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ИЗВЕШТАЈ
о одржавању летњег истраживачког кампа
„Радљево 2013“
У организацији Друштва младих истраживања „Чучуге“ и Црвеног кр‐
ста Уб, у периоду од 28. јула до 2. августа 2013. године одржан је летњи ис‐
траживачки камп у Радљеву.
Учествовало је укупно 19 чланова ДМИ „Чучуге“ и Црвеног крста Уб.
Учесници су били смештени у просторијама Основне школе „Душан
Даниловић“ у Радљеву.
Предавања су се одржавала у преподневним и поподневним терми‐
нима у просторијама школе из области екологије и етнологије.
Предавачи су били: др Славиша Ђукановић, Живко Леонтијевић, Та‐
ња Мимић, проф. Слободан Радосављевић, Јелена Михаиловић и Зоран
Кумбарић.
Поред предавања учесници кампа су свакодневно организовали те‐
ренске акције у селима Радљево и Шарбане.
Подаци о Радљеву
Радљево се налази источно од Уба, удаљено око 15 километара.
По величини спада у средње насељена места и има око 600 станов‐
ника.
Кроз Радљево пролази пут Уб – Бргуле – Стублине. Иначе, Радљево је
један од сеоских центара и седиште источне Тамнаве. У селу се налази
храм посвећен Покрову Пресвете Богородице. Мештани се углавном баве
пољопривредом, мада има запослених и у рударском басену Колубара.
У центру села се налази лепо уређена осмогодишња школа „Душан
Даниловић“ (засеок Пљоштаница). Постоји и истурено одељење школе у
засеоку Горње Радљево.

Село има лепо уређено фудбалско игралиште на простору спортског
центра „Рудник“. Фудбалски клуб „Рудар“ се такмичи у Општинској лиги.

Учесници летњег кампа
1. Павловић Богољуб, Чучуге
2. Мирковић Ненад, Докмир
3. Павловић Немања, Чучуге
4. Ђелмаш Никола, Гвозденовић
5. Баљевић Марија, Барич
6. Ђукановић Маша, Младеновац
7. Стајчић Валерија, Уб
8. Срећковић Жељко, Црвена Јабука
9. Ранковић Живојин, Кршна Глава
10. Мирковић Невена, Докмир
11. Дамњановић Јелена, Црвена Јабука
12. Гајић Јована, Радљево
13. Павловић Слободан, Земун
14. Веселиновић Стојан, Уб

15. Ковачевић Александар, Чучуге
16. Симић Драгана, Уб
17. Милошевић Зоран, Чучуге
18. Ковачевић Снежана, Уб
19. Живановић Милован, Лајковац

Црква у Радљеву

ОШ „Душан Даниловић“ Радљево

ЕТНОЛОГИЈА
Тема истраживања: Народна архитектура
Циљ теренских истраживања у селима Радљево и Шарбане био је да
се утврди да ли и колико на том простору има старих воденица, сачуваних
старих грађевина (куће, магазе, вајати и сл.) из турског периода и млађих
објеката занимљиве народне архитектуре, као и одређене занимљивости
везане за градњу и слично.
Воденица на реци Кладници у Радљеву
Постојала је воденица звана „Ишића воденица“ на западној страни
изнад пута Јабучје – Радљево. Имала је два витла (камена) и била најстари‐
ја воденица на Кладници. Радила је све до 1990. године. Касније је запу‐
штена и урушила се.
На реци Убачи у Шарбанама постојале су три воденице.
Стара воденица ‐ поредовничка („селска“) налазила се на самој гра‐
ници са Стубленицом. Имала је четири витла (камена). Израђена је у 19.
веку а порушена је пре Првог светског рата. Имала је 28 поредовника.

