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ГРАДСКИ БАЗЕНИ УБ

СЛАБА ПОСЕТА
ОВЕ СЕЗОНЕ
Само у појединим данима, када је жива
у термометру прелазила 30 степени
Целзијуса, убски базени бележили су
посете од 100 до 200 купача.
Убски Градски базени, ове године, отворени су са
закашњењем, 1.јула, а како ствари стоје, биће ово
вероватно и најслабија купалишна сезона до сада, што због
неповољних временских прилика, што због епидемије
коронавируса, која је у великој мери одвратила купаче од
сунчања и купања у овој воденој оази. Само у појединим
данима, када је жива у термометру прелазила 30 степени
Целзијуса, убски базени бележили су посете од 100 до 200
купача.
- У КЈП „Ђунис“ посебно се води рачуна да има
довољно дезинфекционих средстава на самом улазу у
комплекс базена, као и у санитарним чворовима. Исто тако,
пратимо да се купачи придржавају потребне дистанце од
два метра од пешкира, али смо приметили да ове године
баш због ковида 19 нема пуно купача, као што је то био случај претходних година. И поред тога смартам да се
посетиоци могу осећати безбедно на нашем купалишту, с
обзиром да је у води хлор који делује као вид дезинфекције
и у самом базену до заразе и не може доћи- истиче Саша
Милићевић, директор КЈП „Ђунис“, које управља убским
Градским базенима.

Градски базени Уб
Према његовима речима, радови на аква-парку су
одложили отварање малог базена, који се налази у самој
близини градилишта, што је додатно утицало на посету на
базену.
- Ни временске прилике нам нису ишле на руку, али
очекујемо ускоро лепше време и колико-толико бољу
купалишну сезону током августа. Реконструкција постојећег
базена креће након завршетка сезоне, 1.септембра. Радови
на аква парку теку по плану и већ у мају наредне године ћемо
имати објекат јединствен на овим просторима, па чак и у
Србији. Мислим да ћемо тада и отворити наредну купалишну сезону, јер планирамо уградњу грејача који ће додатно
загревати воду и продужити рад новог комплекса до 1.октобра- закључује Милићевић.
До 31.августа Градски базени ће купачима бити на
располагању сваког дана од десет до 19 часпова. Цена
дневне карте је као и пре десет година и - 150 динара, што
овај комплекс чини једним од најјефтинијих у Србији. М.М.М.

ШВЕДСКИ МОДЕЛ

Н

ема пуно вести о ситуацији у Шведској. Очекивало се да ће ова богата
европска земља да доживи велики
економски колапс јер они, једноставно, ни-

су прихватили и нису реализовали упутства
Светске здравствене организације у вези пандемије коронавируса, а која је проглашена
почетком марта ове године. Швеђани се нису
спотакли о масовну хистерију коју су изазивала
званична саопштења из кровне здравствене
организације при Уједињеним нацијама. Одлучили
су се за политику коју су сматрали одрживом без
ригорозних мера у ограничавању кретања - уз спасавање живота својих грађана.
Е, сад! Традиционалистички приступ лечењу
оболелих, како се показало, дао је најбоље
резултате. Нису се потпуно затворили, економија је
функционисала, а број заражених (и жртава
вируса), како извештавају слободни светски
медији, није био знатно већи у односу на друге
земље у свету.
Због тога што није прихватила упутсва диктирана
од стране креатора ‘’ујдурме светских размера’’
Шведска је оштро критикована и вероватно ће
бити, као својевремено Србија, осуђена на
уништење због непослушности и опирања у
релизацији плана дисциплиновања народа, то је
очигледно, без обзира на оправдану сумњичавост
у теорије завере. Да ли ће разлог за такву одлуку да
буде ‘’увођење демократије’’ или нешто друго,
углавном, за очекивати је да почне невидљиво
подривање и ове богате земље. Међутим, ако
глобалисти и дубока држава не победе на следећим америчким изборима, ствар би могла да
крене у другом правцу. За примером Шведске би
кренуле друге државе које су, за сада, из разних
разлога, послушне, а то значи да своје грађане
дисциплинују пратећи упутства из великих центара моћи.
Медији објављују, често, застрашујуће вести.
Доминира она да је ‘’други талас’’ пандемије јачи од
претходног. Уз то, чини се да званични подаци о
броју оболелих и умрлих заузимају несразмерно
више простора. Као да се коронавирус намерно
држи у центру пажње. Али, објављено је и то да је
сакупљено преко хиљаду потписа лекара који
траже смену Кризног штаба из ‘’области струке’’.
Све то указује на то да ‘’ствари нису чисте’’ и да има
места сумњи да се покушава са стварањем
атмосфере страха и осећања беспомоћности у
народу. Разлози за то су јасни.
Да ли ће вакцине донети олакшање и вратити свет у
какву-такву нормалу, кажу, видећемо до краја
године?
Могуће је да ће конкурентске фармацеутске фирме,
којe се, сада, утркују у ‘’племенитој’’ борби за
поуздану вакцину (упркос вестима да није доказано
да је могуће стицање трајне отпорности), коначно
објавити и нешто из чега би се видело да је ‘’цар го’’
и да је наш Професор Несторовић био у праву кад је
тврдио да се ‘’ствари пренадувавају’’... Ипак,
неизвесност ће, неизбежно, потрајати.

КОРОНАВИРУС
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ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА НА УБУ

УТРОСТРУЧЕН БРОЈ ЗАРАЖЕНИХ
У ОДНОСУ НА ЈУН
Апел зараженим особама да поштују мере кућне изолације и да се не крећу међу
здравом популацијом. Ускоро, ако се ситуација на Убу не смири, могуће нове мере.
Биће пооштрена контрола угоститељских објеката.
Након последњег пресека стања новооболелих особа
са територије општине Уб, о којем смо писали током јуна
месеца, број заражених особа вирусом COVID 19 је утростручен. Почетак епидемије на Убу, праћен је појединачним
случајевима и готово двомесечном стагнацијом без позитивних случајева, када се број зауставио на 24 оболелих.
Од четвртка, 18. јуна, скала полако почиње да се пење,
оболевало је по двоје или троје људи дневно. Међутим,
почетком јула, у убску Ковид амбуланту, дежурним лекарима
јављало се и преко 100 пацијената дневно, са симптомима
карактеристичним за Корона вирус, па је улица Добросава
Симића, у којој се налази Дом здравља „Уб“ и Ковид
амбуланта, нужно затворена, како би се пацијентима
омогућило да седну на клупе које су постављене испред, а
гужва у затвореном простору свела на прописан број,
сходно мерама.
Последњих дана, у убску Ковид амбуланту, која ради
од седам до 20 часова, прегледа се између 60 и 90 пацијената
дневно. У обе смене раде две екипе лекара, а током викенда једна. Да бисмо сачували наше младе лекаре и медицинско
особље, које већ месецима предано ради и трпи велико
оптерећење, што психичко, што физичко, нужно је да се свако од нас потруди, да се придржава свих предвиђених мера,
како би здравствени систем остао што стабилнији. Лекари
Вук Савковић и Марија Срећковић описали су ситуацију:
- Повећан број прегледа наступио је крајем јуна, те се
током целог јула одржао велики број пацијената. Најчешће

ПРЕМА ЗВАНИЧНИМ ПОДАЦИМА ЗЗЈЗ ВАЉЕВО

ОД ПОЧЕТКА ЕПИДЕМИЈЕ
НА УБУ ОБОЛЕЛО 85 ОСОБА
Извештај ЗЗЈЗ Ваљево, показује да је од почетка
епидемије, закључно са 25. јулом, на Убу било позитивно
укупно 85 особа. Тренутно је на болничком лечењу 11
особа, у кућној изолацији је 34, излечених је 37, а још две
особе су преминуле, укупно троје људи су изгубили битку
са Корона вирусом - од када се воде статистички подаци.
Ситуација није ништа боља ни у околним
општинама, где се бележи знатан скок оболелих. У
Ваљеву је од почетка епидемије регистровано укупно 900
позитивних, у Мионици 83, у Лајковцу 61, у Љигу 58, у
Осечини 35 позитивних. У свим општинама је проглашена
ванредна ситуација, осим у општини Уб, а затворена је и
већина јавних купалишта. Укупан број званично
позитивних у Колубарском округу, на дан 25. јул, је 1.222
особе. Незванично, има их много више, јер лабораторијски тестови не показују одмах да ли је неко
заражен или је стекао антитела, а студије, које су
спроведене у Кини, показују да се антитела приказују у
организму око два, три месеца, а онда почињу да опадају.

Убска Ковид амбуланта
су се јављали пацијенти који су имали повишену телесну
температуру изнад 38 oC, дуже од три дана, осећај малаксалости и бол у мишићима, сув кашаљ, кратак дах, губитак
чула укуса и мириса. Због периода, када је присутан велики
број пацијената, који захтевају детаљну анамнезу, преглед и
лабораторијску дијагностику, велики је притисак на лекаре, те
најчешће у току своје смене немају времена за паузу, како би
пацијенти били збринути у најкраћем могућем року.
Дом здравља „Уб“ располаже серолошким тестовима
који одређују присуство антитела у крви. Уколико пацијенти
имају позитиван налаз антитела, ради се PCR тест, односно
назофарингеални брис, а број пацијената, који се дневно
тестира, једном или другом врстом теста, је, у просеку, 20.
Узорци се прослеђују у ЗЗЈЗ Ваљево, а они их даље прослеђују
у лабораторију, па се резултати чекају два до три дана, некада
и дуже због повећаног броја тестирања. Уколико су пацијенти
стабилни шаљу се у самоизолацију од 14 дана, уз
поливитаминску терапију. Болесници са тежом клиничком
сликом упућују се у Општу болницу Ваљево.

Конференција за медије
председника општине Уб Дарка Глишића
Председник општине Уб Дарко Глишић, путем конференције за медије, током прошле недеље, упутио је апел
суграђанима:
-Желимо да, пре неких тежих одлука које треба да
донесемо, људе још једном упозоримо и замолимо да се
придржавају свих мера. Највећи део наших суграђана се труди
да испоштује оно што је држава прописала, али, ако сви нисмо
дисциплиновани, готово је немогуће, да се изборимо са овом
пошасти, иако је наша идеја, од самог почетка, да ни на који
начин не отежамо људима који раде и функционишу на
територији општине Уб. Бојим се, уколико будемо неодговорни
у наредних неколико дана, да ћемо морати да уведемо
ванредну ситуацију- нагласио је Глишић.
По његовим речима, одређен број лица из других
општина долази у наше локале и кафиће, јер је у њиховим
местима радно време многих објеката скраћено, а други разлог
пораста оболелих је што се лица, која су у кућној изолацији, не
придржавају прописаних мера да остану у својим кућама. Због
тога ће општински органи морати да врше контролу оболелих
лица, уколико се не придржавају обавезних прописаних мера,
али и контролу угоститељских објеката.
У првом налету епидемије, од марта до маја, у Колубарском округу, је пријављено 296 случајева, а после паузе од
три недеље, позитивно је 926 особа. Највећи број оболелих су
у узрасту од 30 до 64 године. На Убу је било позитивно и једно
дете, а захтев да се деца тестирају, упућује педијатар.
Д.К.
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ОКО НАС

ИНТЕРВЈУ СА ТИХОМИРОМ СТАНИЋЕМ, ГЛАВНИМ ГЛУМЦЕМ НОВЕ СЕРИЈЕ „КАМИОНЏИЈЕ“
КОЈА СЕ СНИМА НА МНОГОБРОЈНИМ ЛОКАЦИЈАМА У УБСКОЈ ОПШТИНИ

УБ ОСТАЈЕ ЗАБЕЛЕЖЕН ЗА СВА ВРЕМЕНА
- Занимљиво је да смо многе кадрове снимали свуда по околним селима, што ће Убљане посебно радовати
јер ће препознавати своје куће и куће својих комшија, као и многе људе који ће се појављивати у серији,
било као глумци из вашег позоришта, било као статисти- истиче Станић.- Снимали смо на изузетно лепим
локацијама, серија је визуело атрактивна и неће се задржати само на студијским дијалозима.
Максимално смо искористили сву лепоту овог краја и то ће се видети у новим „Камионџијама“.

Часопис „Глас Тамнаве“
као неизоставан део живота на Убу

Детаљ са снимања на убској Фазанерији:
Тихомир Станић и Ненад Јездић
фото: Немања Јовановић Фуљин
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ШИРОМ УБСКЕ ОПШТИНЕ

СНИМАНО НА ПРЕКО
ПЕДЕСЕТ ЛОКАЦИЈА
Поред градске зоне и многих локација на Убу,
кадрови су снимани и у Памбуковици,
Чучугама, Трлићу, Туларима, путу од Врела
ка Бањанима, Совљаку, Звиздару, Мургашу...
„Камионџије“ крстаре убским улицама
фото: Немања Јовановић Фуљин

Током досадашњег снимања „Камионџија“, кроз
кадрове ове серије прошло је преко 500 статиста, већином
Убљана, сазнајемо од менаџера локација Немање Јовановића, иначе убског домаћина целокупној екипи која ради на
реализацији овог пројекта. Према његовим речима, за
потребе ове серије било је неопходно обезбедити велики
број различитих локација, које су, у складу са сценаријом,
прилагођене потребама снимања. Поред градске зоне и
многих локација на Убу, кадрови су снимани и у Памбуковици, Чучугама, Трлићу, Туларима, путу од Врела ка Бањанима, Совљаку, Звиздару, Мургашу...

Редитељ Филип Чоловић у разговору са глумцима:
фото: Немања Јовановић Фуљин

Жића и Баја у једној од сцена
фото. Немања Јовановић Фуљин

- До сада смо снимали на преко 50 локација и мислим
да је ово одлична реклама за наш град и општину. Трудили
смо се да буду приказани најпознатији делови Уба, села и
путеви, снимано је и са дроном, а гледаоци ће, за неколико
месеци, имати прилику да виде како то изгледа на екранунајављује Јовановић. - На појединим местима и објектима
нису ни били потребни сценографи, док су неке морали да
прилагоде. Највећи број објеката у серији су кафане, неке су
остале аутентичне, баш какве и јесу, док су неке, које више
не раде, сценографи оживели и, могу вам рећи, да су
урадили феноменалан посао. Ту су и фудбалски терени,
станови и куће, радње и бутици, фризерски салон, зграде и
фабрике, и са те стране, гледали смо да укључимо што више
делова Уба.

Јурњава на фудбалском терену у Звиздару
Снимање на Шепковцу

Приредио: Милован Миловановић

Пошто је у питању серија која се снима у покрету и у
наредним месецима биће потребни статисти, локације се не
понављају, као ни људи, односно неке епизодне улоге.
Јовановић истиче да сви заинтересовани грађани, који би
желели да буду статисти, могу да се пријаве код организатора Душице Марковић, на број телефона: 064/23-66-444.
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TROSED, DVOSED
I FOTELJA „POLARIS”
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FOTELJA
„ČESTER” (KOŽA)

DNEVNI BORAVAK
„HOLIDAY”

FRANCUSKI LEŽAJ
„ELIT”

SOBNA VRATA

izuzetan kvalitet
po pristupačnoj ceni

Novo u ponudi !!!
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1.МАЈА ИДУЋЕ ГОДИНЕ УБ ДОБИЈА

НАЈСАВРЕМЕНИЈИ АКВА-ПАРК
У ОВОМ ДЕЛУ СРБИЈЕ
- У плану је и постављање цевоводног система за догревање воде у базенима, што
омогућава проширење сезоне од 1.маја до 1.октобра. - Ускоро креће реконструкција
и доградња хотела „Тамнава“, који се налази поред базена.
Радови на изградњи аква-парка на Убу теку планираном динамиком, успркос корона вирусу. Уз уважавање
прописаних мера зашитите, на проширеном комплексу
Градских базена у току је почетна фаза изградње овог
објекта, која ће уз реконструкцију постојећих базена,
коштати више од 600 милиона динара. Отварање једног од
најсавременијих аква-паркова у Србији, капацитета 3.000
посетилаца, који ће у свом саставу имати три базена са
ефектима и воденим атракцијама и систем од десет
различитих врста тобогана, планирано је за мај наредне
године.

