати опрема. Од наредне зиме, школе ће се грејати јефтиније, а истовремено ће бити
Нова котларница
задовољени и безбедносни услови, каже Зоран Бабић, директор Техничке школе.
- Нова котларница ће омогућити да се школске зграде
греју са једног места једним
великим котлом, уместо са
два мања, која тренутно имамо. На тај начин уштедећемо
доста енергената који се за то
користе, пре свега сушени и
сирови угаљ, као и огревно
дрво, а уколико материјалне
могућности дозволе у будућности планирамо да пређемо
на пелет, што би значајно утицало на побољшање квалиЗоран Бабић тета ваздуха у школском дворишту и његовој ближој околини – наводи Бабић.
У циљу веће безбедности и предузимања мера потребних за успешно спровођење заштите од пожара, до нове
котларнице је изграђен противпожарни пут за ватрогасна
возила, који задовољава прописе о ватрогасним приступима.

ПЛЕСНИ КЛУБ “АТЕНА“

УСПЕШАН НАСТУП
У БЕЧУ
Најстарија група, освојила прво место у
модерном плесу. У категорији парова, треће
место освојиле Марија Тешић и Јелена
Старчевић. У априлу, нови концерт.
Плесни клуб „Атена“ учествовао је на отвореном првенству у модерном плесу у Бечу -“Vienna dance open 2015”, од 27.
фебруара до 1. марта. Освојено је неколико награда у различитим категоријама.
На овом интернационалном такмичењу, учествовало је
преко 60 плесних студија. Балетски студио из Уба, који је наступао у три старосне категорије (дечји узраст, јуниорски узраст и
најстарији узраст), није био једини српски представник. На
отвореном такмичењу у модерном плесу нашле су се и плесне
групе из Лазаревца, Обреновца, Новог Сада, Смедерева.
Остали учесници допутовали су из Литваније, Мађарске, Румуније, Чешке, Аустрије, Македоније... Биле су заступљене све
категорије плеса, од класичног и модерног балета, преко шоуденса, до хип-хопа и уличних плесова. Из Уба су аутобусом
кренуле 42 балерине, у пратњи двадесетак мајки.
- Девојчице су играле у формацијама, с тим што су неке
балерине играле соло, а неке у паровима. Ми смо се такмичили
у модерном балету, али смо имали и девојчицу (Нена Ненадовић) која је наступала у категорији класичног балета и освојила
шесто место. Најстарија група је освојила прво место у модерном балету са кореографијом „Радиоактив“, а Марија Тешић и
Јелена Старчевић, из најстарије групе, играле су у пару и освојиле треће место. Кореографија „Египат“ (дечји узраст) освојила је шесто место, а Сандра Грмуша и Јована Митровић,
(дечји узраст), освојиле су седмо место са кореографијом
„Најбољи пријатељи“. Катарина Хаџић наступала је соло и
заузела девето место, док су се јуниорке представиле са
кореографијом „Реквијем“ и освојиле шесто место. Највећу
конкуренцију имала је Теодора Спремић која је учествовала
као солиста и освојила 20. место у јуниорском узрасту – рекла
је за ''Глас Тамнаве'' је Јасмина Станчић, кореограф и балетски
педагог.

НОВ ПАРКИНГ
Велики простор у дворишту средњих школа, који и
запослени и ученици свакодневно користе као паркинг,
ускоро ће бити „ослобођен“ од аутомобила. Наиме, недавно су започети радови на изградњи посебног пакинга, који
се налази уз противпожарни пут.
- Паркин би требало да буде у функцији од априла, када
се очује завршетак свих радова. Изградњом овог паркинга,
наши ученици ће добити за себе цело двориште, у којем,
иначе, веома радо бораве. Да би све било безбедно, намеравамо да тај део школског дворишта и осветлимо, а већ је
покривен сигурносном камером. Такође планирамо још
неке радове у дворишту и надам се да ћемо до почетка нове
школске године успети да га потпуно уредимо – рекао је
Зоран Бабић, директор Техничке школе.
Д.Н.

Балетски студио “Атена“ са одличјима, у Бечу
Прва три места добила су медаље, пехаре и дипломе, с
тим што су свој деци млађег узраста подељена одличја. Кореографију, која је донела прво место, осмислио је Лука Живковић. Иначе, ово је прошлогодишња кореографија, која је
требало да буде изведена на такмичењу у Новом Саду, али је
одлазак на такмичење био спречен мајским поплавама. Балетски студио „Атена“ овог пута је сам сносио трошкове путовања и котизације која је по такмичару износила 10 еура, док су
трошкове смештаја и хране убских балерина, финансирали
родитељи, без чије подршке, сви досадашњи успеси, не би
били могући. Костиме је осмислила Јасмина у сарадњи са
шнајдерком Зорицом Дудић.
Посета Бечу није била само такмичарског карактера.
Осим лепих познанстава, мало слободног времена, које су
убске балерине имале, искоришћено је за обилазак Беча,
палате Шенбрун, Дунавског торња. Девојчице су посебно биле
одушевљене разним предметима који су носили обележје
композитора – Волфганга Амадеуса Моцарта. Д.Капларевић

ПОЉОПРИВРЕДА

19.март 2015.г.

ФОНД ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ УБ

БЕСПЛАТНА АНАЛИЗА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
На анализу доставити највише три узорка по газдинству.
Рок за доставу узорка – до краја марта.
Фонд за рурални развој општине Уб,
позива власнике регистрованих пољопривредних газдинстава, да у канцеларије Фонда или у Пољопривредну
апотеку „Зрно“ из Памбуковице, доставе
узорке за бесплатну анализу пољопривредног земљишта. Агрохемијску анализу плодности земљишта извршиће
Пољопривредна саветодавна и стручна
служба Ваљево (ПССС). Свако регистровано газдинство, које је у активном
статусу, може да достави највише три
узорка, до краја марта.
Анализа земљишта је од великог
значаја за пољопривредне произвођаче,
јер се овим поступком утврђује квалитет
земљишта, који може бити различитог
садржаја појединих хранљивих материја. Овом анализом проверава се Ph
вредност земљишта, хумус, концентрација фосфора и калијума. Најважније
је, узорак земље узети у одговарајућем
периоду године, а то је пролеће или
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ФАО И ДАЉЕ ПОМАЖЕ
ПОПЛАВЉЕНИМ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

ПОДЕЉЕНО
ЂУБРИВО
За 90 домаћинстава
обезбеђено 57,5 тона НПК
„три петнаестице“

јесен. На кеси са узорком написати име и
презиме власника, место и број парцеле.
Резултате ће подизати власници земљишта, уз достављање А листа на увид и
потврде регистрације домаћинства.
Све потребне информације, заинтересовани пољопривредници могу да
добију на телефон 410-004 или да се
обрате Катарини Пошарац (Пољопривредна апотека „Зрно“ Памбуковица) 064/
515-3434.
Д.Капларевић

Организација за пољопривреду и
храну Уједињених нација – ФАО,
наставља са пружањем континуиране
помоћи тамнавским газдинствима
оштећеним у прошлогодишњим мајским поплавама. Протеклог петка
испоручено је 57,5 тона минералног
НПК ђубрива за 90 домаћинстава која
су у претходној расподели добила
семенски материјал за пролећну
сетву. Сваки пољопривредник, који је
раније преузео сточни грашак, луцерку и детелину, сада је добио и по 400
килограма НПК „три петнаестице“, док
је по 300 килограма ђубрива подељено оним ратарима којима је претходно испоручено семе јечма.

УБСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ПОСЕТИЛИ ДВА ВЕЛИКА САЈМА У ПАРИЗУ

ВРЕДНО ИСКУСТВО
Током десетодневног путовања, Тамнавци су боравили и у
неколико градова у Италији, Француској, Немачкој и Аустрији.
Убски пољопривредници, претежно
ратари и сточари, као и они који се баве
организацијом и услугама у пољопривреди, вратили су се недавно са још
једног туристичко-стручно-едукативног
путовања кроз Европу.
Тридесеточлана делегација, на челу
са ораганизатором путовања “Уљарицом-Поповић“, посетила је два пољопривредна сајма у Паризу. Међународни
сајам “СИА“, како кажу, отворио им је
прозор у тренутна светска кретања у
области пољопривреде, модерне механизације и најновија достигнућа у сфери
узгоја биљних култура и животиња. Ипак,
већу пажњу привукао им је сајам “СИМА“,
иначе, водећи светски сајам у области
пољопривреде са акцентом на механичкој подршци и аутоматизацији пословања у пољопривреди.
- Сајмови, које смо посетили намењени су, пре свега, великим пољопри-

вредним произвођачима, који обрађују
велике површине земљишта. За нас су
они били едукативног карактера, прилика да видимо где се тренутно налазимо и где нам је место, и да према том
месту правимо нашу математику. Оно
што је јасно, и што смо закључили, је да
будућност једино можемо градити удруживањем, јер само тако можемо доћи до
траженог квалитета, квантитета и континуитета који нам недостаје - каже за
“Глас Тамнаве“ Милијан Поповић,
власник “Убљарице Поповић“ Уб.
У оквиру ове својеврсне екскурзије
Убљани су посетили неколико европских градова: Венецију, Лидо Ди Јесоло,
Милано, Торино, Лион, Париз, Ремс,
Минхен и Беч. Организована је и посета
једном пољопривредном газдинству у
Италији, као и обилазак чувене винарије
у граду Шампању.
Милован М.

Тамнавци испред Ајфеловог торња

- Настављамо нашу сарадњу са
организацијом ФАО, уз покровитељство Европске уније, и у протеклих шест месеци поделили смо разне
врсте пољопривредних потрепштина
нашим пољопривредницима који су
претрпели штет у не с амо услед
мајских поплава, већ и од прошлогодишњих олуја и града. Ускоро
очекујемо и испоруку семенског кукуруза са пратећим количина вештачког
ђубрива, што ће, такође, у сетви бити
од велике користи ратарима. Трудимо
се, онолико колико можемо, да обезбедимо што више донација и у том правци и убудуће ће бити усмерена сва
наша енергија -. изјавио је председник
општине Уб Дарко Глишић након
последње расподеле помоћи тамнавским пољопривредницима.
Д.Н.

МАЛИ ОГЛАСИ

Услужно бушење и
чишћење бунара.
Квалитетно и брзо !

Тел. 064/160-71-60
Мија Ранковић, Брезовица

Продајем пресе
за балирање
Deutz-Fahr HD300, Rivierre
Casalis 40, 42
и New Holland 265
- више комада.
Тел. 064/525-96-25
064/2387-148
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ПОПЛАВЕ У УБСКОЈ ОПШТИНИ

РЕКА ГРАЧИЦА НАНЕЛА ВЕЛИКУ ШТЕТУ И ЈОШ ЈЕДНОМ УПЛАШИЛА УБЉАНЕ

ОДГОВОРНИМ ПОНАШАЊЕМ
СПРЕЧИЋЕМО ПОПЛАВЕ

Александар Јовановић Џајић
приликом отварања радова на каналу код Школарца

ШТА КАЖУ ГРАЂАНИ ?
Слободан Вујичић, улица Рајка Михаиловића:
- Управо се враћам са састанка са председником.
Обећали су нам да ће прочистити канал који веже са Убачом,
јер он нам је јако битан у целокупној ситуацији. Кад год киша
падне, моја кућа је на удару. И сад ми је вода ушла у њу. У мају
прошле године метар висине је била под водом. Тад можда и
није могло да се спречи, али сада је могло. Ја верујем у овај
договор, обећање, да ће учинити све да до овога више не
дође. Верујем да ће се канал, који веже са Стрелином гаражом,
прочистити и да ће вода ићи у Убачу, што је спас за целу
„Убску долину“. Морам да кажем да сам, поврх свега, доживео
непријатност. У оном револту, кад је вода почела да улази у
кућу, неколико пута смо звали кризни штаб, на шта они нису
реаговали. Ја сам у афекту позвао поново, јер ми је скочио
шећер, представио се и затражио помоћ. Можда мало грубо, али рекао сам да, ако не
стигне пумпа за сат времена, доћићу са две бомбе тамо. Одмах потом, стигла је
полиција и привела ме код инспектора на саслушање. То је први пут за мојих 66
година живота, јер сам угледан грађанин и житељ овог града. Кућу сам направио да
бих у старости уживао у њој, али као што се види - ништа од тога.

Богосав Милинковић, Уб:
- У овом изливању реке све три куће, које поседујем, биле
су поплављене. Вода је дошла до темеља, код сина је прошла
испод темеља и ушла у кућу, тако да су отишли ламинати и
ствари које су биле у приземљу. Нешто смо успели да
спасемо, нешто не. Проблем регулације реке Грачице, који ни
до дан-данас није решен, донео нам је катастрофалне
проблеме у прошлогодишњим мајским поплавама. Сигурно
би проблем био знатно мањи да се нешто предузело, река би
ишла својим током и последице би биле мање. Сматрам да је
ово последња опомена да власти реагују, да престане страх у
људима, јер ми немамо психички мир.
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САОПШТЕЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ГРАЂАНА ИЗ ТАКОВА

НЕУСПЕЛА РЕГУЛАЦИЈА
Након још једне поплаве, огорчени смо и
запрепашћени шта нам се дешава. Од регулације
корита реке Тамнаве, од Ћемановог моста у Црвеној
Јабуци до моста у Такову и чишћења два километра
према Врелу, много се очекивало. Становништво на
овом потезу деценијама је чекало регулацију

- Почело прокопавање “бај-паса“ до реке Уб. - У договору са
“Србијаводама“ ради се на трајном решавању проблема.
- Председник општине Уб одржао састанак са незадовољним
грађанима Убске долине
Педесетак становника Убске долине и улица Славољуба Миливојевића и
Рајка Михаиловића, окупили су се, у понедељак, 9.марта, испред зграде општине
Уб, захтевајући хитан састанак са општинским руководством. Због изливања
Грачице, угрожена су била три засоека у Совљаку, као и око 200 домаћинстава у
градском насељу. Због ограниченог простора, мању делегацију примили су у
свом кабинету председник општине Уб Дарко Глишић и његов заменик
Александар Јовановић Џајић. Након получасовног разговора, незадовољним
грађанима су предочени сви проблеми, али и могућа решења у регулацији тока
ове речице.
- Када је у питању Грачица, морамо доносити брза решења. Одмах смо
прионули на посао и код Школарца почели прокопавање тзв. “бај-паса“ до реке
Уб, који би требао да елиминише могућност изливања током иоле већих
падавина. Такође, приликом посете директора “Србијавода“ Горана Пузовића, за
викенд, договорили смо и неколико трајних решења. У узводном делу Грачице,
урадићемо додатну ретензију која би, донекле, требало да је умири. У низводном
делу тока, кроз густо насељено подручје, покушаћемо да је продубимо и
повећамо њен капацитет. Са још неколико ретензија, мислим да можемо решити
овај горући проблем- истакао је у изјави за “Глас Тамнаве“ председник општине
Уб Дарко Глишић.

19.март 2015.г.

Неизвесност,
страх, зебња...
По речима првог човека убске општине, да би “мирно
спавали“ грађани морају и сами да допринесу решавању
овог проблема, што до сада није био случај.
- Река Грачица је у потпуности недефинисана по
питању имовинско-правних односа. У сливу ове речице
имате објекте који само што нису зидани у њеном кориту. То
су, заиста, проблеми са којима ћемо тешко изаћи на крај.
Поред тога, треба нагласити и људски немар, бацање
којекаквог смећа и постављање пешачких мостића који
успоравају њен протицајни ток. Молио бих људе да буду
одговоринији и да не бацају отпад у њено корито. Током
обиласка терена наилазили смо на разни отпад, од
јагњећих кожа до кревета, столова, столица, намештаја...нагласио је Глишић.
Милован Миловановић

Драгољуб Трифковић, улица Рајка Михаиловића:
- За кратко време Грачица нас је поново поплавила.
Код мене није ушла у двориште, али зато су комшије биле у
води. Организовали смо овај скуп да тражимо од надлежних да нађу решење за наш проблем који се понавља чим
падне киша. Лично мислим да треба проширити или, бар,
прочистити канале и реке. Исто урадити и на Убачи, код
техничког прегледа постоје липе и врбе које ометају нормалан оток воде. Тако је све од Совљака према Звиздару и
Докмиру, а ништа није по том питању урађено за ових
годину дана. Шта се чека? Следећа поплава. Сад је право
време, иду лепи дани, може се све - само ако се хоће! Да
поново не бисмо пливали...