Воденица звана Шарбанска налазила се испод шарбанског гробља.
Основало ју је дванаест фамилија а касније је имала поредовнике. Имала
је четири витла. Престала је са радом када је регулисан ток Убаче. Још по‐
стоје остаци воденице зарасле у грање и коров.
Стеванчевића воденица у Шарбанама изграђена је 1943. године,
престала је са радом 1954. Имала је једно витло.
Стара кућа Пауна Вујановића из Радљева

Кућа је стара око 100 година, димензија 12 x 11 метара. Кућа је на
слово Г са малом терасом испред. Зидана је циглом, адаптирана је и у до‐
бром је стању.
Стара магаза Војислава Јеремића из Радљева

Старост магазе је 100 година, димензија 7,5 x 6,5 метара. Магаза је у
релативно добром стању.
Стара кућа Поповића

Кућа се налази на самој граници између Радљева, Бргула и Шарбана.
Припада КО Бргуле и води се као археолошки локалитет у близини Радље‐
ва. Кућа је грађена од 1985 до 1903. године, димензија 12 x 12 метара. Ку‐
ћа је огромна била у време настанка, оштећена је од земљотреса и зуба
времена, још је у употреби. Под заштитом је од стране Завода за заштиту
споменика културе Ваљево као археолошки локалитет звани „Поповића
имање“ из периода неолита.
Стара кућа Милована Симића из Радљева

Кућа је стара преко 100 година, димензија 10 x 8,5 метара. Темељ је
од камена, зидови од шепера. Кров је на четири воде, са једним димња‐
ком на средини. Покривена је ситим бибер црепом. Има три одељења,
оџаклију и две собе. На кући су једна улазна врата и шест прозора са ре‐
шеткама. Кућа је адаптирана и у добром је стању.
За етнолошку секцију
руководилац
Богољуб Павловић

ЕКОЛОГИЈА
Села Радљево и Шарбане спадају у еколошки загађенија села наше
општине, највише због близине угљенокопа који се шири према овим под‐
ручјима.
Што се тиче загађења речних водотокова (Кладница, Пљоштаница,
језеро у горњем Радљеву) нису затечене веће депоније, већ спорадично
убачене пластичне флаше, лименке и други отпад. Забележили смо неко‐
лико депонија чврстог отпада.
1) Депонија на путу за Горње Радљево уз реку Кладницу ‐ реаговала је
месна заједница и спречено је њено ширење и увећавање, обзиром
да је од пута насута земља и не може да се приђе депонији.
2) Мања депонија на крај пута Радљево – Бргуле (засеок Рупљани) око
1 m3 . Састав депоније: 70% пластика, 30% лименке.
3) Депонија у Горњем Радљеву близу асфалтног пута за Мали Борак (у
близини језера) око 1 m3 . Састав депоније: 60% пластика, 20% ли‐
менке, 10% стакло и 10% папир.
4) Депонија у Шарбанама у Доњим Шарбанама (Рупљани). На почетку
две веће депоније око 3 m3. Састав депоније: 80% пластика, 10% ста‐
кло и 10% папир.
Учесници летњег истраживачког кампа „Радљево 2013“ направили су
акцију чишћења језера у Горњем Радљеву. Око језера и из воде прикупље‐
на је већа количина отпада, око 60 врећа пет амбалаже, 5 врећа стакла и 5
врећа лименки. Проблем је мали број контејнера у Радљеву и Шарбанама.
У центру Радљева постоје контејнери али је примећено да несаве‐
сни мештани бацају отпад у близини продавница у самом центру села.
Чланови еколошке секције обавили су, поред теренских истражива‐
ња везаних за дивље депоније, анкету са мештанима Радљева и Шарбана
везане за актуелне еколошке проблеме у Општини Уб и месној заједници и
генетски модификованој храни. Урађено је око 60 анкета.
Као главни еколошки проблеми наведени су:
‐ загађења од угљенокопа,
‐ неконтролисано бацање смећа и стварање депонија од стране не‐
савесних мештана и недостатак контејнера.
За еколошку секцију:
За ДМИ „Чучуге“
Павловић Немања, с.р.
Триндић Драгољуб, с.р.