Глишић и Обрадовић у обиласку градилишта
Радови се изводе планираном динамиком

Након завршетка купалишне сезоне
почеће и реконстукција постојећих базена
Потешкоће извођачима радова, током јула,
проузроковала је, једино, киша која је подигла ниво
подземних вода, али је и то санирано, радови се изводе
убрзаним темпом о чему сведоче и речи Александра
Обрадовића, директора предузећа „Alex Engineering &
Construction“.
- Полако излазимо из зидова, машинска сала ће бити
готова за десетак дана а након тога креће уношење опреме,
док 10. августа крећемо са изградњом дечијих базена. Ових
дана започећемо и изливање темељних стопа, као и позиционирање и монтирање тобогана. Потпуни завршетак,
пуњење и монтажу опреме планирамо око 15.августа, а за
то време ће и објекат управне зграде и свлачионица бити
готов. Сматрамо да ћемо са у потпуности са радовима ван
земље изаћи око 15. августа. Када се заврши сезона, око 1.
септембра, крећемо у реконструкцију постојећих базена,
најпре од машинске сале великог базена ка малом дечијем
базену.У сваком случају, за следећу сезону све ће бити
спремно- наглашава Обрадовић.
Радове на изградњи овог објекта обишао је са
сарадницима и председник општине Уб Дарко Глишић, који
наглашава да је анексом уговора додата и изградња
система за догревање воде, што ће омогућити продужење
купалиште сезоне од 1.маја до 1.октобра.

Ускоро креће реконструкција
и доградња некадашњег хотела „Тамнава“

- Држимо се задатог рока и морам да нагласим да је ово
један од најсвеобухватнијих, најскупљих и највећих пројеката
који се изводи на територији наше општине, за који смо успели
да обезбедимо новац и све несметано финансирамо и поред
проблема који су задесили читав свет јер пандемија корона
вируса, поред здравственог ризика, носи и ризик по финансијску стабилност- наглашава Глишић. - На овом градилишту
све пуца од посла, сви неопходни садржаји приводе се крају,
како бисмо изашли из земље и кренули да монтирамо елементе
који су пристигли и само чекају да се грађевински део заврши.
Са нестрпљењем чекамо 1.мај наредне године, како би отпочели
нову сезону која ће трајати до краја септембра 2021.године.
Грејачи које планирамо да уградимо додатно ће повећавати
температуру воде, па и ако је напољу нешто хладније, купање ће
бити могуће, као и коришћење аква парка и осталих садржаја.
Према његовим речима, нови аква-парк отвара неке нове
могућности за Уб, јер ускоро креће реконструкција и доградња
хотела „Тамнава“, који се налази поред базена.
- То ће бити велелепни туристички објекат, где ће људи
моћи да проводе викенде и годишње одморе и уживају у
богатим садржајима које смо им припремили, а самим тим ће
трошити новац код нас, што је добро за нашу економију и град.
Све то нам омогућава да, чак, постанемо и туристичко место,
чему се нико није надао. У Србији је тешко наћи место са оваквим низом комплекса који се наслањају један на други, попут
аква-парка, стадиона, општинског брда „Шепковац“, некадашњег вашаришта са више паркова и хотелом, дечијим
игралиштима и СРЦ „Школарац“. Искористили смо све наше
потенцијале, годинама радили на томе да се идеја реализује,
обезбедили новац и на крају успели да заокружимо целину. Као
шлаг на торту дошла је и изградња модерног аква-парка и једва
чекам дан када ћемо га коначно отворити- поручује Дарко
Глишић, први човек општине Уб.
Милован Миловановић
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УРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У УБСКОЈ ОПШТИНИ ТЕЧЕ „ПУНОМ ПАРОМ“, УПРКОС ПАНДЕМИЈИ

АСФАЛТНЕ МАШИНЕ ЈАЧЕ ОД КОРОНЕ
- Предузеће за путеве Ваљево не посустаје и поред нестабилних временских
прилика и специфичних услова које производи пандемија. - Током јула
асфалтирано је седам путних праваца у шест села убске општине.
Богата сезона асфалтирања локалних путева, у
сарадњи са ЈП „Путеви Србије“, у убској општини
настављена је и током јула. Машине ПЗП Ваљево
„крстариле“ су, у протеклом периоду, у источном делу
Тамнаве (Стубленица, Паљуви, Бргуле, Шарбане и Радљево),
да би се, током прошле недеље, преселиле на другу страну
општине у Совљак, Трлић... Радове свакодневно, било да је у
питању радни дан или викенд, обилази и председник убске
општине Дарко Глишић, који истиче да квота за ову годину
мора бити испуњена, и поред специфичне ситуације
проузроковане коронавирусом.
- Жеља нам је да, и ове године, свако наше село добије
бар по једну асфалтирану деоницу. Наше активности на
терену смо можда чак и појачали након избора, јер желимо да
испунимо сва наша обећања и одужимо се грађанима за
поверење које су нам указали. Поштујемо мере о социјалном
дистанцирању које је прописао кризни штаб, али то не значи
да треба да седимо у канцеларији, већ свакодневно излазимо
на терен како би се уверили да планирани послови теку
утврђеном динамиком- истиче први човек општине Уб.

БРГУЛЕ
И Бргуле су, током ове летње сезоне, добиле нових 520
метара асфалта у Тешића крају, на деоници која се наслања на
главни регонални пут који пролази кроз центар овог села.
- Овде живи доста становника, међу којима има пуно
деце која пут користе за одлазак у школу, а асфалт ће им јако
пуно значити јер су до сада газили блато. Нема више ни рупа
које су биле пуне воде када падну прве кише. У Бргулама се, од
2000-те и наредних дванаест година, ништа није радило, а сада
када се кренуло са асфалтирањем апетити код мештана су
порасли и свако би да асфалт дође баш у његов крај. Ипак,
имамо разумевања и свесни смо да убска општина има 36
села и да не може све одједном да се ради. Сваке године у
нашем селу се ради по нека деоница, па лично мислим да
људи треба да буду задовољни, јер ћемо у наредном периоду
стићи у сваки крај и асфалтирати и најмањи крак пута у селунаглашава Милан Јовановић Шућа, председник савета МЗ
Бргуле, који је заједно са први човеком општине Уб Дарком
Глишићем обишао завшне радове на овој деоници.

ПАЉУВИ
У Паљувима су, почетком јула, урађена два путна
правца укупне дужине 540 метара. Одлуком тамошње месне
заједнице новим асфалтом пресвучене су деонице у Павловића (300 метара) и Косанића (240 метара) крају. Према
речима председника општине Уб Дарка Глишића, који и током
викенда редовно обилази инфраструктурне радове, у
наредна два месеца, у Паљувима се планира асфалтирање
још једног путног правца дужине око једног километра.
- Пут у Павловића крају некада је био обична каљуга и
уопште се није налазио у плановима за асфалтирање, али ми
смо одлучили да га од језера спојимо са другом страном
села, која води ка школи. И овде смо наишли на проблем са
одржавањем обала, који нас прати готово у свим селима, јер
готово у сваком месту имате људе који не знају шта значи
друштвена одговорност. Због тога ћемо ускоро донети одлуку
о пооштравању казни како би макар казненом политиком
ствари довели у ред, јер смо ми општина са доста асфалтних
путева- истакао је Глишић током обиласка радова у
Паљувима.

Бргуле

ШАРБАНЕ

Паљуви
Председник тамошње месне заједнице Горан Петровић
наглашава да је асфалт стигао на право место, јер у ова два
краја у Паљувима живи доста младих људи, који су засновали породице и планирају да остану на селу.
- Асфалт до куће, добра струја, интернет и вода су
основне потребе сваког домаћинства, а на овај начин ми
спречавамо одлив младих из села. Последњих година Паљуви су се препородили, доста се ради на путној инфраструктури и електоинсталацијама, па се млади људи све чешће
опредељују за нека занимања која им доносе профит у селу.
Саде се плантаже боровнице и леске, па је село видљиво
живнуло поселдњих година- каже Петровић, уз нагласак да је
у Паљувима једини проблем снабдевање водом, али и да ће
пуштањем система Стубо Ровни тај проблем бити решен,
само је потребно стрпљење.

Шарбане

ИНФРАСТРУКТУРА
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СТУБЛЕНИЦА

Шарбане

На деоници пута који води ка Марковићима и Исаиловићима у Стубленици урађено је 500 метара нове асфалтне
подлоге. Приликом посете првог човека општине Уб Дарка
Глишића свом родном селу, мештани овог краја су га подсетили
на обећање које је давно дао, а сада га коначно и испунио.
- Мештанима овог краја још давних година сам обећао да
ћу, када будем био у могућности, обезбедити асфалт за ову
деоницу. Продужићемо и даље тај део са леве стране када се
крене ка селу и Церику, како би заокружили цео овај потез и
спојили га са путем који води ка школи. У Стубленици је знатно
побољшана путна инфраструктура и за само пар минута сте у
центру Уба из било ког дела села. Ауто-пут је поделио село на
два дела, али је и сама петља повећала фреквенцију саобраћаја
и то му даје на додатној живости, што генерално људе подстиче
да остану у свом селу а ми ћемо се трудити да све што је до нас и
урадимо како би они били задовољни- поручио је Глишић.

РАДЉЕВО
У Радљеву је, средином месеца, комплетирано
асфалтирање целокупне деонице која од Рудника (главни
регионални пут, код терена ФК Рудар) води до Лазарића
продавнице. Наиме, овај путни правац рађен је у три
етапе од по 600 метара, најпре од Лазарића продавнице
претпрошле године, затим од Рудника прошле године, да
би сада радови били комплетирани уређењем деонице
која спаја ова два крака.
- Прошле године смо обећали, на овом истом месту,
да ћемо ову деоницу завршити, што смо данас и испунили. Мислим да је то велика ствар за мештане Радљева.
Знатно је скраћен пут од игралишта ка Лазарићима, више
не мора да се обилази чак до велике раскрснице, већ делом пута који је данас асфалтиран. Упркос свим проблемима које је произвела пандемија, пронашли смо снаге и
средстава да овај посао приведемо крају и спојимо и тих
око 600 метара, како би комплетирали поменуту деоницу
и предали је на коришћење грађанима и свима који овуда
пролазе- казао је Дарко Глишић приликом обиласка радова у Радљеву.

Стубленица
Председник Савета МЗ Стубленица Мирослав Антонијевић поручује да ће преостали део овог путног правца, који води
ка школи и центру села, бити асфалтиран већ следеће године.
- Ову деоницу користи доста људи за одлазак до њива и
кућа, а њен значај је још већи јер повезује главни пут који води
кроз Стубленицу са путем ка Шарбанама и Радљеву. Желимо да
асфалтом спојимо све путеве, јер нам је ауто-пут поделио село
на пола, што нам је велики проблем. Имамо још један значајан
путни правац од Паљува ка Ивановићима и Ракићима, који
треба спојити како би добили једну целину и заокружили мрежу
асфалтних путева у нашем селу- истиче Антонијевић.

СОВЉАК
Божића крај у Совљаку добио је 600 метара нове асфалтне
подлоге и уз деоницу која је урађена још 2015.године, а сада
настављена, централни део села од реке Грачице, преко овог
правца, сада је комплетно повезан са регионалним путем УбКоцељева.

Совљак
Радљево
Заменик председника Савета МЗ Радљево Младен
Васиљевић истиче да је некада овом деоницом кретање
возила било готово немогуће због великог броја рупа, па
је овај путни правац добио приоритет у плановима
тамошње месне заједнице.
- Овај пут нам пуно значи, јер у овом делу села живи
доста деце, која свакодневно путују у школу. Сада ће
овуда и аутобус моћи да се креће, што ће бити велико
олакшање за родитеље да не морају лично да возе децу
до школе- наглаша Васиљевић, уз констатацију да је сада
свим становницима овог дела Радљева знатно скраћен
пут до Уба.

- Део пута који данас радимо повезује педесетак кућа и за
њих је ова деоница јако битна. Овај правац смо делом
асфалтирали пре неколико година, а сада га коначно
завршавамо и спајамо са регионалним путем који води ка
Коцељеви. Пут је био фреквентан и поред лошег стања у којем
се налазио, а људи ће овуда сада још чешће пролазити, тако да
ћемо растеретити друге делове села. Много радника из овог
краја ради у ЗЗ „Трлић“, тако да им је овај пут добро дошао.
Размишљмо о томе, пошто имамо 20-25 деце, да сада склопимо
споразум са „Стрелом“ која ће отворити линију и возити нашу
децу, што је до сада радио сваки родитељ за своје дете, по
истом принципу као што то функционише у засеоку Тамнаваистиче Горан Перишић, председник Савета МЗ Совљак.
Милован Миловановић
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ЗАВРШЕНА ЖЕТВА ПШЕНИЦЕ

ДОБАР И РОД
И КВАЛИТЕТ ЗРНА
Принос хлебног жита у Тамнави је
уједначен и креће се између пет и шест тона
по хектару сувог зрна
У Тамнави пшеница је пожњевена, остварени род је
изнад очекивања, а и квалитет зрна је на веома високом
нивоу. Осим пољопривредних произвођача, такав биланс
радује и запослене у предузећу „Сточар ЛСБ“, које врши
откуп и складиштење житарица у својим силосима на Убу.
„Последње кише су мало успориле жетву пшенице, која
је требало да крене 20. јуна, можда чак и пре. Међутим,
започела је десетак дана касније, барем тада смо имали први
прилив хлебног жита“, предочава Марина Марјановић,
технолог у предузећу „Сточар ЛСБ“.
Додаје да су приноси разликују од њиве до њиве, али су
прилично уједначени и крећу се између пет и шест тона по
хектару сувог зрна.
„Мислили смо да неће бити тако добар принос ове
године, али нас је ситуација на терену демантовала. Уз то,
квалилет зрна је изузетно добар што се тиче хектолитарске
тежине, влаге и примеса, док ће се неки други показатељи
видети касније, у процесу прераде, а то су протеини који су
веома важни за квалитет брашна“, каже наша саговорница.

Марина Марјановић,
технолог у предузећу „Сточар ЛСБ“
Марина Марјановић истиче да су задовољни досадашњим откупом жита, међу којима предњачи пшеница, која се
предаје у највећим количинама. Откупна цена килограма
нове пшенице је 18 динара.
„Произвођачи, наравно, никада не могу бити задовољни
ценом, јер колико уложе у сетву, касније и у примену
агротехнике, то и није одговарајућа цена да би ратари имали
неку зараду. Ипак, они већи део жита предају у самом старту
жетве. У зависности од тога чиме се домаћинство бави,
касније узимају брашно или сточно брашно за предату
количину жита. Могу слободно рећи да је откуп при самом
крају, можда чак 95-99 посто жита је откупљено. Овај изузетно
мали проценат усева који није предат свакако ће накнадно
завршити у нашим силосима, јер има произвођача који нису
били у могућности да довезу своје жито за време жетве“.

Убски силоси: Откупно место предузећа „Сточар ЛСБ“

Предузеће „Сточар ЛСБ“ до сада је ускладиштило око
седам хиљада тона пшенице овогодишњег рода, од чега је
један део откупљен за потребе робних резерви.
„Већи део жита у силосима је наше власништво, односно власништво сељака док не предају нама“, објашњава
Марина Марјановић, технолог у предузећу „Сточар ЛСБ“, које
поседује силосе капацитета 30.000 тона.
Поред хлебног жита, произвођачи предају и јечам
ошљар и „тритикале“, али су у питању мање количине, пошто
ови усеви нису заступљени на већим површинама као пшеница, која је уз кукуруз најраспростањенија ратарска култура
у Тамнави.
Д.Н.