Мирослав Савић, улица С. Миливојевића:
- Ми смо дошли пред зграду општине да тражимо да
неко, ко је овлашћен да надгледа те речице и потоке, изађе
пред нас. Многи канали су затрпани као, на пример, кроз
ромско насеље. Они који су добили куће од земљотреса,
нису водили рачуна где бацају отпад од старих кућа, тако
да су затрпали реку и онемогућили нормалан ток. При
већим падавинама вода се излива и плови цело насеље.
Ако већ није до сада, време је да нам се неко обрати ко је
надлежан за воде код нас, да погледа шта ваља чинити.
Има ту великог удела и људски немар. Ево, тренутно има
дрвених столова и врата у реци, колико хоћеш. Прва киша
кад падне, чека нас исто.

Петар Живковић, Уб:
- Био сам на састанку поводом овог проблема, али
мислим да ту договора нема. Да су хтели, предузели би
нешто до сада, него се чека да се нешто деси па онда празна обећања. Да ли је неко отишао до техничког
прегледа, где је вода онемогућена да протиче, јер су стабла
огромна и спречавају даљи оток воде у дужини неколико
стотина метара. То је могао један човек да исече и реши
проблем за цело насеље. Председник нас је примио и
саслушао, а потом обећао да ће бити прочишћена река и
све њене притоке. Питање је, само, када? Нико ништа не
предузима. Само се чека помоћ са стране. Мислим да су
погрешно усмерене паре добијене од страних донатора.
Колико је дато за куће оштећене у задњим поплавама? Да је
само 10% преусмерено за санацију река и потока, не би долазило до овога. Ја не
знам зашто стављати џакове са песком поред реке, зар није могао да се уради
насип који ће бити трајнијег карактера. А не сваки час мобилизација, стављај па
склањај џакове. То је апсурд. Прошли пут ми је штета била 60.000 еура, сад опет
15.000 еура. Ко то мени да надокнади, и докле тако? Нико није дошао ни да
погледа штету на пољопривреди. Повртари су дефинитивно најгоре прошли. Ја
сам дигао руке од свега, бранићу се сам како знам и умем. Сви само обећавају, а
ја више у празна обећања не верујем. Само зебња од прве наредне кише и
гледање у небо... и мисли где ћеш да спаваш...

Поплава у Такову

домаћинстава и једно предузеће. Сада вода
улива у куће, а пре погрешне регулације
никад није улазила у објекте (ово се не
односи на мајску поплаву, већ остале).
Највећи проблем, у овом случају, праве
Тамнавине притоке: Кленовица у Такову и
Грачица у Црвеној Јабуци. Тамнава “залије“
Кленовицу, као што Грачица “иза леђа“
Тамнаве напада Црвену Јабуку. Овде су у
питању, очигледно, људски фактори и
грешке у пројектовању регулације (пројектанти, надзор и извођач радова).
Ових дана смо написали опомену
“Србијаводама“ и, уколико нас не уваже (и
нешто не предузму), принуђени смо да
судским путем тражимо да се изврши
поправка, односно даља регулација водотока Тамнаве. Тражићемо да нам се плати
нанета штета.
Уколико се овај случај не реши, можемо
само да се исељавамо, а то је показатељ
докле смо, као друштво, догурали.

водотока, како би се спасиле
стотине хектара плодног земљишта. Нажалост, добили смо
контра ефекат. Њиве су и даље
под водом, али сада вода
редовно доспева и у шест

Грађани села Такова:
Драган Танацковић, Милојка Радошевић,
Миленко Везмар, Миодраг Симеуновић,
Аца Стопа, Витомир Марковић
и “Агро-Макс“ д.о.о.- Драгосав
Максимовић

АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗАЧКОЉИЦЕ

ДРЖАВА “ГЛУВА“
НА ПРОБЛЕМЕ ТАКОВЧАНА
Породица Стопа у Такову трећи пут у последњих годину дана води
борбу са набујалом Тамнавом. Иако су поплављени током
прошлогодишњих поплава, од државе нису добили ни динара.
Када су, након мајског “потопа“,
пријављивали штету од поплава Мирослав и Јован Стопа из Такова нису ни
слутили у какву ће административну
замку упасти. Ни дан данас не знају
зашто им нису одобрена средства за
помоћ угроженом становништу од
поплава.
Наизглед, све по протоколу.
Попуњавање пријаве и излазак комисије на терен - вода у објекту више од
пола метра, дуже од 24 сата. Сврстани
су у другу категорију, за коју је опредељено 250.000 динара. Недовољно, али
“заувар“ да се колико-толико надокнади
штета коју им је нанело изливање реке
Тамнаве. Потписују решење у општини и
отварају рачун у банци. Средства се
очекују, исплате грађанима полако
пристижу, али њихова пријава остаје “у
фиоци“, негде у Београду.
- Покушавао сам да дођем до
конкретних информација, али нико није
знао да ме упути где треба да се обратим. Мислим да је проблем у томе што је
некада у приземљу нашег објекта била
кафана, која је касније преуређена за
становање. Објекат и фирма не раде већ
више од деценију, 2002. године је стављен кључ у браву и сада ту живе моји
отац и мајка. Они су се, након поплава,
преселили на спрат, а ја и даље не знам
зашто су нас одбили. Поготово што сам,
уз целокупну документацију, приложио

Мирослав и Јован Стопа
А лист из катастра непокретности у којем јасно
пише да се ради о објекту за становање. Преживели смо свашта, преживећемо и ово, иако
мислим да је према нама учињена неправдакаже за “Глас Тамнаве“ Јован Стопа, док са
братом пуни џакове са песком и покушава да
спасе објекат од новог налета набујале Тамнаве.
У њиховој породичној кући живе четири
генерације и чак једнанаест чланова. Брат
Мирослав одржава пољопривредно газдинство
и, по трећи пут у последњих годину дана, води
борбу са воденом стихијом да би спасао угрожену стоку. Како каже, док није регулисана
Тамнава њихово имање није плавило. Од маја
прошле године и најмања киша пали аларм за
узбуну и подсећа на неправду која им је
начињена.
Милован М.
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ПОЗИВ РОДИТЕЉИМА

КО ЋЕ ДОБИТИ БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ?

ОБИМНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УПИС НОВЕ
ГЕНЕРАЦИЈЕ
ПРВАКА
ОШ „Милан Муњас“ Уб,
упутила је позив родитељима за
упис деце у први разред основне
школе, за школску 2015/2016. годину. Упис је обавезан за децу рођену
2008. године и за децу рођену до
28. фебруара 2009. године.
Родитељи, чија су деца рођена од 1. марта 2009. до 31. августа
2009. године, уколико желе да
упишу дете у први разред, могу да
их пријаве за проверу спремности
за полазак у школу. Упис за децу
овог узраста није обавезан.
Упис је почео 9. и трајаће до
20. марта у просторијама секретаријата школе, a врши се од 9 до 13
часова. Приликом пријављивања,
потребно је дати на увид дететов
Извод из матичне књиге рођених.