НАКОН ЖЕТВЕ

НЕМОЈТЕ ПАЛИТИ
СТРЊИКУ - ЗАОРИТЕ ЈЕ
Не само што је законом забрањено, већ
спаљивање жетвених остатака није добро за
земљиште, тако да је најбоља опција заорати их
И пред бројних апела, када се заврши жетва стрних
жита, са многих њива запажа се дим, који говори о томе да
већина пољопривредника уклањање жетвених остатака
врши спаљивањем.

Илустрација
Спаљивaње стрништа има низ негативних последица
које доводе до дуготрајног деградирања земљишта,
нарочито ако се изводи сваке године. Паљењем се развијају
високе температуре, које убијају корисне микроорганизме
земљишта, кишне глисте и друге ситне животиње које су
важне за равнотежу и стварање хумуса. После паљења
плодоносни слој земљишта прекривен је пепелом и
претвара се у прашину коју лако односе ветрови и спирају
кише, тако да нестаје слој који је најважнији за доношење
рода у наредној години. Ватра са стрништа може се
проширити и изазвати пожаре већих размера. Паљење по
њивама и поред путева је и законом забрањено, а казне могу
бити вишемилионске.
Паљење стрништа нема ни једну корисну сврху и само
иде на штету пољопривредним произвођачима. Зато је
боље одмах након жетве биљне остатке заорати, то јест
обавити љуштење стрништа.
Предности заоравања сламе су бројне.Заоравањем,
земљишту се враћа један део оног што је жетвом изнето,
потом побољшава се водни режим тла, тако што се ствара
растресит слој на површини орaнице који спречава
испаравање влаге. Огледима је доказано да земљиште на
коме је стрњика заорана у време јесењег орања има за 2 до
2,5 посто више влаге од земљишта на коме стрњика није
заорана. Заоравањем се провоцира ницање семена корова,
који се лако униште даљим обрађивањем, што представља
један вид борбе против корова. Поред тога, заоравањем се
уносе у земљиште преостали делови биљака после жетве,
што представља једну врсту слабијег ђубрења, стварају се
услови за благовремено и потпуније извршење дубоког
обрађивања, јер се такво земљиште мање стврдне, убрзава
се минерализација биљних остатака, чиме се биљкама
обезбеђује више лакоприступачне хране.
Заоравање је најбоље извести одмах након жетве, али
ако се из неких разлога не може обавити једновремено са
жетвом или одмах након ње треба га обавити касније. Зaоравање и након два месеца од жетве боље је него ако се уопште
не обави.
дипл. инг. Светлана Јеринић,
саветодавац ПССС „Ваљево
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САВЕТИ СТРУЧЊАКА
ИЗ ПОЉОПРИВРЕДНЕ АПОТЕКЕ

БАШТА У АВГУСТУ
- У башти се могу појавити гљивична обољења,
која узрокују труљење. - Биљке третирајте
органским препаратима на бази бакра.
- Корови смањују принос биљних култура.
Тамнава је врло плодан крај, чије је становништво већ
деценијама чврсто окренуто пољопривреди, а многи живе и
преживљавају захваљујући овој најважнијој привредној
грани. Пољопривредне технике се свакодневно
усавршавају, па је богаство знања Саше Сретеновића,
дипломираног инжењера агроекономије и Саше Радосављевића, дипломираног инжењера заштите биља, иначе
стручњака из Пољопривредне апотеке „ZZ Baštovan koop“,
непроцењиво.
Јулске временске прилике донеле су ред сунца, ред
кише, што је условило високу влажност ваздуха, а то никако
не погодује биљкама. У таквим условима у башти се могу
појавити гљивична обољења која узрокују да воће и поврће
трули и пропада.
- Пошто се у августу зрели плодови већ увелико беру и
конзумирају, заштиту биљака је, због каренце, скоро
немогуће спроводити на интегрални начин, зато се трудите
да биљке третирате органским препаратима, на бази бакра,
као што је на пример „Vital Power Copper“, који је идеалан
спој микрохранива и бакар системика. За културе које су у
берби, због лепшег изгледа, чврстине, транспортабилности
и здравља плода, употребите модерну комбинацију
калцијума и амино киселина у виду препарата „Vital Power
Calcio“ или „Vita Star Amical“. За земљишта са мање хумуса
додаје се комплекс хуминских и фулво киселина – саветује
Саша Сретеновић, инж. агроекономије.
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РЕКОНСТУКЦИЈА НИСКОНАПОСНКЕ МРЕЖЕ
У МУРГАШУ

УЗ АСФАЛТ СТИГЛА
И БОЉА СТРУЈА
- Мургаш, као приградско насеље, до Нове године
ће бити комплетно обезбеђен квалитетнијом и
стабилнијом елелектричном енергијом- истиче
Дејан Томић, шеф пословнице ЕД Уб
На подручју трафостанице Мургаш 6, током јула месеца,
извршена је реконструкција постојеће нисконапонске мреже
у дужини од 1.850 метара, током које је постављено 40 нових
бетонских стубова. У овом селу започети су радови на још
два трафо подручја, док је у склопу обилазнице МургашНово насеље предвиђена изградња новог трафоа, који ће у
наредном периоду бити пуштен у погон, сазнајемо од Дејана
Томића, шефа пословнице ЕД Уб.
- На подручју Новог насеља већ је подигнуто 60 стубова,
који ће обухватити стару нисконапонску мрежу. Поред тога, у
плану је и израда НН мреже у Мургашу 7, према Паљувима,
који је дугачак извод, пролази кроз непогодан терен са доста
шуме и мало је компликованији за извођење, али до краја
године и то ће бити решено. Мургаш, као приградско насеље,
до Нове године ће бити комплетно обезбеђен квалитетнијом
и стабилнијом елелектричном енергијом- наглашава Томић.

Општинско руководство
у обиласку радова у Мургашу

Саша Сретеновић,
дипломирани инжењер агроекономије
Било да сте искусан пољопривредник или почетник,
з н а ћ ет е д а ј е н а ј ве ћ а п р е п р е к а у г а ј е њ у в рт н и х и
повртарских култура, коров. Онима који се боре са упорним
коровима, познато је да хербициди на великим врућинама
имају мањи ефекат, јер лако испаравају, а како наводи
Сретеновић, мотика служи за разбијање покорице на голој
земљи, како би се омогућио приступ свежег ваздуха
кореновом систему.
Винову лозу треба заштити од пепелнице и ботритиса,
а ако је потребно и од пламењаче. Пролетни грашак,
боранија, паприка и тиквица се одавно беру, али се могу још
сејати. Средином августа обавља се сетва салате, арпаџика,
лука сребрњака, спанаћа, руколе, роткви и ротквица, уз
редовно брање зрелог поврћа. Наставља се нега купусњача,
па вoдите рачуна о штетним гусеницама и пужевима, који
могу да упропасте принос, јер њима погодује топло и
кишовито време. Вади се црни лук и кромпир.
- Вађење кромпира нека вам буде приоритет, јер је врло
могуће да ће због повишене влажности ваздуха почети да
трули. Уколико је кренуо процес труљења, одмах га извадите
из земље, проберите, а здраве кромпире осушите на топлом
и промајном месту. Предострожности ради, лук и кромпир
држите одвојено, односно не мешајте их – напомиње Саша
Д.Капларевић
Сретеновић.

Радове вредне 2,5 милиона динара, на подручју
трафостанице Мургаш 6, обишао је и заменик председника
општине Уб Александар Јовановић Џајић, који подећа да је у
овом крају, пре непуних месец дана, урађен и нови асфалт у
дужини од три километра.
У овом делу Мургаша живи 17 домаћинстава, а међу
њима налази се и кућа Слободана Милошевића, који сведочи
о невољама са којима су се суочавали.
- Имали смо много проблема са снабдевањем струјом,
када год су временске непогоде. Дрвене бандере су биле у
јако лошем стању, а сада смо коначно добили бетонске
стубове, који гарантују стабилнију електричну енергију.
Захваљујући општинском руководству, у које имамо неограничено поверење, добили смо и нови асфалт, тако да смо за
кратко време решили готово све наше проблеме- истиче
Милошевић.
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Пише: Радован Пулетић

МИ(ЈАТ) И РУСИ
„Нас и Руса 150 000 000! Ма, јаче, ако рачунаш
и оне Ровце што су у Америку, привремено...“
Свет је тежак за опстати, па паметан човек зна да против неког зла може
сам, а да му против неких зала треба
друг. Шта ћеш - што ти веће зло прети, то ти већи друг треба.
Или обрни: што већег друга имаш, мање те зло сналази. Зато
Срби, а међу Србима Црногорци нарочито, воле Русе. И због
онога што је било, од Турака, преко Великог и Другог рата до
дана данашњег, и због онога што би могло бити, а `оће,
слободно. Овде, где се светски закони пишу топузом јачег,
нико мален није дуговечан. Па ти сад живи.
Мијат Мијатовић је био необичан сељак из Горњег
Липова код Колашина, на северу Црне Горе. Jер, ретко сe који
школовани, елоквентни и, нарочито, класносвесни Титов
комуниста враћао у село после шуме и града. Сем ако
„четересосме“ није претерао са елоквенцијом рекавши „да му
је дражи комунизам од Тита“. Тада се враћао, али заобилазницом, преко хрватског приморја. Е, на том бесплатном
острвском „опоравку“ са пуним пансионом, Мијат је за две
године босим кораком измерио пут, од Топлог зеца, преко
Бојкота и Петрове рупе, до Ђидових речи „...знаш ли ти по
чему се разликујеш од стоке – стока има рогове а ти немаш...“.
Вратио се немушт и погрбљен, утувљене памети да ћутање
главу чува („мисли шта хоћеш, ал` пази шта причаш“). Бога ми,
да је шта говорио знали би да се није променио. Зато је у
Колашин силазио само кад је требало да се јави, па брже у
брда код оваца с којима је дановао. Временом, град му се
смањивао а стадо увећавало, па је на тој трговини, кажу,
велике паре узео. Коме их је давао – не знам, на њему се нису
познавеле.
Звао сам га стрико, као да смо род, а он мене Добри Мој
Рашо кад сам ту, и Раде Томов кад нисам, чинећи ми велику
част. Како банем у Липово, поздравим се, попијем ракију са
мојима и одмах питам за њега а сви у глас „знаш ђе је“. Нађем
га на неком камену, к`о у фотељи, висок, кошчат, огрнут сивим
чобанским „сакоом“ који је некад служио другим наменама .
Чува. Качкет к`о Лењинов, бркови к`о... зна се чији. У рукама
транзистор увезан са батеријом оном гумицом за тегле, већа
батерија од транзистора. Над главом му кишобран и по сунцу.
Слабо чуо, слабо видео, или се претвараио, ко зна („Што ће

мене очи Добри Мој Рашо, кад
ти ја све ово знам напамет“).
Завије нам по цигару, завалимо се у оно камење к`о да
смо и ми од камена, тако пашемо. И ја га једном питам:
- Стрико Мијате, а што
се оно онда не врати у Титоград, међу људе, био си
одслужио и своје и туђе, и
богу и народу? Био си млад и
јак, могао си из почетка?
- Нема два почетка
Добри Мој Рашо. Кад ти другови биљег ставе, они га не
склањају. А ђе ћу међу њиг обиљежен, ко ован за продају? Да
ме преконосира и кусо и репато, да ме запишава и бљуштур и
пиловина? Ја сам ти, знаш ме, од нашијег, мога` би поре` мене
још ко старда`... И друго, много сам ти бољи са овцама него
са људима, Добри Мој Рашо. Зато шједим на ову чуку. За
боље нијесам. Боље ми и не треба.
Задњи пут смо се срели оне године када ми је отац
умро. На сахрани је био таман кол`ко се мора. После смо
ћутали у странама, где овце пасу под ручном, и пушили
Филтер Ловћен. Да ми скрене мисли од очеве смрти Мијат
није знао боље од овога:
- Знаш ли ти, Добри Мој Рашо, што ја чу на ови радио?
Да су Американци били на мјесецу. А речи ти мене, части ти,
кол`ко је од нашијег кућа до у Колашин? Петнаес` колиметара,
је ли? Па и тих петнаес` мораш на коња! А виђи ђе је мјесец, а
виђи ђе смо ми... Па како, Добри Мој Рашо?
- Никако, стрико Мијате.
- И, још нешто добро запамти: Да се на мјесец могло –
Руси би то одавно учињели.
„А ја што ћу, али са киме ћу? Мало руках, малена и
снага, јадна сламка међу вихорове, сирак тужни без ниђе
никога! Моје племе сном мртвијем спава, суза моја нема
родитеља, нада мном је небо затворено, не прима ми плача
ни молитве, у ад ми се свијет претворио“.

СЛАВА ЦРКВЕ КРСТИОНИЦЕ И УБСКОГ ЦРКВЕНОГ ХОРА

ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ТРОЈЕРУЧИЦА
Богородица Тројеручица помаже свима који јој се моле. Чудотворна икона, која се налази
на Хиландару, а чију верну копију поседује и убска црква, празнује се 25. јула.
Дан посвећен икони Пресвете Богородице Тројеручице,
веома цењеној у српском народу, обележен је и међу
Убљанима, у порти убског Храма испред цркве Крстионице, у
суботу 25. јула, уз поштовање свих мера социјалне дистанце
међу верницима. Уједно, овај значајан датум, као славу,
прославља и убски црквени хор који носи име „Пресвета
Богородица Тројеручица“. Уочи празника, служено је бденије.
У садејству тамнавског свештенства и прелепих
Мокрањчевих нота, одржана је јутарња Литургија, коју је
својим гласовима подржао убски хор, вођен диригентском
палицом Тамаре Ристић Тешић, професорке музичке културе
и уметности у основној и средњим школама. Након Свете
Литургије, освештане су чиније са житом и неколико славских
колача, којима су послужени присутни верници.
- Наш српски народ је увек добијао уточиште, награду и
спасење у цркви, под покровом Господа Исуса Христа, а
посебно његове Богомајке Пресвете Богородице. На данашњи
дан прослављамо успомену на њену чудотворну икону
Тројеручицу. И ми, православни Срби, када се молимо
Господу, нашу молитву, која је јединствена, поделимо на три
дела: Узношење славе Господу Богу, Благодарности Господу
за све и као треће, иштемо од Господа Бога, Пресвете
Богородице и свих светих, спасеније. Да се од ових мука и
недаћа, спасемо и извучемо. Оваквих времена је било
одвајкада. Лично бих волео да је порта препуна, уз осмехе на
лицима људи и да завлада благостање у нашој напаћеној

Славски обред у порти убског Храма
отаџбини- рекао је јереј Александар Мандарић, духовник
црквеног хора.
Икона Богородице Тројеручице, исцелила је одсечену
руку Светог Јована Дамаскина. Из благородности за учињену
милост Јован Дамаскин је придодао трећу руку од сребра, по
чему је икона добила име Тројеручица. Она је игуманија
Манастира Хиландар и његова је Заштитница. Сви монаси,
али и цео српски народ, представљају је као своју мајку,
заштитницу и утешитељку.
Д.Капларевић

УБСКЕ ТЕМЕ
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МАТУРАНТ ГИМНАЗИЈЕ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“

БЕЗ ПРИЈЕМНОГ УПИСАО ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
На смеру Српски језик и књижевност, Урош Милошевић је први на ранг листи
На основу резултата са надметања највишег ранга у
организацији Министарства просвете, Урош Милошевић,
матурант убске Гимназије „Бранислав Петронијевић”, једини је
од кандидата био ослобођен свих делова пријемног испита за
упис на Филолошки факултет у Београду. Као ђак генерације и
„вуковац”, који је у трећем разреду гимназије освојио друга
места на Републичком такмичењу из књижевности и на
Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе,
Урош је факултет уписао са максималних сто бодова. На смеру Српски језик и књижевност, први је на ранг листи.
Према речима Анђелке Симић, директорке Гимназије
„Бранислав Петронијевић”, Урошев успех треба да буде
подстрек свим ученицима да улажу што више у себе, јер се
сваки труд, рад и напор исплате.
„У Гимназији се ученици сваке године такмиче из много
предмета, па су редовне и републичке награде. Међутим, Урош
је један од ретких који је своје високе државне награде искористио да заузме 1. место на ранг листи на жељеном смеру и
тако се упише на Филолошки факултет без полагања пријемног
испита”.
Осим на републичким такмичењима, Урош је своју школу
неколико пута успешно представљао и на Књижевним олимпијадама, а љубав према књизи показао је и једногодишњим
волонтирањем у школској библиотеци која је, како истиче, на
њега оставила неизбрисив траг. Премда му је жеља да буде
професор, каже да ће у будућности покушати да положи и
стручни испит за библиотекара.
За Урошеве успехе на такмичењима из матерњег језика и
књижевности најзаслужнији је он сам, али велики удео, како
истиче, има и његова гимназијска професорка српског језика
Жељка Митровић, која већ годинама темељно и са пуно
посвећености најталентованије ђаке припрема за надметања из
ових области.

НА БЕОГРАДСКОЈ РАСКРСНИЦИ

КРЕЋЕ ИЗГРАДЊА
КРУЖНОГ ТОКА

Припремни радови на изградњи кружног тока на
београдској раскрсници, у улици Свете Поповића, увелико
су у току. Према речима председника општине Уб Дарка
Глишића овај посао ће бити реализован током ове године, а
вредност радова, које ће финансирати ЈП Путеви Србије,
износи 93 милиона динара.
- Пун обим радова очекујемо у августу и надам се да
ћемо посао завршити до краја септембра, евентуално
почетком октобра месеца. Посао је прилично скуп, али уз
помоћ државе успели смо да га финансијски заокружимо.
Истовремено је и веома захтеван, због великог броја
инсталација који се ту налазе и бројне документације и
дозвола које смо морали да обезбедимо. У питању је јако
важно путно чвориште, које води ка Обреновцу и ка Шапцу,
а тренутно смо у потрази за најефикаснијим решењем у
тренутку када највећи део раскрснице буде затворен, како
би саобраћај могао нормално да функционише- истиче први
човек убске општине.
Изградња кружног тока и уклањање семафора на
београдској раскрсници у великој мери ће растеретити ово
чвориште и убрзати саобраћај у сва четири правца.

Урош Милошевић, ђак генерације
Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб
Друга велика љубав младог Милошевића је биологија. Као ученик осмог разреда убске ОШ „Милан Муњас”
био је државни првак из тог предмета, док је као гимназијалац сваке године учествовао на републичким такмичењим из биологије. Због тога му је, уз професорку Жељку
Митровић, друга „најдржа професорка” Бојана Томић, која
предаје биологију у убској гимназији.
- Од њих сам добијао највећу подршку и помоћ.
Некада је било освојених награда, некада није, али труд који
смо сви заједно уложили да бисмо уопште стигли до највишег нивоа такмичења је неизбризив. Оне ће ми заувек
остати у најлепшем сећању гимназијских дана. Иако сам
кренуо путем језика и књижевности, никада нећу престати
да се интересујем за биологију, јер то су моје две највеће
љубави, каже наш саговорник и с поносом истиче да је
прошле године похађао и семинар из биологије у Истраживачкој станици Петница.
То што је титулу ђака генерације и „вуковца” понео и
из основне школе и из гимназије, показује да за њега учење
није било само обавеза, већ много више од тога.
„Временом сам схватио да нећу да учим ни због
професора, ни због оцене, већ искључиво због себе. Знање
је оно што нам нико не може одузети”, поручује Урош
Милошевић, одговоран, вредан, радан, радознао, вишеструко талентован, истински посвећен стицању нових знања и, не мање важно – културан и лепо васпитан деветнаД.Недељковић
естогодишњак.
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ПОСЛЕ ДРУГОГ УПИСНОГ КРУГА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

УКУПНО 35 СЛОБОДНИХ МЕСТА
У Гимназији „Бранислав Петронијевић“ остало је 20 слободних места, а на смеру трговински
техничар у Техничкој школи „Уб“ петнаест. Све је више ђака из других градова и места.
После другог уписног круга, одржаног у понедељак 13. јула, у убским
средњим школама, остало је 35 места. Од
укупног броја места у Техничкој школи
„Уб“, која је примала 180 ученика у
оквиру шест одељења трећег и четвртог
степена, остало је 15 места на четворогодишњем смеру – трговински техничар.
У Гимназији „Бранислав Петронијевић“
нешто мањи број ученика се определио
за опште гимназијско образовање, па је
остало слободно 20, од укупно 60 предвиђених места.

Зоран Бабић,
директор Техничке школе „Уб“

Директор Техничке школе „Уб“
Зоран Бабић објаснио је да је за пролаз
на једном од најтраженијих смерова –
електротехничар информационих
технологија, било потребно остварити
73 поена. – Оно што је интересантно,
јесте да је до сада већи број поена био
потребан за куваре. Ове године, то је
било потребно за машинбраваре, где
су пролаз имали ученици који су имали
преко 58 бодова и то је до сада најбољи резултат који је машинбравар
остварио, када је број поена у питању –
рекао је директор Зоран Бабић.
Занимљива је чињеница да се
све већи број ученика из других
градова опредељује за убске средње
школе, па је ове године 25 ученика
уписало једну од две средње школе на
Убу, углавном по препоруци старијих
ученика који су похађали наставу у
Техничкој школи и Гимназији. Ове године добили смо ученике из Стублина,
Ваљева, Обреновца, Лајковца, Мајданпека, али и села Дебрц, Драчић, Јабучје, Грабовац, Дивци. Насупрот овом
податку, постоји тенденција наших
ученика, да средње стручно образовање траже у другим местима, најчешће у Београду и Ваљеву. Уписују се
све популарније школе, после којих се
може одмах пронаћи посао, као што су
медицинске и пољопривредне школе,
али и електротехничке школе или
Спортска гимназија у Београду.

Анђелка Симић,
директорка убске Гимназије
Највећи број уписаних ученика
уписаних у убску Гимназију, носиоци су
дипломе „Вук Караџић“. Директорка
Анђелка Симић, навела је да су очекивања, што се тиче броја ђака за школску
2020/2021. годину, била већа. – Не могу
да кажем да сам незадовољна, јер заиста,
у ова два одељења, сигурна сам да ће се
радити квалитетно, због, пре свега,
мањег броја ученика, па је самим тим и
с т еч е н о з н а њ е у м а њ и м г р у п а м а ,
функционалније.
Д.Капларевић

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ
За наредну васпитну годину пријављено 264 малишана. - Упис у припремни предшколски програм траје до 31. августа

ОШ „МИЛАН МУЊАС“

УПИС У ПЕТИ
РАЗРЕД
Предшколска установа „Уб“
На конкурсу за упис деце у ПУ „Уб“
за васпитну 2020/2021. годину пријављено је 264 малишана. По први пут
родитељима је била доступна могућност
електронске пријаве детета, преко портала еУправа. Због епидемије вируса корона, цео процес уписа је обављен или
онлајн или путем телефона, каже Мирјана Симић, васпитачица у убском Вртићу.
- Са новоуписаном децом, укупан
број полазика вртића за следећу васпитну годину би требало да буде око 660,
што значи да имамо две нове васпитне
групе целодневног боравка. Од прошле
јесени у нашем вртићу не постоји листа
чекања, јер са новоизграђеним објектом
имамо довољно смештајних капацитета
за сву децу са територије убске општине.
Што се тиче уписа у припремни пред-

школски програм у издвојеним сеоским
одељењима, он ће се вршити закључно
са 31. августом. Свако ко није пријавио
предшколце у четворочасовни припремни програм треба само да позове
број телефона 411-602 и на тај начи
обави упис, наводи Мирјана Симић.
Иначе, у убској Предшколској
установи долазност деце је нешто
мања од проглашења епидемије, иако
према речима Симић „у вртићу нема
никаквих проблема због тренутне
епидемиолошке ситуације“. Установа
функционише и ради у складу са строгим безбедносним мерама заштите од
ширења вируса корона. Запослени
носе заштитну опрему и сви родитељи
долазе са маскама, деци се на улазу
мери температура и дезинфикују руке,

Упис ученика у пети разред у ОШ
„Милан Муњас“ планиран је за
понедељак 17. августа у просторијама
школе, у интервалу од 8 до 13 часова.
Од документације неопходне за упис,
потребно је донети само ђачку књижицу ученика.
Ток уписа будућих петака пратиће конкурсна комисија, а сама
реализација у просторијама школе
зависиће и од епидемиолошке ситуације, о чему ће родитељи бити благовремено обавештени. На основу броја
ученика који су завршили 4.разред,
биће формирано, шест одељења.
одржава се дистанца током оброка и
спавања. Такође, играчке и површине се
детаљно дезинфикују, просторије
редовно проветравају, на улазу је
постављена дезобаријера, а током дана
сестре на превентивној здравственој
заштити обилазе групе и контролишу
опште стање деце.
Д.Н.

ОКО НАС
МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБУКЕ
У АУТО ШКОЛИ „АУТО-СТАРТ“

ПОСТАНИ ВОЗАЧ
- Учење вожње на безбедним и квалитетним
возилима, за све категорије – A, A1, A2, B, C, CE,
D, уз савете искусних предавача и инструктора.
- Полазници имају велику пролазност на испиту.
Млади амбициозни предавач и администратор Небојша
Малетић, који је диплому Правног факултета заменио послом
у сфери обуке возача за скоро све категорије, наставио је
породичну традицију Ауто школе „Ауто-Старт“, која у наредној години обележава 30 година.
Центар за обуку возача „Ауто-Старт“ у оквиру обуке
кандидата прати све трендове везане за што боље оспособљавање и осамостаљивање возача, па су у складу са тим,
на Инстаграм профилу „autostart1994“, постављају клипове
полигонских радњи које су неопходне за полагање.
- На основу клипова кандидатима је много лакше да
виде шта се захтева. Ми смо једини у околини урадили такве
клипове, а овакав начин презентовања увеле су и многе
школе у Београду и Новом Саду – представио је свој начин
рада Небојша Малетић.

Мултимедијална предавања у Ауто школи
„Ауто-Старт“: Предавач Никола Малетић
У односу на обуку од пре неколико година, часови
вожње обухватају много озбиљнији приступ теоријском делу,
учењу „Прве помоћи“, а посебно пракси, односно самој
вожњи. Теоријски део обухвата 40 часова, у оквиру месец
дана, а исто толико има и часова вожње. Укупан период
реализације наставе је око три до четири месеца. Битно је да
полазници положе возачки испит, а уједно и доста тога науче
и усвоје.
- Морам да напоменем да се стално усавршавам кроз
семинаре и пратим законе. Иако сам млад предавач, имам
довољно искуства, доста предајем, а морам да истакнем, да
наши полазници имају велику пролазност на испиту. То нам је
највећи циљ. Препорука наших кандидата, најбоља је реклама за нас. Стално уводимо нова возила, за све категорије,
осим за трактор – навео је Небојша Малетић.
У Ауто школи „Ауто-Старт“ могуће је похађати обуку за
А, А1, А2, B, C, CE, D, као и за све друге категорије, осим F
категорије. Најчешће, захваљујући доброј сарадњи, полазници одлучују да похађају и још неку од категорија, а
повољности се односе и на плаћање у више месечних рата.
Осим уобичајених мера које доприносе безбрижној и
безбедној обуци, сходно садашњој епидемиолошкој ситуацији, веома се води рачуна о поштовању свих законских
мера, социјалне дистанце и ношења маски приликом
теоријске или практичне наставе, као и спровођењу свих
хигијенских мера. Новим законима уведено је да пробна
возачка дозвола траје две године, да „млади“ возачи не могу
да возе од 23 часа до 6 часова ујутру, а није им дозвољена ни
најмања конзумација алкохолних пића, што Небојша често
истиче својим ученицима, како би постали што савеснији и
одговорнији возачи.
Д.Капларевић
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НАЈМЛАЂИ ГЛУМАЦ СЕРИЈЕ „КАМИОНЏИЈЕ“

ДВОГОДИШЊИ ТАДЕЈ
ДОБИО УЛОГУ
- Као Жићино (Тихомир Станић) пето, најмлађе
дете, спонтано се играо са осталом децом.
- „Мама, види, иде фреза!“
Двогодишњи Тадеј Милутиновић, освојивши најпре
срце организаторке за статисте Душице Марковић, а затим и
целе екипе серије „Камионџије“, која се већ недељама
снима на Убу, постао је најмлађи глумац серије.
Контакт са родитељима Сањом и Драгољубом, уследио је након разговора са Тадејевим деком Рашом, који се
похвалио каквог унука има. Наиме, дечији кастинг, односио
се на малишане старије од десет година, тако да Тадеј није
присуствовао аудицији за најмлађе глумце серије. Али, како
наводе родитељи маленог Тадеја, кога смо помињали пре
годину и по дана, у једном од бројева „Гласа Тамнаве“, све је
почело изненада, неочекивано и спонтано.
– Тадејев дека Раша је добио кратку улогу у серији и
током снимања дека је показао госпођи Душици Марковић,
Тадејеву фотографију, која је за дечака са локнама рекла да
је специфичан и јединствен. Контактирала нас је изразивши
жељу да Тадеј буде најмлађи глумац серије 'Камионџије' –
започела је причу Тадејева мама Сања Милутиновић.
После прегледаних кућних снимака двогодишњег
Тадеја, на којима је свирао хармонику, певао дечије песмице,
играо, причао, Тадеј је добио улогу у серији. Наиме, Тадеј је
спонтано, без текста, имао задатак да „одглуми“ најмлађе,
пето Жићино (глуми га Тихомир Станић) дете. Кроз игру, са
братом и сестрама у серији, Тадеј је „глумио“. Сања и
Драгољуб, као родитељи, веровали су да ће Тадеј све добро
изнети, иако су снимања напорна и дуга, чак и за филмске
професионалце.
Тадеј се врло брзо привикао на услове снимања,
глумце и вишечлану сниматељску екипу, а најснажнији
утисак на њега су оставиле покретне камере, па је мами
рекао: ''Види, иде фреза!“ . – Тадеј се већ после пола дана
снимања опустио, из дана у дан био је све бољи. Простор
где се снима, постао му је друга кућа, саживео се са
глумцима. Децу, своје филмске сестре и брата из серије је
веома заволео, заједно су и ван снимања серије. Тако да је
Тадеј стекао и нове другаре – додала је Тадејева мама,
откривши да он чим устане, тражи да иде на снимање да
глуми и дружи се са осталом децом.

Детаљ са снимања серије „Камионџије“:
Тадеј у акцији

Као и свако ко познаје двогодишњег Тадеја, најслађег
дечака са локнама на Убу, тако су га и глумци заволели и
одмах научили како да се глумачки поклања. Заузварт,
малишан их је у паузама снимања забављао свирањем на
хармоници и певањем. Сања и Драгољуб, поносни родитељи, презадовољни су што је њихов син имао прилику да
учествује у овако значајном пројекту, не само за њих, већ и
за Уб.
– Ништа слично нисмо могли да замислимо. Глумачка
екипа је искусна, они су озбиљан тим. На телевизијским
екранима све делује тако лако, али иза свега стоји велики
труд и рад. Ми се целој екипи, редитељу филма, а посебно
госпођи Душици захваљујемо. Хвала им што су сву децу гледали као своју – додали су Милутиновићи.
Д.Капларевић
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КОЦЕЉЕВАЧКОМ СТРАНОМ

У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА

КОМПЈУТЕР У ГЛАВИ
Круниша Дојић, давних година
је био права атракција Коцељеве
Добривоја Петровића из Бреснице се нико неће
сећати, јер је у матичну књигу грешком упис ан као
Добривоје Петронић. Памтиће га по надимку Круниша и
као компјутера у опанцима, како га једном назва новинар
загребачке „Арене“.
Круниша је увек знао тачно време, иако сат никад
није носио. Био је и геније и чудак. Геније за рачунање
напамет а чудак због начина живота. Множење, дељење,
кореновање петоцифрених и шестоцифрених бројева је
радио без икаквог записивања, само је прелазак у следећу
декаду, који се памти, ”бацао у неке ћошкове”. Знао је он и
да на Аутобуској станици лаје на перонске стубове или се
секира уместо неког за флашу кока-коле. Буди Снегићу,
наставнику математике је знао да се обрати са: 'де си
колега?
Тако је једном приликом, рекоше због величања
Недића, стигао на преглед код тада чувеног неуропсихијатра из Шапца, који му је дао задатак да напуни буре без
дна.
Круниша му је одговорио:
- Докторе, прво ти напуни то буре до пола, па ћу га
ја допунити!
Доктору је преостало само да констатује да није
случај за њега.