Министарство просвете пооштрило критеријуме за добијање
бесплатних уџбеника, који су убудуће намењени искључиво за
ђаке из сиромашних породица.
Школе широм Србије, ових дана,
добиле су допис Министарства просвете који се односи на доделу бесплатних уџбеника за школску 2015/2016.
годину. Право да конкуришу имају сви,
али то право неће сви и остварити, јер
су уџбеници намењени ученицима
искључиво из социјално угрожених
породица.
Ко ће добити бесплатне уџбенике,
биће познато почетком априла, а школа
ће након тога организовати набавку
књига за остале ученике, као и претходних година. Министарство просвете
није навело где ће се тачно досадашњи
бесплатни уџбеници одложити али, како
наводи директорка ОШ „Милан Муњас“
Живана Баратовић, свакако ће их добити ученици који су сиромашни.
Многи родитељи, међутим, нису
попунили пријавни образац који им је
достављен, јер је за конкурисање требало заокружити једну од 11 понуђених

ЂАЦИ ОШ “МИЛАН МУЊАС“

ПОНОВО У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ
Уложено пет милиона динара из Фонда“Патријатрх
Павле“. Апел корисницима да чувају и да не оштећују
реновирану салу.
Наставници ОШ „Милан Муњас“
поново држе часове физичког васпитања у фискултурној сали, после
четири месеца, од када је вода подигла
паркет. Настава је почела у уторак, 10.
марта, на опште задовољство убских
основаца.
У комплетну реконструкцију
сале, свлачионица и санитарних просторија, која је трајала пуна три месеца
(од 1. децембра до марта), уложено је
шест милиона динара. Пет милиона
добијено је као донација Српске православне цркве, Фонда „Патријарх
Павле“, којим је извршена комплетна
санација пода, постављање новог паркета, лакирање, исцртавање линија
терена. Извођач радова била је Занатска задруга „Слога“ из Уба. Милион
динара уложено је из буџетских средстава намењених текућем одржавању
школе.
- Извршено је и комплетно кречење фискултурне сале, фарбање

радијатора, уређивање свлачионица и
санитарног чвора. Дефинитивно, по
средствима која су у њу уложена,
фискултурна сала је најскупља учионица у школи. Ове недеље, салу ће
почети да користе и спортски клубови–
наглашава директорка школе Живана
Баратовић.
Идеја ученика седмог и осмог
разреда да се обавезно при уласку у
салу ученици преобувају и да се у њу
улази искључиво са чистим патикама,
прихваћена је и од првог дана примењена. Корисници фискултурног анекса
су у обавези да се одговорно односе
према њему и да се посебно поведе
рачуна да се реновирана сала не уништава жврљањем, цртањем по зидовима,
прозорима, чивилуцима. У противном,
недолично понашање ученика ће бити
санкционисано. Исте обавезе имаће и
спортски клубови, који фискултурну
с алу користе без икакве новчане
надокнаде.
Д.Капларевић

категорија, у оквиру којих је било потребно прикупити многобројну документацију. Проблем са којим су се суочили
био је и немогућност добијања потврде
са Бироа рада, јер, иако незапослени,
многи родитељи, нису пријављени на
евиденцију Националбе службе за
запошљавање. У докуметацију која је
тражена спадају: пријаве пребивалишта
за све чланове домаћинства, фотокопија здравствених књижица, потврда
из ПИО фонда о уписаном радном стажу
из које се види висина примања, потврда о висини последње месечне зараде
из фирме (ако су запослени) или доказ о
незапослености, пензији или статусу
родитеља. Самохрани родитељи морали су да доставе још већи број докумената, па је за ту категорију било потребно предати фотокопију пресуде о
разводу брака, одлуку другог органа о
вршењу родитељског права, Извод из
матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, доказ о висини примања или неко од потребних Решења
Центра за социјални рад, у зависности
од понуђене категорије.
ОШ „Милан Муњас“, мишљењем
стручних већа, одлучила је да ни ове
године не мења издавача за ученике
виших разреда, па ће ученици од петог
до осмог разреда радити по „Заводовим“ уџбеницима. Ученици првог и
трећег разреда, учиће из књига издавача „Клет“, а други и четврти разред из
„Едукиних“ књига.
Д.Капларевић

Ученици ОШ “Милан Муњас“ на часу
физичког васпитања код
наставника Дејана Петровића

065/6511-553 014/411-041

КУЛТУРА

19.март 2015.г.
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ПОВОДОМ 8.МАРТА ОДРЖАНА

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА
РУКОТВОРИНА
Изложба је окупила десетак талентованих и
маштовитих дама из наше и суседних општина, које
су показале своје знање, велику вештину и умеће
На иницијативу и у организацији
Убљанке Зорице Милошевић Радаковић, у периоду од 5. до 8. марта у Галерији „Свети Лука“ одржана је Осмомартовска продајна изложба рукотворина. Изложба је окупила десетак
талентованих, маштовитих и креативних дама из наше и суседних општина, које су показале своје знање, велику
вештину и умеће. Понуда је била богата
и разноврсна, па су посетиоци имали
прилику да погледају и пазаре послужавнике, чивилуке, слике, теглице,
свећњаке, чиније, вазе, шоље, лампе,
кутије, зидне сатове, флаше и друге
употребне и декоративне предмете
осликане поплуларном декупаж техником, потом ручно рађене ташнице,
икебане, разноразне фигуре од стиропора, накит, прстенове за салвете,... Ови
уникатни предмети су, вештим и спретним рукама, израђени од дрвета,
стакла, бибер црепа, украсног папира,
салвета, канапа, пластике, еко коже,
рециклираних и других материјала.
- До сада смо излагале у другим
градовима, али смо желеле да и наши
суграђани виде чиме се то убске жене
баве у недостатку посла и да им понудимо нешто ново што се тешко може
наћи у продавницама. С обзиром да је
изложба организована поводом Дана
жена, асортиман је, пре свега, био
осмомартовски – каже Зорица Милошевић Радаковић која изражава наду да
је ова манифестација само почетак и да
ће прерасти у традицију.

Осмомартовска
изложба рукотворина
имала је и хуманитарни
Невенка Илић-Ивковић и Зорица Милошевић Радаковић
карактер, будући да су
излагачи део прихода
на продајној изложби у убској галерији
издвојили за Дом старих на Убу. Ову њихову акцију подржали
су и бројни посетиоци, који су такође УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
желели да помогну старим и болесним
Д.Н.
суграђанима.

ПРОГРАМ

НОВА ПОСТАВКА У ГАЛЕРИЈИ

ИЗЛОЖБА
ЈАПАНСКЕ ГРАФИКЕ
У Галерији „Свети Лука“ у току је
изложба под називом „Дванаест јапанских графичара“, коју чини поставка
од 22 графике из легата земунског
Удружења „Широка стаза“. Председник Удружења Бошко Ђуричковић,
који је 13. марта отворио изложбу,
истакао је да су пред посетиоцима
дела два професора и десет академских графичара са Сити Универзитета
у Кјоту, једног од најпрестижнијих и
најугледнијих Универзитета уметности
у Јапану.
- Ово је врло репрезентативна
изложба, пре свега, зато што је професор Фумио Мураками направио избор
радова најбољих студената који су
завршили академију Сага Универзитета – напоменуо је Ђуричковић.
Изложба јапанске графике у Галерији
се може погледати до 27. марта.

ЖЕНА МОГА
МУЖА

Глумци Нада Блам, Тијана
Чуровић и Саша Пантић гарантују
много смеха и добру забаву у
популарној хит комедији. Цена
улазнице 300 динара.

Петак, 20. март,
Клуб Дома културе

У ВРТИЋУ, ЗА ДАН ЖЕНА

ОСМОМАРТОВСКА ПРИРЕДБА
Најлепше и, нема сумње, најдраже честитеке поводом Дана жена,
својим мајкама јавно су упутили малишани старије васпитне групе Предшколске установе „Уб“, који су приредили Осмомартовску приредбу. Укупно 28 девојчица и дечака, уз помоћ и
подршку васпитачица Ане Савић и
Сање Јаковљевић, у Вртићу су извели
леп и занимљив програм, где су кроз
глуму, стихове и песму исказали љубав, поштовање и захвалност, пре

Четвртак, 19. март у 19,30 h,
Сала Дома културе

свега, мајкама, али и бакама, теткама,
старијим сестрама и другим драгим им
женама. Јер, све оне биле су присутне
на овом својеврсном часу љубави на
коме се не зна ко је био поноснији –
деца или њихови најмилији. Поред
приредбе, која је измамила доста аплауза, смеха и по коју сузу, полазници
старије васпитне групе су своје маме
обрадовали и лепим поклонима, које су
припремили са васпитачима.