ИГРАНКЕ У „ДОМУ’’
Дом омладине је била, заправо, конференцијска
сала са великим столовима и клупама, са црним
олаисаним патосом, а суботом се претварала у
место за забаву младих. Долазиo сe и „са стране’’.
Раних шездесетих прошлог века игранке су
свирали оркестри састављени, углавном, од случаја до
случаја или за потребе представа које је припремало
Културно-уметничко друштво ‘’Абрашевић’’. Кајзер са
хармоником и Дуле Омер са саксофоном били су
неизбежни, као и певачица Марица Стефановић.

Успомена са једне свадбе

ДИГИТРОН ТРЕБА ТЕБИ
Убљанин Томислав Пулетић био је дуго директор
једне средње школе у Руми. Једном приликом је са
породицом ишао из Руме на Уб и свратио на бензинску
пумпу у Коцељеви. Видевши румске таблице прилази му
човек из групе кoја је седела ту, близу и каже:

Коцељева
-Пријатељу, 'оћеш ли да нам платиш пиће да ти
доведемо човека који може напамет да извади корен из
којег год броја желиш?
Томислав је био инжењер и добар познавалац
математике, па га то заинтересова. Убрзо стиже Круниша коцељевачки „живи компјутер“. Постави Томислав њему
један подужи број, Круниша ”разбаца по ћошковима” и
рече му резултат, Томислав узе дигитрон и провери –
тачно решење. Даде му други број , Круниша реши. Као и
трећи тежи и четврти још тежи.
Оде наш Убљанин купи им свима пиће и импресиониран Крунишом пружа му свој дигитрон:
- Ево пријатељу, да ти ово поклоним!
- Нека, не треба то мени - већ теби. И хвала ти на
пићу, рече Круниша.

- Први вокално инструментални састав основали
су Слободан Матовић (слоста и гитара), Милибор Ристић
(бас гитара), Предраг Недић (ритам гитара) и Света Лазић
(бубњеви). Био је то ВИС ‘’Дуге’’ који је дуго владао убском
музичком сценом.
Почетком седамдесетих почео је са радом и доско
клуб. Први диск-џокеј је био Душан Јаковљевић
Преламача, после њега Мишко Дишин, а затим Влатко
Правик и остали.
Вредан помена је и ВИС ‘’Четири добра пријатеља’’, који је основао Микица Стефановић Голуб. Чланови
су се смењивали зависно од потреба, расположења и

Милан Поповић са убским хармоникашима Јовом
и Бором пред хотелом ‘’Метропол’’

САМО БУДАЛЕ РАДЕ
Љуба Томић (абаџија, Драгољубов и Лилин отац) је
имао њиву крај Тамнаве, на десној обали, баш пре моста
(где је сад тржни центар). Сејао кукуруз и садио мало
баштице.
Једном позове Крунишу да му помогне да окопа
кукуруз. Погоде надницу.
Дође Круниша на време. Пре посла, адети
налагаше за раденика кафу, ракију и пристојне цигаре.
Узме Круниша мотику, замисли се дубоко, па каже
деди да гладан не може да копа. Деда се сложи и одведе га
на доручак.
Врате се у њиву. Круниша се лати посла. После
окопавања другог кукуруза, опет застаде, ослони се на
мотику, па довикну домаћину, који беше одмакао у врсти:
"Љубо, знаш шта? Само будале раде. Ја нисам будала".
Одбаци мотику и оде ка варошици.
Газда Љуба само прошапта за њим: "Наравно,
Круниша, ниси ти будала. Ја сам".
Верољуб Бабић

мо г у ћ н ос т и . М и к и ц а Голу б ј е с в и р а о н а ма лом
синтисајзеру, певао на конференцијски микрофон, а
појачало ‘’Искра’’ са два звучника, од по десет вати, било
је комплетно озвучење. Певао је Драган Тешић Текила, а
понекад је ’’ускакао’’ и Жижа Ђурић (углавном на
приредбама као и Милка Стефановић и други).
Милан Поповић Кинез се сећа да је певао у разним
музичкикм саставима.
- Прва постава ВИС ‘’МДС’’- сећа се Милан ових
дана. - То су била почетка слова имена Милан (Арсеновић),
Драган (Попадић) и Славко (Кумбарић)- а на сликама из
мог албума су Славко и Мате са гитарама и хармоникаши
Перишин и Веља Адамовић. На друој слици смо
хармоникаши Јова и Бора на улазним вратима хотела Метропол у Београду.
(Наставак у следећем броју)

НАШИ ЉУДИ

30.јул 2020.г.

17

СЕЋАЊЕ: СУЛЕЈМАН СУЉА ЋАТОВИЋ

ДОАЈЕН МУЗИЧКОГ
ОБРАЗОВАЊА НА УБУ
Оснивач, први директор и дугогодишњи професор ШОМО „Петар Стојановић“
свој педагошки рад схватао је као привилегију и част
Недавно је прошла деценија од смрти Сулејмана
Ђатовића (1931-2010), педагога, пијанисте, диригента,
композитора, етномузиколога и доајена музичког образовања
на Убу, у који се доселио 1965. године из родне Сјенице. Најпре
се запослио у Учитељској школи, а по њеном гашењу рад је
наставио у гимназији. Формирао је хорску секцију и са својим
ученицима пленио пажњу музичке јавности, а велики успех
постизао је и са оркестром, којим је такође руководио. Овај
врсни музички стручњак и велики ентузијаста, био је
непоклебљив у намери да Уб добије Музичку школу, у којој би
сва деца могла да стекну основно музичко образовање. Тако
је 1977. године, у сарадњи са тадашњим руковоством, основао
ШОМО „Петар Стојановић“, где је био први директор и
истакнути педагог. Дао је велики допринос развоју ове
најмлађе просветне установе у убској општини, која је под
његовим вођством освојила велики број награда, како на
фестивалима музичких школа, тако и на републичким и
савезним такмичањима некадашње Југославије.

Јелица Ђорђевић и Јелена Киселчић
испред портрета Сулејмана Ћатовића у Музичкој школи
Преданост музици, неизмерна љубав према ученицима,
посвећеност најталентованијима и брижан однос према
запосленима издвајали су га од других, сведочи његова колегиница, наставница солфеђа Јелица Ђорђевић која је, по
сопственим речима, имала срећу да, као млад педагог, неколико година ради са професором Ћатовићем.

-Када сам упознала
професора, била сам одушевљена, прво његовом
с тру чњ ошћу, а за тим и
његовим односом према
младим радницима. Пошто
смо били иста струка, и он
је предавао солфеђо,
много ми је помогао. Не
само у стручном делу, како
Сулејман Ћатовић- Суља
и ш т а с е р а д и , н е го и у
начину на који треба да се
опходим према деци и њиховим родитељима. Суки је увек
био ту за све што нам треба. Једном недељно присуствовао
је мојим часовима, што је била велика радост, пошто нисам
имала осећај да долази како би ме контролисао, него да ми
помогне и посаветује. Дуго година ме звао „Јело сине“ и
много сам га волела, не крије емоције Ђорђевић.
Перфекциониста у свему, био је избирљив и у погледу
избора кадрова,а свој педагошки рад схватаоје као
привилегију и част.
„Да није било професора Суље, Уб не би имао Музичку
школу. И стари и нови део школске зграде урађени су
захваљујући њему. Готово сви инструменти које школа
поседује набављени су док је он био директор. Цео живот је
посветио овој школи. Први је долазио на посао, а последњи
одлазио. Бринуо је о свему, о сваком запосленом и о сваком
детету“, прича Јелица Ђорђевић о Сулејману Ћатовићу,
првом академском музичару у убској општини.
Успешно се бавио и компоновањем, а у својим збиркама
лирских народних песама „За градом вода студена“ и „Свака
птица гнијездо има“ утиснуо је снажни печат завичајног
Санџака. Културној и музичкој јавности представио се и
предивним албумом композиција за кларинет и клавир
„Пештерски мотиви“. Део из Ћатовићевог стваралачког
опуса моћи ће да чују и Убљани на јесењем концерту у
његову част, у чијој организацији ће поред Јелице Ђорђевић
и Јелене Киселчић, учествовати и цео колектив Музичке
школе.
Професор Суља, како су га од миља звали његови
суграђани, својим животом и делом оставио је дубок и трајни
траг не само у образовно-васпитном, већ и у културноуметничком животу Уба, где је уживао велики углед и
поштовање.
Д.Недељковић

УСТАНОВА КУЛТУРЕ И ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“
расписују
заједнички јавни позив за издавање необјављене књиге
поезије, кратке прозе или романа
На овај јавни позив могу се јавити пунолетни аутори са пребивалиштем на подручју општинеУб. Циљ је да се промовишу и
публикују радови талентованих књижевних стваралаца, да се подстакне и допринесе унапређењу културе књижевног
стваралаштва.

Услови конкурса
Позив је отворен за необјављене и оригиналне текстове писане српским језиком;
Тема конкурса је слободна, без тематских и жанровских ограничења;
Радови морају бити изворни и необјављивани (збирка поезије, роман, кратке приче);
Аутори своје рукописе достављају на ћирилици;
Рукописе слати у штампаној форми на адресу: Установа културе, улица Вука Караџића 19, 14210 Уб, или електронским
путем, на адресу: domkultureub@gmail.com, у ПДФ документу. Текст треба да буде форматиран коришћењем фонтаTimes
New Roman, величина12.
Уз рукопис доставити пуно име и презиме, адресу, кратку биографију, контакт телефон и имејл.
Конкурс је отворен од 15. јуна до 31. aвгуста.
Резултати конкурса биће објављени до15. септембра 2020. године.
Стручни жири одабраће један рад који ће бити објављен као књижевно дело. Устaнова културе и Градска библиотека
„Божидар Кнежевић“ организоваће и промоцију тог књижевног дела.
Слањем рукописа на конкурс аутор даје сагласност за објављивање награђеног рукописа.
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ИНОВАЦИЈА ФИРМЕ „АС ЈОВАНОВИЋ“

ДЕЧИЈА ФОНТАНА СА
МОДЕРНИМ КРЕАЦИЈАМА
Састоји се од 19 чаша, које се пуне дечијим шампањцем.
Пројекат фонтане презентован на Самиту успешних,
5. јуна, у београдском Хотелу „Радисон“.

Јединствена дечија фонатана за шампањац:
Александар и Саша Јовановић
Александар Јовановић, надарени младић из Калиновца, који је са
својим братом Сашом основао фирму
„АС Јовановић“, креирао је занимљиву дечију фонтану од 19 чаша, које
су окружене јунацима анимиране
серије „Патролне шапе“, изузетно
популарној међу децом у Србији.
- Ове године, као што смо и
обећали, успели смо да пројектујемо
јединствену дечију шампањац фонтану. Желели смо да обрадујемо наше
најмлађе. Да и они имају њихов свечани тренутак, попуњен нечим оваквим.
Реализацију фонтане радио сам у
четири општине, рачунајући и убску
територију. Сама конструкција урађена је у Београду, систем течности у
Обреновцу, а ефекат стуба фонтане у
Ваљеву. Целокупну конструкцију и
огледала смо радили овде, наставивши сарадњу са фирмом 'Термоглас' из Бањана – објаснио је Александар Јовановић, идејни творац дечије
фонтане.
При изради, вођено је рачуна да
фонтана буде на првом месту безбедна, хигијенски исправна, а посебну
пажњу Александар је посветио изгледу фонтане, која је атрактивна за све
дечије узрасте. Млађој деци намењене
су пластичне чаше, а старијој стаклене. Сама фонтана је направљена од
стиропора, који је прекривен светлуцавом фолијом са цирконима, која
ефектно делује када се упали осветљење унутар ње.
- Фонтана је јединствена стилски и по декорацији коју смо поставили. На њој је и РГБ расвета, као и
светлећи РГБ возић, који се креће по
самом ободу фонтане. Као идеја,

синула ми је одједном. У глави сам
већ имао нацрте по којима су ми
израђивали саме делове фонтане –
описао је Александар Јовановић
изглед фонтане, додавши да је израда
трајала око годину дана и да планира
да дода и две вртешке поред фонтане
које ће носити чоколадице.
На врху фонтане је округло
постоље са плавим возићем, изнад
којег је једна чаша за дечији шампањац, а у подножју фонтане налази се
постоље са четири мала огледала,
изнад којег су два спрата од стакла,
један већи и један мањи, са 18 чаша за
шампањац. Дечија фонтана је занимљива, а деца су одушевљена када се
чаше напуне, посредством две литре
дечијег шампањца. На покретном
сточићу и око њега, на којем фонтана
с то ј и , н а л а зе с е ве л и к е ф и г ур е
„Патролних шапа“ – Чејса, Маршала,
Рокија, Зума, Рабла и Скаја.
- Седам Паф фигурица прати
саму фонтану, а сама фонтана представља њихов торањ, који је њихова
осматрачница. То знају најмлађи да
објасне боље од мене. Могу да кажем
да је анимирана серија јако популарна
код нас и у околини и због тога сам се
одлучио за овакав облик фонтане,
јединствен у свету и за креације које
иду уз њу.
Три дана после завршетка пројекта, фонтана је прво обрадовала
комшијску децу, али и сестриће Луку и
Николу, који откривају да највише
воле да пију дечији шампањац из ујакове фонтане. Презентована је и у Хотелу „Радисон“ у Београду, 5. јуна, на
Самиту успешних, где су Александар
и Саша излагали пројекат.
Д.К.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
ЈАВИТЕ НАМ НА: 064/2180-588, 064/484-20-50

ХИБРИДНИ РАТ

ПОБЕДИЋЕ
ЖИВОТ
Да ли је Србија, заиста, у раљама западних тајних служби, ‘’дубоких држава’’, губитника из светских
ратова који покушавају да прекрајају
историју или неких других сила? Често
озбиљни политички коментатори, који
се баве геополитичким приликама,
помињу тајне службе које ‘’вршљају по
Србији’’. У недавним демонстрацијама у Београду ухапшено је више
лица са страним личним исправама.
Наши медији, тој теми, нису посветили
већу пажњу.
Од круцијалног значаја је да се
обелодани чије су то тајне службе које
покушавају да помогну ‘’демократији у
Србији’’. Нешто би морало да побуди
патротска осећања код Срба. Чини се
да би ту, сада, била најефикаснија
истина. А медији, који би, по оном
старом новинарском правилу, морали
да ‘’служе истини’’ више фингаирају
своју професионалност, него што истинито и објективно извештавају. Препознаје се претеривање. И кад бране и
кад куде актуелну власт. А народу су
потребне чињенице, а не дезинформације.
Они који се сећају какву улогу
су одиграли медији и стране обавештајне службе у свргавању Чаушескуа, са
више разумевања могу да сагледају
актуелно политичко стање на Балкану.
Ни случајно за поређење није сама
ондашња власт у Румуни и садашња у
Србији. Али, функционисање медија,
манипулација народним масама од
стране страних агентура, пета колона
убачена на осетљива места у држави...
Све то има сличности.
Ако они који су већ били на
власти у овој држави, сада, верују да је
могуће народу, опет, ‘’увалити рог за
свећу’’ - грдно се варају. Сувише тога је
већ испробано, виђено, покушано.
Србија, овог пута, мора да
опстане, мора једном да победи и у
миру. Доста је побеђивала у ратовима,
а губила у мирнодопским временима.
Прошлост је политика ‘’штапа и шаргарепе’’. Једноставно, свет није више
оно што је био у време Јељцина и
осталих.
Специјални рат, у светским
размерама преко корона вируса није
доказан. Здравствене власти још увек
добијају упутства од Светске здравствене организације која функиционише при Уједињеним нацијама.
Али, и тај цар ће ускоро бити го. Уцене
страних банкарских моћника, које диктирају политику многих земаља, постаће прошлост. Тај јарам мора да буде
скинут без обзира на моћ тајних
служби, дубоких држава глобалистичког покрета. Свет мора да опстане јер
увек је тако било. Добро мора да
надвлада зло...
Хибридни рат, или како год га
назвали, ће имати жртве... можда мерене огромним бројкама, али, никад
ништа није било јаче од - живота. Победиће и корону. Једноставно, мора!
М.М.

ЛАЈКОВАЦ
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ДВА ПРЕПОЗНАТЉИВА СИМБОЛА У СРЕДЊОЈ КОЛУБАРИ

АМБУЛАНТА У СЛОВЦУ И ВИЋИН МОСТ
Вила са натписом имена америчке богаташице, саграђена у првој половини двадесетог
века, баш као и ратковачки мост на Колубари, према коме са њене терасе пуца поглед,
и данас красе лајковачко село Словац.
На путу од Лајковца према Ваљеву, многим
намерницима за око је запала укусно саграђена вила на чијем
улазу ћириличним словима пише Елизабет Милбанк. На
питање ко је заправо она и откуда њено име баш у овом селу,
већина Словчана ће рећи да је реч о америчкој богаташици и
хуманисткињи, која је широм света градила болнице.
Елизабет је рођена у Њујорку 1850. године, у породици
Џеремијаха Милбанка, чувеног америчког трговца и банкара.
У том граду је, 1905.године, основала Фондацију која се
бавила медицинским просвећивањем и сузбијањем опасних
заразних болести у свету, туберкулозе и дифтерије, које су
харале нарочито међу децом Европе, после Великог рата.
Широм света слала је медицинске раднике са лековима и
вакцинама и градила болнице.
Елизабет је добро знала за Ваљевску болницу у првом
светском рату и жртве које је овај крај поднео на бојишту, али
и за оне које је тифус немилосрдно косио. За градњу болнице
изабран је Словац, јер је био погодно место према коме
гравитира најмање 15 околних села. Осим тога, у њему је
била и желизничка станица, па су се болесници и возом
могли транспортовати.
Болница, по речима словчана није саграђена у току
рата, како се често погрешно мисли, већ 1934. године, после
смрти Елизабет Милбанк, али средствима из њеног фонда
који и данас постоји. Плац за изградњу болнице поклонио је
мештанин Трифун Матић, који је био трговац и власник хана
и кафане. У оквиру амбуланте грађен је и стан за доктора који
је радио даноноћно и пружао услуге од порођаја до вађења
зуба.
После другог светског рата, за потребе амбуланте, у
зависности од броја оболелих коришћен је и Задружни дом,
па и кафана, све до добијања новог савременог Дома
здравља. Елизабетина задужбина, до тада понос Словца,
губи свој некадашњи значај и полако зараста у шибље, све
док локални ловци нису дошли на идеју да двориште
покрче, а вилу рестаурирају да опет засија старим сјајем, али
сада као седиште њиховог удружења.
Давна 1934.година Колубарцима се додатно
посрећила. Наиме, десну и леву страну не велике али
ћудљиве и плаховите српске реке, између села Словац и
Ратковац, тада је спојио моћан гвоздени мост. Тај догађај
становницима бројних села са десне обале Колубре
омогућио је да и они добију преко потребну медицинску
помоћ. Мост је у Шлезији саграђен 1928.године, а две године
касније постављен је на садашње место. Највећу заслугу за
то је имао заменик министра железнице у Краљевини
Југославији, Вићентије Матић, родом из Ратковца, по коме
народ ово здање назива "Вићин мост". А како је рађен на
кулук - обавезни бесплатан рад, међу кулучарима је било и
неписмених који су својим само њима познатим знаковима
бележили делове моста и правили подсетник, тако да је он
непогрешиво био монтиран.
Милутин Ранковић

Некадашња амбуланта у Словцу,
задужбина Елизабет Милбанк
фото: Ненад Драгићевић

МОЖЕТЕ МЕ ОБЕСИТИ,
АЛИ МОСТ ОСТАЈЕ
У Министарству су Вићентија Матића оптужили да је
преправио папире, како би мост из Шлезије стигао на
Колубару, уместо на Мораву, где је првобитним планом био
предвиђен. Вића је тада рекао.
- Можете сада и да ме обесите, али мост више не
можете да померите.
Тако је и било, челична конструкција од профила
била је спојена заковицама од кованог гвожђа.

Гвоздени мост између Словца и Ратковца
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ЗБОГ ТРЕНУТНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ

КОРОНА ОДЛОЖИЛА „УБСКЕ ВЕЧЕРИ“
- Културни програми су битни, али је здравље наших суграђана на првом месту,
поручује Тања Мимић, директорка Установе културе
Традиционална културно-забавна манифестација „Убске
вечери“ одложена је до даљег услед актуелне ситуације
изазване вирусом корона. Овај летњи фестивал, у организацији
Установе културе, требало је да буде одржан од 12. до 26. јула.
Наступи на отвореном у извођењу популарних и угледних
солиста и музичких ансамбала, позоришне представе мањих
форми, Златни дан и Мали фестивал пива били су садржаји
планирани за 22. издање „Убских вечери“. Међутим, поштујући
све мере и препоруке Владе Републике Србије, а у договору са
оснивачем – општином Уб, донета је одлука да се ова манифестација не одржи у планираном периоду, каже Тања Мимић,
директорка Установе културе.
„С обзиром на то да многи наши програми, а посебно
концерти привлаче велики број гледалаца из наше општине и
окружења и имајући у виду да су многе околне општине већ
прогласиле ванредну ситуацију, поменута одлука о одлагању
овогодишњег летњег фестивала донета је 8. јула. Културни
програми су битни, али је здравље наших суграђана на првом
месту“, поручује Мимић.
Уколико епидемиолошка ситуација дозволи, у другој половини августа или почетком септембра, Установе културе
планира да у оквиру „Убских вечери“ организује мини позоришни фестивал на Летњој сцени.
„Ова врста програма окупља нешто мањи број посетилаца,
а биће испоштиван прописан размак између столица, као и све
друге превентивне мере заштите. Понављам, мини позоришни
фест ћемо одржати само уколико то буде могуће и у складу са
здравственим прописима“, напомиње Тања Мимић.

Додаје да ће се Установа културе трудити да током
пандемије своју публику анимира кроз различите литерарне и
ликовне конкурсе, као што је био недавно одржан „Моје место“
или актуелни јавни позив за издавање необјављене књиге
поезије или прозе. Такође, најављује и селидбу културноуметничких програма у виртуелни простор, кроз књижевне
разговоре и трибине са значајним ствараоцима и познатим
личностима из различитих области.
Д.Недељковић

У ОКВИРУ КОНКУРСА „МОЈЕ МЕСТО“

ПОБЕДНИЦИМА ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ
За првопласиране и другопласиране учеснике конкурса Установа културе обезбедила
новчане награде, а Градска библиотека књиге за освојена трећа места
У жељи да подстакне, пре свега младе, али и све друге
грађане убске општине да искажу своју креативност и умеће,
Установа културе је први пут овог лета организовала наградни
литерарни и фото конкурс „Моје место“. Одзив је био велики,
посебно заљубљеника у фотографију, а учесницима који су, по
оцени жирија, имали најбоље радове, награде су уручене
средином јула на пригодној свечаности у холу Дома културе.
Укупно је додељено девет награда, од чега шест
школарцима за литерарно стваралаштво, који су били
подељени у две категорије и три за фотографију, где
ограничења што се тиче старосног доба није било. Овде је
победник конкурса Славица Адамовић за фотографију
„Сусрет“, друго место припало је Сандри Радосављевић за
„Класје“, док је Маријана Стефановић заузела треће место за
фотографију под називом „Sunset“.
Што се тиче дела конкурса за литерарно стваралаштво
(проза или стих), у категорији основношколског узраста прва
Победници конкурса са директоркама
награда отишла је Марији Исић, ученици петог разреда
Тањом Мимић и Јелком Панић
Издвојеног одељења Докмир, другу је освојила Невенка
Миличић, ученица седмог разреда убске О.Ш. „Милан Муњас“, а
трећу Вања Илић, ђак првак О.Ш. „Душан Даниловић“ Радљево. „Бранислав Петронијевић“, на другом месту нашла се годину
Најбољи литерарни рад у категорији средњих школа написала дана старија гимназијалка Александра Јосиповић, а на трећем
је Светлана Лукић, ученица првог разреда Гимназије Јована Димитријевић, матуранткиња Техничке школе.
За првопласиране и другопласиране у области
литерарног стваралаштва, Установа културе обезбедила је
новчане награде ( ваучере) у износима од пет, односно три
хиљаде динара, победнику фото конкурса припало је десет, а
другопласираном три хиљаде динара. Трећепласирани у свим
категоријама добили су вредне књиге, које је даровала Градска
библиотека „Божидар Кнежевић“.
Награде најбољима уручиле су директорке Установе
културе и Градске библиотеке, Тања Мимић и Јелка Панић и том
приликом изразиле задовољство што су учесници конкурса
пронашли инспирацију и поделили своја уметничка надахнућа
на тему „Моје место“. Свечаност поводом проглашења
Марија Исић, победница
Славица Адамовић, победника у холу Дома културе, употпуњена је изложбом
литерарног конкурса
победница фото конкурса готово свих пристиглих фотографија на конкурс, као и
у категорији основаца
награђеним литерарним радовима.
Д.Недељковић
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НА ФАКУЛТЕТУ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

ПРВЕ УБЉАНКЕ НА ГЛУМИ И РЕЖИЈИ
Невена Михаиловић (глума) и Тара Митровић (режија) су једине из убске општине,
у историји ФДУ, које су успеле да упишу наведене одсеке
Од јесени, студенти Факултета драмских уметности (ФДУ)
у Београду биће и две полазнице Омладинске сцене Позоришта „Раша Плаовић“. Пријемни испит успешно су положиле
деветнаестогодишња Невена Михаиловић, одсек глума, док је
годину дана млађа Тара Митровић примљена на катедру за
позоришну и радио режију и једине су Убљанке којима је то
пошло за руком. Колико је познато, у седамдесет две дугој
историји ФДУ, то је први пут да неко из убске општине буде
изнад црте на наведеним одсецима. Уз велику љубав, жељу,
посвећеност и, наравно, рад, труд и упорност, даровите
Убљанке су оствариле сан, за многе недостижан, пошто за ФДУ
конкурише више стотина младих из читаве земље и окружења,
па је веома тешко бити примљен међу неколико најбољих.
Највећа навала је на Катедри за глуму, где је овог лета
конкурисало чак 370 кандидата, од којих је 20 ушло у ужи избор.
Ни мало лак пријемни испит положило је њих десеторо, а у тој
групи одабраних и најталентованијих је и Невена Михаиловић
(2001), матуранткиња Техничке школе “Уб”, која је била трећа
на ранг листи и студираће глуму о трошку државе у класи
проф. Марије Миленковић и њене асистенткиње Марије
Бергам.
За шест места на одсеку за позоришну и радио режију,
Тара Митровић (2002) конкурисала је као свршена ученица
трећег разреда Гимназије „Бранислав Петронијевић“.
Захтеван пријемни положила је као најмлађи кандидат,
заузевши четврто место на ранг листи. Да се ради о изузетном
успеху најбоље говори чињеница да је од оснивања ФДУ, 1948.
па до ове године, без завршене средње школе позоришну
режију уписало свега троје људи - Ивана Вујић, актуелна
управница Народног позоришта у Београду и познати
редитељи Јагош Марковић и Вељко Мићуновић. Студираће у
класи проф. Душана Петровића и проф. Ане Томовић, за коју се
пријавио 20 особа, од којих је деветоро ушло у ужи круг.
Обе су прва знања и искуства о позоришту стекле у
средњошколским драмским секцијама, а пут ка позивима које
су изабрале отворило им је ангажовање и играње у представама Омладинске сцене и првог ансамбла Позоришта “Раша
Плаовић”. Ношене ентузијазмом и одлучне да напредују,
успеле су да добију индекс Факултета драмских уметности,
који важи за један од најтежих за уписати.
Своју прву представу Невена Михаиловић је одиграла на
тераси породичне куће као петогодишњакиња, када се, како
каже, заљубила у игру. Касније, у основној школи, учествовала
је на такмичењима рецитатора, да би је у средњој школи и
убском позоришту „под своје“ узела професорка српског
језика Сања Лалић, најзаслужнија за оснивање Омладинске
сцене, која је Невенин таленат и посвећеност запазила пре
свих. Иако је од малена маштала да једог дана постане
професорка књижевности, ангажаовање у неколико представа
(Јун је месец самоће, Друга страна медаље, Пут ка спасењу,
Представа Хамлета у селу Мрдуша Доња), где је играла
главне женске улоге, дружење и размена искустава са убским
аматерима, искристализовали су њену жељу за сценом и

Невена Михаиловић и Тара Митровић
одредили глуму као оно чему ће се посветити. Пресудну помоћ
добила је од провереног театарског педагога Мирослава Трифуновића Ћише, који је са њом радио темељно од септембра
прошле до јуна ове године и припремао за ФДУ. Моменат када је
сазнала да је примљена на академију био је, истиче, најсрећнији
у њеном животу. У наредне четири године очекује да што више
открије и развије себе, али није јој најважније само да постане
добра глумица, већ и бољи човек. Иако је позориште њена прва
љубав, волела би да буде филмска глумица, која своју каријеру
гради на карактерним улогама.
Млада Убљанка Тара Митровић је своју наклоност према
позоришту и своје таленте почела је да открива почетком
гимназијских дана. Као члан драмске секције, са својом професорком српског језика Жељком Митровић адаптирала је,
драматизовала и режирала представу „Биће“, у којој је и играла.
Након премијере овог комада, постала је део аматерског
позоришта „Раша Плаовић“, где је добила и улогу у „Представи
Хамлета у селу Мрдуша Доња“, али на сцени се није осећала
онолико лепо колико иза ње. Тада је одлучила да упише режију
после завршеног трећег разреда Гимназије. Припремала се
сама, уз помоћ литературе, гледале представе на јутјубу и
храбрим и одлучним кораком стигла на ФДУ. Када је ушла у ужи
круг, положила је диференцијалне тестове за четврту годину, а
потом успешно савладала и пријемни испит. На катедри за
позоришну и радио режију, од првог на листи млађа је 12 година.
Очекује да ће јој студије пружити прилику да отворено и без
устручавања, кроз позориште ствара написане приче,
оживљавајући њихове речи. Такође верује да модул који је
изабрала студентима пружа могућност да промене „овај помало
искривљени свет“, тако што би мењали себе набоље и добрим
позоришним потезима у будућности покретали појединце да
промене себе.
Д.Недељковић

У ПРИХВАТИЛИШТУ ЗА ПСЕ

РАДНА АКЦИЈА
„ВЕГЕ“ ВОЛОНТЕРА
Београдска „Веге заједница“ недавно је организовало
једнодневну акцију уређења Прихватилишта за напуштене псе,
у којој је учествовало десет волонтера. Оснивач удружења за
заштиту животиња „Пријатељ“ Марина Ђурђевић и њена ћерка
Дамјана Ојданић, које свакодневно волонтирају у убском
азилу, имале су толико тражен број руку више за „велико
спремање“. Млади и вредни чланови „Веге“ фарбали су
ограду и чистили кућице, боксове, испусте и шеталишта, али и
улепшали дан штићеницима Прихватилишта.
„Акцију смо организовали у жељи да помогнемо људима
који одржавају азил и пружимо љубав и пажњу псима који тамо
живе. Заузврат, добили смо брдо пољубаца, скакања и вртења
репом. Уз рад, имали смо и целодневно чешкање, играње,
четка-ње и мажење са њушкицама, тако да је сав труд вредео.