ВЕЧЕ РОКЕНРОЛА

Уторак, 31. март у 19 h,
Галерија „Свети Лука“

ИЗЛОЖБА МАЛОГ
ФОРМАТА

Отварање изложбе скулптура и
цртежа малог и средњег формата
младог и талентованог убског
академског вајара мр Петра
Сибиновића.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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С Е Ћ А Њ Е

У среду 11.03.2015.г. навршило се
шест месеци од смрти наше мајке

ЖИВАНКА
МИЛИЧИЋ
Прошло је пола године...
Тешко је навићи се на то
да те нема...
Поносни и
захвални што смо те
имали, вечно ћемо
чувати успомену
на тебе.
Заувек захвална
породица
15.03.2015. г. навршило се пет
година од како није са нама

НОВКЕ РАКИЋ
из Близоња
(1926 - 2014)
Вољени никада не умиру.
Драга мајко, заувек ћемо те
носити у нашим срцима и
мислима.
Воле те твоје ћерке:
Милена, Цана и Винка;
унуци: Живорад, Аца и Андрија;
унуке: Славица, Виолета и
Марија; праунуци: Огњен и Вуле;
праунуке: Сара, Милица и Јована

7.марта 2015.г. навршило се
три године од смрти нашег

ДУШАНКА
ЧОЛИЋ
ДУДА
Увек си у нашим мислима,
причама и срцима.
Никада те нећемо
заборавити.
Твоји: Мирјана, Ђорђе,
Марија и Весна

С Е Ћ А Њ Е

Др ДРАГАНА
БОГИЋЕВИЋА
Чувамо успомену на
драгог колегу
Стоматолошка служба
Дома здравља Уб
20.фебруара 2015.г. навршило
се четири године од смрти нашег

РАДОМИР
ЧОЛИЋ
ЛАЛЕ
Чувамо те у срцу, јер само
време пролази,
а вољени заувек остају.
Недостајеш нам...

МИЛУНА
МИЛИВОЈЕВИЋА
С поштовањем га се
сећају

Твоји: Мирјана, Ђорђе,
Марија и Весна

Његова супруга и ћерке
са породицама

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

19.март 2015.г.

С Е Ћ А Њ Е
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28. марта 2015.године навршиће
се 40 дана од смрти нашег брата

МИЛЕНИЈА
ШИМШИЋ
„Хвала Ти за све твоје
несанице.
За дах Анђеоски, лепоту
усана.
Хвала ти за речи златне,
памтилице.
У сећању те снове чувамо,
мама.“
Недостајеш нам.
Твоји: Драгица, Славица,
Деспина и Зоран

С Е Ћ А Њ Е

ЖЕЉКА
ТЕШИЋА
(30.10.1974 - 17.02.2015)
Последњи поздрав
једином вољеном
брату Жељку.
Сестре
Љиљана и Гордана
22.марта 2015. године навршава
се шест месеци од смрти

БОГОСАВ
ШИМШИЋ
Године пролазе, али ти си
стално у нашим
срцима.
Почивај у миру Божијем.

Твоји: Драгица, Славица,
Деспина и Зоран
26.марта 2015.г. навршава се година од смрти

МИЛОРАДА
ЈАНКОВИЋА
(1954 - 2014)
Постојиш и трајеш. У мојим
мислима, разговорима,
сећањима...Увек си у мом
срцу, вечно вољен и никад
заборављен.
Твоја сестра Јелица са
породицом
22.марта 2015. године навршава
се шест месеци од смрти

ОЛГЕ ПРАВИК
(1949 - 2014)
21.марта 2015. године даћемо
помен на убском гробљу
у 11 часова и 30 минута.

Време неумитно пролази,
али бол и успомене остају.
Вечно ћеш живети у нашим
срцима,
јер вољени никад не
умиру.
Твоји: супруг Буба,
син Дарко
и ћерка Данијела са
породицама

МИЛОРАДА
ЈАНКОВИЋА
(1954 - 2014)
Сећање на твој племенити
лик и доброту,
живеће заувек у нашим
срцима. Поносни смо
што смо те имали.
Породица
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ОКО НАС

19.март 2015.г.

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА УЧЕНИКА ШКОЛЕ У ТУЛАРИМА

ДУХОВНА ТРИБИНА У ЦРКВИ УБ

ПОСНИ КОЛАЧИ

ПРИПРЕМА ЗА
СВЕТУ ТАЈНУ
ПРИЧЕШЋА

У Основној школи “Рајко Михаиловић“ у Туларима 3.марта одражана је
креативна радионица на тему “Посни
колачи“ из области више предмета:
веронауке, народне традиције,српског
језика и техничког образовања, поводом почетка Часног поста. Ученици од
првог до осмог разреда, са својим
предметним наставницима, организовали су радионицу посних колача
разних врста. Ученици првог и трећег
разреда, са учитељицом Аном, правили
су колач “Ањушка“ са посном чокола-

дом, a учитељица Јелена са другим и
четрвтим разредом направила је ванилице са џемом. Сви ђаци од петог до
осмог разреда, предвођени наставницима Иваном и Славољубом, правили
су обланде и бајадере. Драгица Сарић,
као домаћица аутентичног рецепта
колача, који се праве у Туларима, помагала је ученицима у рецептури, као и
вероучитељ Марко Рафаиловић, који је
иницијатор догађаја поводом почетка
поста.
Извор: Школа Тулари

Успомена из
Тулара

Пре причешћа потребна и
духовна припрема - молитва,
испосвест, покајање и опрост.
Важна је љубав срца – „Aгапе“.
Архимандрит Михаило Биковић,
игуман манастира Јовања код Ваљева,
одржао је духовну трибину, на тему
„Припрема за Свету тајну причешћа“, у
четвртак 12. марта, пред пуном салом
црквеног дома. Многобројни верници,
после двочасовног предавања оца
Михаила, постављали су питања о посту, греху, исповести, опросту грехова ....
Светом тајном причешћа, православни верници, примају крв и тело
Господа Исуса Христа, путем вина и
хлеба, што представља заједништво
између Бога и човека. Верници се за
Свето причешће припремају постом и
молитвом. Да ли је то довољно и на који
начинн се потпуно припремити, објаснио је архимандрит Михаило Биковић:

Михаило Биковић

И ВРТИЋ БИО У ПРИПРАВНОСТИ

РАДНА АКЦИЈА
ИЗМЕШТАЊА СТВАРИ
Због опасности од поплава, Предшколска установа “Уб“ није радила
два дана. Васпитачима, родитељима и волонтерима није било тешко
да већину опреме преместе на спрат.
Водостај на реци Уб помно су
пратили и запослени у Предшколској
установи, која је прошле године у мају
прва поплављена и од свих јавних
установа претрпела највећу штету. Како
би се спровеле превентивне мере
заштите од поплава, Вртић није радио 5.
и 6.марта.
„Кога су змије уједале и гуштера се
плаши“, објаснија је своју забринутост
овом народном пословицом Гордана
Милосављевић Марковић, директорка
Предшколске установе „Уб“. У обновљеној згради Вртића, запослени су,
током раста водостаја Убаче, били у

пуној приправности. Мањи намештај,
опрему за рад, техничке уређаје и
дидактички материјал преместили су на
спрат, а тежи намештај, попут ормара,
подигли на палете. Иако нису радили
два дана, у Вртићу је била већина
васпитача. Непрестано су проверавали
да ли су склонили све што је могло да се
склони и забринуто гледали преко пута,
у корито Убаче.
Све честитке вредном колективу,
али и родитељима и пријатељима који
су притекли у помоћ приликом измештања ствари.