Волонтери Веге из Удружења „Пријатељ“
Убско Прихватилиште је једно од најлепше уређених у Србији,
али има око 150 паса, а сваки од њих би волео да има свој дом.
Зато, удоми- не купуј“, поручила је Тамара Јефтовић из
удружења „Веге заједница“, коме је ово била друга радна
акција у азилу.

Vladimirci
na dlanu
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Пројекат се суфинансира средствима из буџета
општине Владимирци, а на основу решења о
расподели средстава за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја за остаривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији
општине Владимирци у 2020.години. Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају
ставове органа који је доделио средства.

ИСПРЕД ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

ПОСТАВЉЕН
ДЕЗИНФЕКЦИОНИ ТУНЕЛ
Испред зграде локалне самоуправе у Владимирцима,
током прошле недеље, постављен је дезинфекциони тунел,
који представља додатни систем заштите у борби против
корона вируса и он ће бити у функцији 24 часа дневно, тако да
га свако може користити. Дезинфекциони тунел је поставила
фирма “Трефоил инжењеринг”, а у њему се налазе
прскалице, које се активирају притиском на зелени тастер пре
уласка и потом се испред особе која пролази кроз њега ствара
“дезинфекциони зид”. Сама дезинфекција зависи од
средства које се сипа у систем, а покривеност особе течношћу
је између 90 и 100 процената.

Општинско руководство
испред дезинфекционог тунела
Овај објекат имаће значајну примену у превенцији
ширења вируса корона међу становништвом и запосленима у
општини Владимирци. Тунел се лако монтира и демонтира и
стајаће на услузи кад год буде претила нека опасност од
сличних појава.

АСФАЛТОМ ПРЕСВУЧЕНЕ
ДВЕ ДЕОНИЦЕ

ВЛАДИМИРЦИ
ВАНРЕДНО СТАЊЕ У ОПШТИНИ ВЛАДИМИРЦИ

СИТУАЦИЈА И ДАЉЕ
НЕПОВОЉНА
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Владимирци донета је 6. јула,
због погоршања здравствене ситуације на целој њеној територији. До
24.јула у владимирачкој општини
потврђено је 57 случајева коронавируса, док је на почетку епидемије,
од 15.марта и у наредна три месеца
забележено девет.
- Штаб општине Владимирци
редовно заседа и води рачуна о
сваким даљим променама и уколико буде потребно ми ћемо повећавати неке друге мере. Рад продавница је ограничен од 6 до 21 час, кафићи су такође
ограничени, осим оних који имају баште, њима је радно
време до 23 сата. Рад базена је до даљњег забрањен, тако да
пратимо ситуацију и понашамо се према стању на теренуистиче Милорад Милинковић, председник општине
Владимирци.
Према његовим речима, ефекти мера које је до сада
донео Општински штаб за ванредне ситуације видеће се у
наредним данима
- Мере које се односе на забрану рада базена,
највероватније ће бити продужене до даљњег. Знам да се
неким нашим суграђанима не свиђа то што базени не раде,
али епидемиолошка ситуација у Владимирцима је и даље
неповољна, иако је број новозаражених у опадању. Апелујем
на грађане да буду одговорни, да носе маске, држе дистанцу
и придржавају се свих препорука и мера, како би се
епидемиолошка ситуација стабилизовала и ставила под
контролу. – рекао је Милинковић
Захваљујући ангажовању председника општине
Владимирци поново ради рентген у Дому здравља
Владимирци. Након његове дигитализације, која је
обављена уз помоћ финансијских средстава ЕПС-а, рентген
апарат је у последњих десетак урадио преко 60 снимака
плућа. Сада пацијенти не морају дуго да чекају, што у
тренутној ситуацији има немерљив значај.
Штаб за ванредне ситуације монтирао је цистерне,
запремине 1.000 литара, са дезинфекционим средствима у
Белотићу, Прову, Дебрцу и Владимирцима, док је
преосталих двадесетак мањих цистерни, од 250 литара,
постављено по околним селима.

ИН МЕМОРИАМ

МИОЉУБ ПАВЛИЧЕВИЋ
МИКАН

Током јула месеца извршени су радови на пресвлачењу
два путна правца у Владимирцима. На првој деоници од
водоторња ка Владимирцима, стари асфалт је замењен
новим у дужини од 920 метара и ширини шест метара. На
другој деоници пута пресвучено је 280 метара, ширине 5,6
метара. Извођач радова је ПЗП “Ваљево”, а вредност ових
инвестиција је око 22 милиона динара.

Радови код водоторња у Владимирцима

Миољуб Павличевић Микан, некадашњи радник
Општинске управе у Владимирцима, преминуо је 13.јула у
шабачкој болници од последица корона вируса.
Павличевић се преко 35 година професионално
бавио фотографијом и снимањем. Од 2000. године је
власник и уредник радија "Миг" и радија "Владимирци".
Колеге и пријатељи, али и шира јавност, памтиће га као
организатора бројних хуманитарних концерата, као и
манифестације "Златни глас Посавотамнаве".

ЛАЈКОВАЦ
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Lajkova~ka
panorama
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Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ЗАПОЧЕТО ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ У БАЈЕВЦУ

У НОВОМ РУХУ ОД 1.СЕПТЕМБРА
- У оквиру простарног школског дворишта биће урађене приступне саобраћајнице за са пратећим
садржајима укупне дужине преко километар. На овом простору ће се налазити и ново игралиште
површине од 800 квадрата, поставићемо нове клупе и мобилијар, али ће бити изграђено и мини компактно
постројење за пречишћавање отпадних вода- истиче Андрија Живковић, председник оптшине Лајковац.
Једна у низу великих инвестиција општинe Лајковац у
образовне установе јесте реконструкција основне школе у
Бајевцу, која функционише у саставу ОШ „Миле Дубљевић“
Лајковац. Иако је пандемија корона вируса делимично успорила радове, ученици ће од 1. септембра наставу похађати у
потпуно новим условима, у зависности од тога како одреди
Министарство просвете због епидемиолошких услова. У
току је партерно уређење које је пропратио председник
општине Андрија Живковић, са чланом Општинског већа
Милутином Нишавићем и руководиоцем Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове Предрагом Мирковићем.
- Улазимо у завршну фазу и слободно могу рећи да ће
ђаци нову школску годину, 1.септембра, започети у новом
амбијенту - како школе, тако и партерног окружења. Очекујемо завршетак комплетног објекта за пар дана. Радови на

Након реконструкције објекта,
ради се партерно уређење

РАСТЕ БРОЈ ОБОЛИЛИХ ОД КОРОНАВИРУСА

У НОВОМ ТАЛАСУ
38 ПОЗИТИВНИХ
Од почетка пандемије, на подручју општине Лајковац, укупно је 67 особа оболело од корона вируса.
Од 38 случајева у новом таласу, само током
последњих седам дана, на подручју општине Лајковац
регистровано је 19 нових случајева оболелих од корона
вируса, док је претходне седмице евидентирано 10
случајева новообелелих и ту седмицу је обележила и
трећа жртва корона вируса од почетка пандемије, а прва
у новом таласу.
У лајковачкој општини до данас је излечено 38
пацијената, на кућном лечењу се налази 21, док је хоспитализовано пет особа.
Из Штаба за ванредне ситуације општине Лајковац
упућују на неопходан максималан опрез и стриктно
поштовање свих прописаних мера у борби против ковид
19.

Општинско руководство
у обиласку радова
партерном уређењу су почели пре неколико дана, а самим
тим школа ће добити сасвим нови изглед и окружење. Такође
ће бити урађене приступне саобраћајнице за са пратећим
садржајима укупне дужине преко километар. На овом
простору ће се налазити и ново игралиште површине од 800
квадрата, поставићемо нове клупе и мобилијар, али ће бити
изграђено и мини компактно постројење за пречишћавање
отпадних вода, које ће бити коришћено за овај школски
објекат и за стан намењен наставном особљу и радницима
школе. Имамо договор са инвеститором да постојеће
зеленило у школском дворишту, остане како бисмо сачували
неке сегменте прошлог времена. Радиће се и нова ограда око
школског објекта дужине 700 метара, а све ће бити завршено
до почетка нове школске године. Мислим да ће мештани
Бајевца и околних села бити поносни, а број деце се из године
у годину повећавати.
Школска зграда у Бајевцу реконструисана је од темеља
до крова, што подразумева замену кровне конструкције и
покривача, старих и дотрајалих прозора, подова, плафона,
фасада, радијатора и санитарног чвора. Промењене су све
електроинсталације, урађена нова мрежа, па све подсећа на
потпуно нови објекат а не на реконструкцију постојећег, каже
председник Живковић. Он додаје да ће ребалансом буџета
бити опредељен новац за клупе, табле и остали намештај и
наставна средства, како би се све уклопило у нови амбијент.
-Задовољни смо динамиком радова и могу рећи да
упоредо теку и радови на средњој школи у Лајковцу, који ће
потрајати до почетка наредне године јер је тај објекат много
већи и захтевнији. Овде смо срушили стари објекат који је био
у функцији кухиње, а на том месту планирано је да се уради
мини фискултурна сала која ће допринети квалитетнијим
условима образовања у овом делу лајковачке општине.
Поносни смо што смо договор од пре четири године
испунили: да већи део новца из буџета определимо за
образовање ученика, почев од најмлађих, односно од ПУ
„Лептирић“, па до средњошколског образовања у Лајковцу.
Наставићемо истим темпом јер већ по завршетку наведених
објеката следи изградња фискултурне сале ОШ „Димитрије
Туцовић“ у Јабучју, коју ће такође финансирати Канцеларија
за јавна улагања. Тек када и то завршимо са поносом можемо
рећи да смо обновили све школске објекте на територији
Лајковца. Имамо јако велику подршку Владе Србије и њених
институција, потрудићемо се да то тако буде за мноштво
нових пројеката који нас очекују.
Укупна вредност реконструкције основне школе у
Б.П.
Бајевцу износи 110 милиона динара, а финансијер је Канцела-

ГТ-2

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

30.јул 2020.г.

ОДРЖАНА 120.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

У СЕЛУ ЛАЈКОВАЦ

У СУСРЕТ
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ
КРАЉА МИЛУТИНА

Дневни ред 120. седнице Општинског већа, одржане
22.јула, садржао је осам тачака, од којих су се најважније
односиле на оправданост коришћења буџетске резерве. У
изјави за медије након седнице већа председник општине
Андрија Живковић је рекао:
-Током ове седнице издвојиле су се две тачке које се
односе на оправданост употребе буџетске резерве. Разлог
томе је што ми још увек нисмо имали ребаланс буџета, што
очекујемо да ће се десити у првим јесењим данима, након
конститутивне седнице Скупштине. Због епидемије ковид-19
морали смо да користимо текућу буџетску резерву. Такође,
због високих температура повећана је потрошња воде и
потреба ангажовања цистерни са водом, новац смо у ту сврху
преусмерили у комунално предузеће “Градска чистоћа”. Веће
је дало сагласност на један мини пакет одлука, које су се
односиле на спорт, заправо на фудбалске клубове који су у
међувремену ушли у виши ранг такмичења. Реч је о ФК
Железничар, ФК Стрмово и ФК Ратковац, којима је дозвољено
да измене планове и програме својих клубова, управо због
тога што су променили ранг такмичења.

У општини Лајковац су започети инфраструктурни
радови за које је у првом делу године одвојено 15 милиона
динара, али су одложени због ванредног стања. Односе се на
реконструкцију и асфалтирање три улице, међу којима је и
Краља Милутина у Селу Лајковцу, где су радови почели ових
дана. Обилазећи градилиште председник општине Андрија
Живковић је изјавио:
-Улица Kраља Милутина била је у катастрофалном
стању, а неке бивше власти нису имале слуха за то. Зато се ми
трудимо да сваке године сви делови наше општине буду
равномерно заступљениинфраструктурним радовима. После
улице Бранка Радичевића, у наредних 10-15 дана биће
асфалтирана Краља Милутина дужине 650 метара, уз замену
банкина, како би улица била функционална за све оне који
гравитирају ка овом делу општине. Извођач радова је ПЗП
„Ваљево“, док је вредност радова пет милиона динара. У
плану је да у наредне четири године завршимо улице
паралелне са овом, пре свега улицу Војводе Миленка.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋ“

УСПЕШАН ЕЛЕКТРОНСКИ
УПИС ДЕЦЕ
Упис деце у ПУ “Лептирић” у Лајковцу, који је
електронским путем установљен по први пут ове године, је
завршен. Пријављено је 54 – оро деце узраста од шест месеци
до шест година. Након разматрања приспелих пријава,
Комисија за пријем деце је констатовала да су сва деца
примљена и да ће бити распоређена у четири јаслене и десет
васпитних група.
Списак деце по групама и групним васпитачима и
медицинским сестрама биће објављен почетком августа и
истакнут на улазним вратима предшколске установе. Сва
новоуписана деца пре поласка у вртић, у обавези су да имају
уредан брис грла и носа , као и потврду надлежног педијатра
да су спремна за колектив.

30.јул 2020.г.
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НАКОН РАЗГОВОРА СА ПРЕДСТАВНИКА
„ШАНДОНГА“ И ПРЕДСЕДНИКА ЖИВКОВИЋА

ШАНСА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБИЛАЗНИЦЕ
У Градској кући у Лајковцу, током прошле недеље,
одржан је састанак општинског руководств са извођачем радова на изградњи брзе саобраћајнице од Лајковца до Иверка.
Резултат састанка је врло извесна могућност изградње обилазнице око Лајковца која ће бити основ за изградњу Индустријске зоне 2, што је важан основ за даљи економски и укупан развој ове општине.

По завршетку састанка, председник општине Лајковац
Андрија Живковић истакао да су велике шансе да кроз анекс
радова Лајковац добије обилазницу од петље у Непричави до
Ибарске магистрале у дужини од 5,3 километра која ће, како је
истакао, бити основ за изградњу Индустријске зоне 2.

ДОНАЦИЈА НАЛЕД-а и ГИЗ-а

У циљу лакшег и ефикаснијег поштовања свих мера
које су на снази у борби против ковид-19 и ова седница Већа
одржана је у великој сали Градске куће.

Мештанин Драган Шалипур је врло захвалан локалној
самоуправи за претходну изградњу улице Бранка Радичевића, за актуелну реконструкцију улице Краља Милутина,
као и најаву асфалтирања улице Војводе Миленка.
- Овај део града ће бити прелеп за живот свих мештана,
људи који живе овде су презадовољни. Ми га иначе зовемо
Дедиње!Имамо доста домаћинстава, неки људи раде у
Колубари, док се други баве пољопривредом. Углавном, јако
лепо се живијер нам је урађена канализација и тротоари па је
погодно и за људе који хоће да праве викендице. Имамо дечја
игралишта, у улици је увек живо, имамо око двадесеторо
деце... Једном речју, овде је садафеноменално живети!