- По канонима, Свети оци кажу, да
не би требало да прође више од три
недеље, а да се хришћанин не причести.
Заповести које су дате су упутство за
употребу нас самих. Свети Јован Крститељ у пустињи виче: Покајте се! Али не
само испричати свештенику грехе, не
осетивши ништа. У ком год тренутку се
окренемо ка Господу, неће бити касно.
Макар и последњих пет минута свога
живота. Али, ако и у садашњости живимо квалитетно и будућност ће нам таква
бити.
Веома важно је и да научимо да
опростимо другима, ма шта да су нам
учинили у животу, што мало ко уме. Отац
Михаило цитирао је речи Господа:
„Каквим судом судите, таквим ће вам се
судити. Ако другима опростите и вама
ће бити опроштено“. Најлакши начин је
Исусовом молитвом: „Господе Исусе
Христе, помилуј (рећи име те особе)“.
Услов да неко може да воли, је моћ
праштања. Ако не можемо да опростимо, не можемо ни да волимо.
Д.К.

Акција у убском вртићу

ФУДБАЛ

НАСТАВАК ПРВЕНСТВА
21.МАРТА
Најава 16.кола (21-22.март):
Младост (Д) - Тулари
Качер - ЗСК
Трлић - Совљак
Јуниор НН - Спартак (Љ)
Рубрибреза - Јошева
Колубара (Ј) - Пепељевац
ОФК Дивци - Бањани
Тешњар - ОФК Јабучје

19.март 2015.г.

НАСТАВАК ПРВЕНСТВА
4.АПРИЛА
Најава 12.кола (4-5.април):
Гуњевац - Каленић
Рудар (Р) - Степање
Тврдојевац - Омладинац (К)
Д.Туцовић - Полет (Т)
Ц.Јабука - Стубленица
Полет (ДЛ) - Пролетер (Б)

17.кола (28-29.март):
Тешњар - Младост (Д)
ОФК Јабучје - ОФК Дивци
Бањани - Колубара (Ј)
Пепељевац - Рубрибреза
Јошева - Јуниор НН
Спартак (Љ) - Трлић
Совљак - Качер
ЗСК - Тулари
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НАСТАВАК ПРВЕНСТВА
4.АПРИЛА
Најава 8.кола (4-5.април):
Слога (В) - ОФК Паљуви
Докмир - Звиздар
Шарбане - Чучуге
Мургаш 2012 - Памбуковица

ЗОНА “ДРИНА“
16.коло (недеља, 22.март 2015- 14.30ч):
БРЕЗОВИЦА - СЛОГА (Бајина Башта)
17.коло (недеља, 29.март 2015- 14.30ч):
БРЕЗОВИЦА - СЕВОЈНО
18.коло (субота, 4.април 2015- 15.30ч):
ЗЛАТИБОР - БРЕЗОВИЦА

СРПСКА ЛИГА “ЗАПАД“

НАСТАВАК ПРВЕНСТВА
28.МАРТА
Најава 10.кола (28-29.март):
Радник - ОФК Таково
Стрелац (К) - Слога (Л)
Вукона - Јединство (М)
Бргуле - Врело
Слободна Колубара (ЛП)
МАЛИ ОГЛАСИ

Продајем комбајн- тип 142
у одличном стању. Опремљен
за пшеницу, кукуруз и остале
житарице (годиште 1990).
Тел. 063/105-7872, 063/25-65-75

16.коло (субота, 21.март 2015- 14.30ч):
ЈЕДИНСТВО (Уб) - ШУМАДИЈА (А)
17.коло (недеља, 29.март 2015- 14.30ч):
ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) - ЈЕДИНСТВО (Уб)
18.коло (субота, 4.април 2015- 15.30ч):
ЈЕДИНСТВО (Уб) - Јошаница
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СПОРТ

19.март 2015.г.

БРЕЗОВИЦА НА СТАРТУ ПРОЛЕЋА ДОЧЕКУЈЕ СЛОГУ (ББ)

РАТНИЧКИ ДУХ
ВОДИ ДО ОПСТАНКА
- Тренер Пантелић не придаје велики значај добрим
играма у припремном периоду. - Повреда Дарка
Матића највећа главобоља.
Брезовица је добрим играма у финишу припремног периода послала
пуно позитивних вибрација својим навијачима. Екипа Зорана Пантелића је
у најбољој зимској игри надиграла Владимирчане (3:0), а потом је у
Лукавцу осетила и природну подлогу (тачније речено- блато), где је
побеђен Полет из Попучака са 4:0. Одлагање првенства Зоне "Дрина"
учинило је да Брезовчани одраде још једну "генералку", није било
победника у дуелу са ваљевским српсколигашем (1:1, стрелац Радојичић).
Ипак, искусни тренер далеко је од стања спокојства, знајући да права
искушења тек долазе:
- Не свиђа ми се што се сеје превелики оптимизам, као да је опстанак
већ у нашим рукама. Могло би то да нам се обије о главу, чека нас паклено
пролеће и то што смо можда јачи на папиру- нема никаквог значаја. Имали
смо неколико добрих партија, али припремни период не сме да нас завара.
Играли смо против комбинованих тимова Железничара и Турбине, Прово
нас је надиграло у већем делу меча, Јединство из Владимираца је битно
ослабљено..., па је сад најбитније да се спустимо на земљу и заборавимо
мечеве без резултатског значаја- каже Зоран Пантелић, тренер Брезовице.
Први меч пролећа (недеља 22. март, 14.30 часова у Брезовици),
тамнавски зонаш дочекује са доста кадровских проблема. Слога из Бајине
Баште се добро појачала зимус, а списак повређених и кажњених је
прилично дуг у домаћем табору. Тренутно највећи проблем је повреда
Дарка Матића, а суспендовани су Леонтијевић, Јоцић, Радојичић и
Радовановић. Капитен Дејан Младеновић има право бирања, па екипа са
Дрине долази са епитетом фаворита:
- Имамо два везана меча кући, након Слоге долази и Севојно које је
три пута савладало Брезовицу у претходне две сезоне, па је јасно колико
нас тежак посао чека. Распоред је убитачан, у Брезовицу овог пролећа
стижу кандидати за 1. место и директни ривали за опстанак, а у овом
тренутку можемо само једно да обећамо- борба, борба и само борба, то је
једини рецепт за репризу прошлогодишњег успеха- закључује у борбеном
духу стратег Брезовице.
Б.М.

ПРИПРЕМНЕ УТАКМИЦЕ
ТРЛИЋ - ТУЛАРИ 4:1
Пред старт пролећа, Трлић је последњу пробу
имао против још једног окружног лигаша - Тулара.
Гости без Вићентића и Пантелића нису могли да
се одупру домаћину, па је Трлић головима
Јолачића, Савића, Јеремића и Близањца славио
са убедљивих 4:1.
СОВЉАК - ВРЕЛО 3:1
Совљак, кога на старту чека управо гостовање "месарима", савладао је у последњој
провери на вештачкој подлози Врељане са 3:1.
Расположен је био Обрадовић са два поготка, а
утисак је да ће и Цицовић из Пепељевца бити
добро појачање за напад Совљачана.
ЈОШЕВА - ГУЉЕВАЦ 1:1
Јошева и Гуњевац су играли нерешено- 1:1,
Горан Вукић и Кузмановић су били стрелци на
терену који је, због велике количине воде, био
далеко од идеалног за игру.
БАЊАНИ - ЈЕДИНСТВО (омладинци) 4:1
Добар тест имали су и Бањанци, омладинци
Јединства пружали су снажан отпор 60 минута,
али је искуснији домаћин славио са 4:1.
ТВРДОЈЕВАЦ - РАДНИК 4:1
Тврдојевац је на СЦ "Матић" савладао Радник
4:1, Танасијевић и Младеновић су потврдили да
су најбољи тандем Међуопштинске лиге, а Тврдојевчани ће 25. марта угостити еминентног ривалаод 15 сати играће меч са ветеранима Партизана.
ОМЛАДИНАЦ (К) - ТАКОВО 2:1
Планирани турнир у Калиновцу померен је за
7 дана, Омладинац је у "шареном" саставу добио
Таково са 2:1.
ПОЛЕТ (Т) - ЦРВЕНА ЈАБУКА 2:1
Још један занимљив сусрет одигран је на
Матићевом "вештаку", Полет из Такова је
головима Јеремића и Срећка Илића савладао
Црвену Јабуку са 2:1.

И РУКОМЕТАШИМА УБА ПОМЕРЕН ПОЧЕТАК ПРВЕНСТВА

ПРВИ ТЕСТ НА БАРИЧКОМ БЕТОНУ
- Меч са Првом искром ипак 28. марта. - Наредног викенда
наступ на турниру у Новој Пазови. - Текић највеће појачање.

ДРУГА ЛИГА - ЦЕНТАР

Уместо планираног 21. марта, убски рукометаши ће бетон баричке
1. ORK Ma~va(B) 8 0 1 +68 16
Колоније испробати седам дана касније, против домаћина Прве искре.
2. Zemun 1957
8 0 1 +63 16
Наредног викенда Убљани путују на триагонал-турнир где ће се, поред
3. Metaloplas.2 6 0 3 +28 12
домаћина, наћи и екипа Лавова из Бачке Паланке. За овај број "Гласа", тренер
4. Ub
6 0 3 +24 12
Тома Марковић представио нам је екипу која ће у наставку сезоне пробати да
5. Prva Iskra
4 0 5 +2 8
стигне водећи двојац:
6. Dor}ol
4 0 5 +1 8
- Милекић је већ голман који улива велико самопоуздање екипи, док
7. Jedinstvo(K) 4 0 5 -7 8
битан напредак показује и млади Јовановић. Стокић се све више намеће на
левом крилу, где му конкуренцију праве искусни Стојановић и млади
8. Radni~ki (O) 3 0 6 +3 6
Вукосављевић. На супротном крилу, али и бековској позицији, минуте ће
9. ORK Um~ari 2 0 7 -27 4
делити Зарин, Антић и Ранковић. Саша Јовичић је неприкосновен на линији, 10. Mladost(SP) 0 0
9 -155 0
али игре Марка Симића показују да добијамо још једног сјајног пивотмена.
Б е ко вс к а л и н и ј а
биће још јача у наставку
- FOTOGRAFIJE
сезоне:
- FOTOKOPIRANJE
- Добили смо велика
појачања у Текићу и мла(CRNO-BELO I KOLOR)
дом Марковићу, наравно
- DIGITALNA [TAMPA
да је Рогић и даље битан
шраф екипе, а искуство
- VIDEO MONTA@A
Андрића пуно нам је
значило јесенас. МатоVELIKI IZBOR POZIVNICA
вић, позајмљени играч
Партизана, има велики
[TAMPANJE I KORI^ENJE
учинак у одбрани, уз
SVIH VRSTA DOKUMENATA
"клинце" Драгишића и и
Петровића- мислим да је
VELIKI IZBOR FOTO POKLONA SA VA[IM FOTOGRAFIJAMA
то екипа која може да
пружи одличне партије у
Foto jastuk
600
наставку- закључује
некадашњи десни бек,
Саша Јовичић сада учитељ, убских
900
неприкосновен рукометаша Томислав
490
Majica 50% pamuk
Puzzle A4
Б.М.
850
на позицији пивота Марковић.
Foto {olja, bela
50% poliester
i u obliku srca

ФУДБАЛ
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ОДЛАГАЊЕ ПРВЕНСТВА ДОБРО ДОШЛО РОВИТИМ ИГРАЧИМА ЈЕДИНСТВА

ЈОВАНОВИЋ ОПРЕЗАН ПРЕД СТАРТ
- Јовановић, Марјановић и Стојановић у прва два кола имаће принудну паузу због картона.
- Раднички побеђен са 3:1 у последњој провери, прошлог викенда без утакмице.
- Шумадија јак ривал, тренер Јединства сматра да је најбитније не изгубити на старту.
Померање пролећне премијере за 21. март није
превише пореметило планове тренера Срђана
Јовановића, а због попуњених термина на СЦ "Матић",
црвено-бели нису имали нову "генералку". Тако је меч
против обреновачког Радничког (3:1) остао последњи тест
за Убљане пред наставак сезоне, два гола Бобана
Стојановића потврдила су да ће искусни нападач и даље
бити главна опасност за противничке голмане, овога
пролећа и са капитенском траком око руке.
Одлагање меча са Шумадијом пријало је неколицини
играча, пре свега стандардном голману Љубиши Ракићу
кога је вирус избацио из строја читаве прошле седмице.
Искусни Ђорђе Тадић такође ће имати додатних седам
дана да се опорави од повреде која га је мучила у
претходном периоду, а од грипа се опоравио и поуздани
дефанзивац Слободан Арсеновић. Јесенас је под
Букуљом одигран жустар меч јаког темпа, оба ривала су
пропустила по једну идеалну прилику, а нови термин меча
заказан је за седам дана касније у односу на предвиђени.
Већ у првом мечу, тренер Јовановић ће имати
задатак да извага која од три кључна "шрафа"Стојановић, Јовановић, Марјановић (парни картони)гурнути у "ватру" под Шепковцем, а кога сачувати за
комшијски дерби у Лајковцу. Избор ће зависити и од
опоравка ровитих играча, утисак је да је најјача
конкуренција у везном реду где су новајлија Ковачевић и
опорављени Солдатовић донели квалитет више, док су
Сајићу и Каличанину за сада подједнаке шансе да заузму
место у штоперском тандему. Повратак Александра
Ситарице пуно ће значити за пробојност убског напада,
иако је припремни период показао да се форма још тражи:
- Нисмо бриљирали у припремном периоду, чак смо
пружили и неколико забрињавајућих партија. Надам се да
ће проблем мотивације решити први првенствени меч,
никако не смемо да се задовољимо пролећним учинком и
"отаљамо" пролећни део. Захваљујући терену породице
Матић имали смо доста боље услове за тренинг од екипа у
региону, вероватно би припреме добиле још бољу оцену
да није било константно повређених и болесних играча.
Шумадија је направила озбиљну екипу, јачу него јесенас,
пробаћемо да надвисимо ривала и вероватно тежак
терен, па да на дерби у Лајковац одемо у победничком
расположењу. Ипак, сваки старт носи опасности, у неким
размишљањима не бих био незадовољан ни бодомопрезан је тренер Јединства Срђан Јовановић.
Б.М.

ОКОНЧАНО ДРУГО ИЗДАЊЕ ЗИМСКЕ ЛИГЕ

ОБРЕНОВЧАНИ
НАЈУСПЕШНИЈИ
Зимска лига коју организује убски српсколигаш имала је
своје друго издање- још успешније и масовније него прошле
зиме. Од децембра прошле године па до друге недеље марта
2015., своје умеће на убском паркету показало је преко 250
деце из осам фудбалских школа. Уз домаћина и
прошлогодишње учеснике- Сењак, Срећно стопало,
Омладинац (Љиг) и Ас 07 из Каленића, ове зиме су
учествовале и фудбалске школе Обреновца 1905, Будућности
из Звечке и лајковачког Железничара. Играло се у три
конкуренције (2004., 05. и 06. годиште) по седам екипа, будући
шампиони састајали су се сваке недеље и имали укупно 15
такмичарских дана.
Фудбалска школа чувеног чика Арсе која изнедрила
Матића, Петровића, Ђуричића, Обрадовића.., показала је да
има одличну базу за будућност и била најуспешнија у две
конкуренције. У најмлађој, Обреновчани су у финалу
савладали Будућност из Звечке са 3:2, а њихови годину дана
старији саиграчи били су бољи од Омладинца из Љига- 2:1. У
најстаријој категорији, пулени Радована Тадића су головима
Марка Киселчића направили преокрет и заслужено стигли до
пехара против Обреновца 1905. Убљанима су припале и
појединачне награде- Бане Руњаић је био голгетер турнира,
Вељко Петровић најбољи чувар мреже, а играч турнира био је
луцидни Богдан Милутиновић.
Б.М.

Убска фудбалска школа: ФК Јединтво

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

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

SRT 8201

TV
4.390-

3.100-

* garancija
24 meseca
TERRESTRIAL

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

RISIVER

* garancija 24 meseca

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

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

Друга лига "Центар", 12.коло

ПОНОВО У СТАРОМ РИТМУ

УБ - ШУМАДИЈА (Аранђеловац)
3:0 (25:14, 25:10, 25:18)

- Са две максималне победе, екипа Марине Петровић се
приближила трећој позицији. - Миа Вуловић донела чврстину
у блоку. - Следи меч са "фењерашем" из Пожаревца.

Спортска хала на Убу. Гледалаца: 60. Судије:
Васић, Булатовић (Нови Сад)
УБ: Јеличић, Лазић, Марковић, Петровић,
Цветковић, Киселчић, Филиповић, Пузовић,
Вуловић, Глишић, Николић, Цвијовић.

Са две одличне партије и убедљиве победе, одбојкашице Уба су
подсетиле на своја шампионска издања и трећепласираном Смедереву
пришле на само два бода заостатка. Убљанке нису дали ни грама наде
ривалкама у 6 претходних сетова и најавиле су да ће озбиљно претендовати
на позицију иза водећег двојца.

Друга лига "Центар", 13.коло

СМЕДЕРЕВО - УБ 0:3
(18:25, 19:25, 21:25)
Спортска хала у Смедереву. Гледалаца: 50.
Судије: Јагодић, Медојевић (Београд).
УБ: Јеличић, Лазић, Марковић, Петровић,
Цветковић, Киселчић, Филиповић, Пузовић,
Вуловић, Глишић, Николић, Цвијовић.

ДРУГА ЛИГА - ЦЕНТАР

Поново нижу победе: ЖОК Уб
Тренер Марина Петровић направила је неколико тактичких измена које
су донеле велики напредак на паркету. Миа Вуловић је прекомандована на
позицију средњег блокера, досадашњи либеро Ана Лазић померена на
пријем што јој није страна позиција, а Јована Цвијовић и Јелена Николић су
поделиле минутажу на месту либера- једна у одбрани, друга на пријему:
- У Смедереву смо сјајно функционисале, Миа је освојила више од 10
поена директно из блока, што је битно утицало и на самопоуздање остатка
екипе. Сви остали елементи су били на високом нивоу, поновићу да нам је
повратак Маје Глишић донео неопходну пробојност, па смо лакше него што
смо очекивали тријумфовали на паркету трећепласиране екипе. Толико смо
деловале сигурно, да смо у појединим тренуцима дале себи луксуз да се
насмејемо и опустимо. Ипак, напоменућу да су Смедеревке у
претходном дуелу играле пет сетова са Асом, што је потврда
колико је наша форма у успону- задовољна је Марина
Петровић.
Меч против Шумадије био је слична прича, домаће су
биле убедљиве и надмоћне од самог почетка, па су и девојке
са клупе имале простор да се покажу. У наредном сусрету,
Убљанке ће дочекати Млади радник који је још без победе, па
би све сем убедљивог тријумфа ЖОК Уба било изненађење.

12 1
1. Imlek
2. As
12 1
3. Smederevo
9 4
4. Ub
8 5
5. Spartak(Q)
8 5
6. Sterija
6 7
7. [umadija (A) 4 9
8. Lazarevac
3 10
9. Po{tar 064
3 10
10. Ml.radnik(P) 0 13

38:13
37:11
29:20
29:17
27:20
24:26
22:31
17:33
11:34
10:39

35
34
26
24
23
17
15
9
8
4

Наредне утакмице ЖОК Уб:
14.коло (21.март 2015):
ЖОК Уб - Млади радник (Пожаревац)
15.коло (28.март 2015):
Спартак (Љиг) - ЖОК Уб
16.коло (4.април 2015):
ЖОК Уб - Ас (Београд)

СПОРТ
КОШАРКАШИ РАДИЛИ ПРЕКОВРЕМЕНО

Прва српска лига "Запад", 19.коло

ПОБЕДА КУЋИ,
ПОРАЗИ НА СТРАНИ
- Чачани и Краљевчани прејаки у овом тренутку. - Студент лако
поражен на Убу, блистао Јадранин. - Следи меч са Новим Пазаром.
Убски кошаркаши се налазе у средини табеле и чини се да
неће много мењати позицију до краја сезоне. Тренер Ружичић
константно кубури са кратком ротацијом, на већ скраћен ростер
надовезала се и болест ове сезоне одличног Срећка Ракића.
Железничар је потврдио епитет фаворита у Чачку, све
бољи Лука Пешић је пропустио меч због турнира у
иностранству, па је "скрпљени" убски тим пружио сасвим
пристојан отпор. Стизали су Убљани и на -3, а да је меч имао
сличан сценарио као и седам дана раније у Краљеву- потврђује
и идентичан резултат те две утакмице.
Утакмица против Студента одиграна је у ванредном
термину (среда), а обележила га је лепршава игра домаћих у
којој је предњачио крилни центар Горан Јадранин. Некадашњи
јуниор Црвене звезде је наштеловао нишанске справе, играо
јаку одбрану, доминирао под оба обруча и неколико пута
"ухватио" ривале на фаул у нападу, а у стопу га је пратио и први
убски кошгетер Александар Веселиновић. Велика предност
била је прилика да пристојан број минута укњиже Дракси- Горан
мовић, Милуровић и Пећинар, а најбоље их је искористио бек Јадранин
Марко Драксимовић који је у финишу
демонстрирао "мекоћу" своје руке.
Прва српска лига "Запад", 21.коло
Меч у Краљеву обележили су велики
ЖЕЛЕЗНИЧАР - УБ 92:80
проблеми Убљана у брањењу "пик енд
(25:23, 20:13, 19:21, 28:23)
рола", искусни Хабуш и Барлов били су
Сала Прехрамбено-угоститељске
нерешива енигма за госте, па је Полет
школе у Чачку. Гледалаца: 70.
великим делом меча имао двоцифрену
Судије: Станић (Ваљево), Николић
предност. Запретили су пулени Душка
(Шабац)
Ружичића у финишу, стигли на -3, али више
од тога нису могли...
Б.М. УБ: Љубас 12, Јадранин 18, Пећинар, Перић, Милуровић, Драксимовић 3, Веселиновић 33, ДаниУ ШАПЦУ ОДРЖАНО ПРВЕНСТВО
ловић 4, Јаковљевић 10.

ПОЛЕТ (Ратина) - УБ 92:80
(22:18, 18:12, 28:25, 24:25)
Спортска хала у Краљеву. Гледалаца: 50. Судије: Живанић, Дуловић
(Чачак).
УБ: Љубас 7, Милуровић, Јадранин
16, Пешић 13, Милуровић, Веселиновић 25, Драксимовић, Јаковљевић
19, Даниловић.
Прва српска лига "Запад", 20.коло

УБ - СТУДЕНТ (ББ) 92:64
(31:17, 14:15, 23:17, 24:15)
Спортска хала на Убу. Гледалаца:
1 0 0 . С уд и ј е : Ј оло в и ћ , И л и ћ
(Краљево).
УБ: Љубас 8, Јадранин 24, Пешић 12,
Милуровић, Драксимовић 9, Пећинар, Веселиновић 24, Јаковљевић
15, Даниловић.

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD
1. Zlatibor
2. Priboj
3. @elezni~ar (^)
4. Zlatar (NV)
5. [abac
6. Ub
7. Novi Pazar
8. Polet (Ratina)
9. Radni~ki 1950
10. Svilajnac
11. Student (BB)
12. Prva Petoletka
13. Sloga(D)
14. Sloga (Po`ega)

СРБИЈЕ У КРОСУ

НОВАКОВИЋ ТРЕЋИ

Жарко Новаковић

23

19.март 2015.г.

У Шапцу је одржано
државно првенство у кросу на
ком су наступила и два такмичара АК "Маратонац 2002". На
тешкој и меканој стази, Жарко
Новаковић је забележио одличан
наступ и заузео треће место у
конкуренцији старијих јуниора
(трчало се на пет километара,
док је Зорица Радовановић била
осма код млађих јуниорки.
Одличан наступ имала су и
двојица Убљана који су чланови
АК "Младост" из Ужица- Милан
Митровић је постао првак Србије
у кросу за млађе сениоре, а
његов млађи брат Милош направио је исти успех у конкуренцији
старијих јуниора.

POLARIZOVANE
NAOČARE
VELIKI
IZBOR
MUŠKIH
I
ŽENSKIH
NAOČARA
POVOLJNO !
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