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

КОНСТИТУТИВНА
СЕДНИЦА- 20.АВГУСТА
Председник Скупштине општине Лајковац др Јованка
Гомилановић заказала је конститутивну седницу новог
сазива локалног парламента за 20. август.
На седници ће Општинска изборна комисија поднети
извештај о спроведеним изборима и биће потврђени
мандати одборницима, који ће положити свечану заклетву.
На седници ће, такође, бити изабрани председник, заменик
председника и секретар Скупштине општине.
СО Лајковац има 35 одборника. Листа “Александар
Вучић – За нашу децу” у новом сазиву имаће 25 одборника,
што чини убедљиву већину. Листа „Ивица Дачић – СПС-ЈСДраган Марковић Палма“ освојила је пет одборничких места, листе “Храбро – Милица Ђурђевић Стаменковски –
Српска странка Заветници” и „Иницијатива за Лајковац –
Александар Шестовић“ представљаће у новом сазиву СО
Лајковац по два одборника, док ће „ГГ – Српска десница за
домаћински Лајковац“ имати једног представника.
Конститутивно заседање биће одржано у сали
Културног центра „Хаџи Рувим“, из безбедносних разлога
због епидемиолошке ситуације.

Када су у питању предшколци и похађање припремно
предшколског програма, родитељи ће бити информисани на
време о похађању истог. У зависности од епидемиолошке
ситуације, установа ће заказати родитељске састанке, или ће
родитеље контактирати путем телефона, када ће добити све
информације о начину реализације овог програма који је по
закону обавезан.
- У вртићу тренутно борави од 80-100 деце и рад је
организован у складу са упутствима које је прописало
Министарство здравља у сарадњи са Министарством
просвете, науке и технолошког развоја. Надамо се да ће се
ситуација нормализовати до септрембра и да цемо кренути са
радом пуним капацитетом- каже директорка Предшколске
установе “Лептирић” Мила Лончар Митровић, изражавајући
посебно задовољство чињеницом да су родитељи били
потпуно спремни за електронски упис деце у вртић, који се на
овај начин у Лајковцу обављао по први пут.

СТИГЛА СРЕДСТВА
ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
Национална алијанса за локални економски развој
(НАЛЕД) и Немачка организација за међународну сарадњу
(ГИЗ) уручили су општини Лајковац донацију у заштитној
опреми и средствима за дезинфекцију неопходним у борби
против КОВИД – 19, вредну преко 300.000 динара. Пакет
помоћи садржи 3.800 пари једнократних заштитних рукавица и
заштитних хируршких маски, 323 заштитна визира, 188 литара
алкохола и 200 литара асепсола.

ТРАДИЦИЈА КОЈА ПРОМОВИШЕ ВОДЕНИЦЕ
И ВОДЕНИЧАРСКИ ЗАНАТ

ДАНИ ВОДЕНИЦА
Председник Андрија Живковић истичеда ће се
општинско руководство и даље трудити да све месне
заједнице буду заступљене равномерно, да све што је некада
било незамисливо буде спроведено у дело.
- Мало каснимо са ребалансом буџета, чекамо седницу
Скупштине општине која ће бити 20. августа и надам се да
ћемо реализовати све што смо планирали. Крајем августа
биће формирано и ново општинско руководство. Очекујем
исту динамику радова као и до сада, али прави темпо се
очекује почетком наредне године. У другој половини године
нас очекује отварање затвореног базена у самом Лајковцу, где
су у току радови на изградњи котларнице. Надам се да ће и то
бити завршено до 17.септембра,па да базен пустимо у рад за
Дан општине.
Живковић најављује интензивирање радова на путној
инфраструктури, даље решавање водоснабдевања, као и
изградњу обилазнице за целу општину уз помоћ Републике,
јер без помоћи државе и њених институција то се реално не
Б.Петровић
може урадити.

Манифестацију „Дани воденица на Колубари и
Топлици“, Туристичка организација Србије је уврстила у свој
календар приредби, а представља и део програма „Дани
Лајковца“ који се завршавају обележавањем градске славе
Огњене Марије, 30. јула. Ове године, због познате ситуације са
пандемијом Ковид19, воденице су представљене путем
друштвених мрежа и ТВ емисија, као и електронском изложбом ликовних и књижевних радова на тему воденица.Тако је
учињено и са програмом који носи назив "Исток-запад
лајковачком пругом".
Уметнички програм са сликарима, песницима и музичарима, на обалама Колубаре и Топлице,те изложбе у самим
воденицама,биће одложене, за време када здравствена
ситуација буде повољнија.
Да подсетимо, на територији лајковачке општиневод 27
воденица, колико их је некад било, данас на Колубарском
јазовема мељу две и то Јолића у Лајковцу и Илића Воденица у
Непричави, док су на Топлици, у селу Маркова Црква, у
функцији Кумова и Сретеновић воденица, с тим што је
Сретеновић обновио и Ваљарицу сукна.

Захваљујући досадашњој квалитетној и продуктивној
међусобној сарадњи, Лајковац је једна од 15 локалних
самоуправа у Србији која је обухваћена овим програмом
донације НАЛЕД -а и ГИЗ – а.
Председник Андрија Живковић, захваливши се на
значајној донацији која је пристигла у правом моменту, рекао
је да ће заштитна опрема и средства за дезинфекцију бити
одмах подељена Дому здравља, Полицијској станици, комуналном предузећу, вртићу, Центру за социјални рад, Пошти и
осталим локалним установама којима су и најпотребнији.
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"ДИЗЕЛКА" ЕФИКАСНА У ПРИПРЕМНОМ ПЕРИОДУ

"ГЕНЕРАЛКА"
ПРОТИВ ТЕК-А
Под командном палицом Срђана Јовановића, играчи
Железничара се спремају за српсколигашку сезону, а иза
њих су тренутно 4 летње провере. Најпре су у Врелу играли
са амбициозним зонашем (2:2, стрелци Софронић и
Павловић), потом савладали Напредак из Медошевца са 3:2
головима Станојевића, Гајића и Стијеље, а претходног
викенда играли су оба дана. Комбиновани тим је изгубио од
Колубаре 1:3 (стрелац Гајић), а против одличног тима Прве
искре видели смо још једну голеаду- 2:2, стрелци нападачи
Мијушковић и Арсић:

ЛАЈКОВАЦ
ЗАДРУГАР ЈАЧИ У НОВОЈ СЕЗОНИ

БОГАТ ЛЕТЊИ
ПАЗАР
Увек вредна управа лајковачког зонаша није седела
скрштених руку и очајавала због проблема изазваних
епидемијом, "зелено-бели" дрес задужило је неколико
одличних фудбалера, па је утисак да ће тренер Драган
Јовановић-Јованко на располагању имати квалитетан тим,
способан да се бори за врх табеле.

Детаљ са утакмице у Врелу

- До старта јесени чекају нас још убско Јединство,
Слога из Богосавца и "генералка" са ТЕК-ом, а за сада смо
направили пристојан списак појачања. Стигли су крилни
нападач Милош Петровић из ТЕК-а, "бонус" из убског
Јединства Радибратовић, шпиц Мијушковић, искусни
Александар-Цоња Стевановић, а новајлије су и штопер
Митровић из Слободе и леви спољни Ђермановић- рекао је
тренер Лајковчана Срђан Јовановић- Чобања.
Због пословних обавеза, питање је колико ће у новој
сезони моћи да помогну Стејанић и Јеремић, а неизвесно је
да ли ће у новој сезони лајковачка публика гледати
Софронића и Прокића у дресу "дизелке".
Б.М.

ЗВЕЗДА ГОСТОВАЛА
У ЛАЈКОВЦУ
Први контролни меч, након припрема, Црвена звезда
одриграла је у Лајковцу на стадиону ФК Железничар, против
екипе београдског ИМТ-а. Црвено-бели су славили са 2:0,
головима Иванића и Радуловића, а утакмица је званично
одиграна без присуства публике, мада је, поред стручних
штабова оба тима и оних који су по службеној дужности
били присутни, на стадиону примећена и неколицина људи
из локалног спорта. Велики број Лајковчана је имао жељу да
присуствује овој утакмици, што због тренутне епидемилолошке ситуације и мера које су на снази услед пандемије
корона вируса није било могуће. Шеф стручног штаба Дејан
Станковић прву проверу спремности своје екипе желео да
види на стадиону Жеље, што не чуди, с обзиром на одличну
спортску инфраструктуру лајковачког српсколигаша и
изванредне услове за организацију спортских догађаја.

Детаљ са почекта
утакмице

Интересантан податак је да је утакмицу судио
Лајковчанин Марко Ивковић.
М.М.М.

ФК Задругар (Лајковац):
Спремни за нову сезону
Списак појачања предводи елегантни везиста Милош
Радосављевић, доскорашњи играч Брезовице, а ништа
мањег рејтинга није ни име Немање Лукића, робусног
нападача који је стигао из Будућности-Крушика. Голман
Иван Глигоријевић ће се борити за место међу стативама са
Убљанином Веселиновићем, а леви бок је ојачао Глигорић,
придошлица из Љига. Списак закључује штопер Милош
Марјановић (2000.), па одласци Павловића и Симића не би
требало да се претерано осете:
- Одрадили смо две провере- победили Напредак из
Медошевца са 2:1 головима Уроша Јеринића и Томића, а
Симеуновић је био двоструки стрелац у "ремију" против
лазаревачког Борца- 2:2. До првенства, чекају нас још
тестови против Будућности из Дудовице, Звезде из
Конатица и Такова, а сигуран сам да са овим играчким
кадром можемо да нападнемо горњи део табеле- задовољан је одрађеним послом Јовановић, некада бескомпромисни леви бек и штопер бројних тимова у региону.
Б.М.

СТАРАЧКИМ ДОМАЋИНСТВИМА ОД УНФПА

ДОНАЦИЈА
ХИГИЈЕНСКИХ ПАКЕТА
Црвени крст Србије обезбедио је 60 хигијенских
пакета који су подељени старачким, самачким домаћинствима на подручју општине Лајковац. Уз сваки пакет
подељен је и по литар средства за дезинфекцију. Црвени
крст је акцију расподеле пакета реализовао у сарадњи са
Патронажном службом Дома здравља Лајковац.
Иначе, Популациони фонд Уједињених нација
(UNFPA) у сарадњи са Црвеним крстом Србије започео је
испоруку хигијенских пакета и информационих материјала
које ће добити 4.430 старијих грађана у 31 општини Србије,
међу којима је и општина Лајковац.

Пакети су намењени старијим грађанима који живе
сами или у пару, са малим примањима и без подршке
породице, јер и по завршетку изолације због епидемије
корона вируса отежано долазе до неопходних артикала.

Qig
na dlanu

ЉИГ

ЗБОГ ЛОШЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ
СИТУАЦИЈЕ У ЉИГУ

ПРОГЛАШЕНА
ВАНРЕДНА
СИТУАЦИЈА
Због погоршане епидемиолошке ситуације изазване ширењем
заразне болести ЦОВИД-19, на
територији општине Љиг, 25. јула је
проглашена ванредна ситуација.
Донет је и низ посебних мера заштите становништва од заразних болести, међу којима је рад угоститељских објеката, примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања, као и дезинфекције.
Од 56 радника љишког Дома
здравља, ван службе је њих 12, од
којих су троје лекари. Према речима
директора ове здравствене установе Мирослава Јованчевића сви
радници дома здравља су заражени
по периферним контактима, однос н о н ико н ије добио вирус н а
радном месту.
Од 1. до 26.јула регистрована
су 53 позитивна лица на вирус
корона, док њих 15 чека на резултат
ПЦР теста. У другом таласу епидемије, забележен је и један смртни
случај, док укупан број умрлих од
последица корона вируса од почетка
епидемије износи три. На болничком
лечењу се тренутно налази седам
особа, а у кућној изолацији 17 лица.
- Апелујем на све грађане да се
придржавају мера које је прописала
Влада Републике Србије, а ми ћемо
као Штаб за ванредне ситуације учинити све сходно нашим могућностима да заштитимо своје суграђане- рекао је председник општине
Љиг Драган Лазаревић.

30.јул 2020.г.

Пројекат се суфинансира средствима из буџета општине
Љиг, а на основу решења о расподели средстава за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
остаривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Љиг у 2020.години. Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове
органа који је доделио средства.

БЕЗ ПУБЛИКЕ И ПРАТЕЋИХ ПРОГРАМА ОДРЖАНА
50. ЈУБИЛАРНА „КОСИДБА НА РАЈЦУ“

„ЗЛАТНА КОСА“
ОСТАЛА У ЉИГУ
Традиција кошења рајачких ливада
ни ове године није прекинута!
Јубиларна педесета „Косидба на Рајцу“
одржана је и ове године упркос пандемији корона вируса. Традиционално,
викенд по Петровдану, 19.јула 2020.
године, без присуства публике, медија и
уз поштовање свих прописаних мера
заштите, одржано је педесето јубиларно једино такмичење у ручном кошењу ливада, са мањим бројем такмичара,
без пратећих с адрж аја ове манифестације као што су чувени рајачки
вашар и разноврстан културно-уметнички програм, као и бројни концерти.
„Косидба на Рајцу“ је једна од
најстаријих, најпосећенијих и најуспешнијих т уристичко-привредних
манифестација у Србији, на којој своје
умеће у кошењу планинских ливада
одмеравају најбољи косачи са претходних такмичења у окружењу. Посвећена
је сећању на обичај сазивања моба у
селу, испомоћи ради завршавања
значајних и обимних сеоских послова у
пољу, као што је, између осталог,
нимало лак посао кошења планинских
ливада.
На неуобичајено пустим падинама
Рајца, у време чувене косидбе, ове године међу учесницима били су само најбољи косачи из Србије и региона. Вештину
ручног кошења планинских ливада и
ове године, упркос мањем броју такмичара, показале су све генерације.
Победник овогодишње косидбе је
Небојша Спасојевић из Кадине Луке код
Љига. Победничко признање „Златна
коса“ додељује стручни жири такмичару који најбрже, највештије и најбоље
покоси свој део ливаде. Захваљујући

НА ПРИЈЕМУ КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ВУКОВЦИ, ПОНОС ЉИГА
Да су рад, дисциплина и упорност формула за успех доказују и вредни љишки вуковци. Ових дана,
носиоци Вукове дипломе из љишке и
белановачке основне школе, као и
свршени средњошколци са просеком
5,00, били су на пријему код председника општине Драгана Лазаревића.
Ранијих година, за ове ученике, општина Љиг је организовала летовање у
иностранству. Због лоше епидемиолошке сит уације у земљи, као и
немогућности путовања у иностранство, они су са председником разговарали о путовању у Србији или
евентуалном одлагању летовања у
иностранству за следећу годину, о
чему ће у договору са родитељима
накнадно одлучити.
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Вуковци из СШ " Хиљаду триста
ка п л а р а “ : Н и кол а П е рл и ћ , В у к
Ивошевић, Исидора Шиљеговић и Мила
Јевремовић.
Вуковци из ОШ "Сава Керковић“:
Ива Гошњић, Огњен Баић, Милица
Паприка, Михаило Ивошевић.
Из ОШ " Сестре Павловић“ Белановица једини вукавац је Анђела Ломић.
Никола Перлић, ђак генерације, и
Вук Ивошевић студираће на Електротехничком факултету у Београду.
Мила Јевремовић постала је
студенткиња Фармацеутског факултета, а Исидора Шиљеговић нова је
студенткиња Правног факултета у
Београду.

Победник овогодишње косидбе:
Небојша Спасојевић из Кадине Луке
Небојшиним вештинама и умећу, по први
пут након пола века од кад се одржава
ова чувена манифестација, ово велико
признање и награда је ипак остало у
љишком крају ове године.
- Није било баш као што је сваке
године, много је људи било одсутно али
они битни су били, испоштовали су
догађај. Публике није било, тако је
морало. Освајање „Златне косе“ велико
је признање и обавеза да догодине
настојим да сачувам титулу, која је сан
сваког косача. Што се мене тиче, ја сам
задовољан! Мислим да је моја косидба
заслужила прво место- сумира Небојша.
Друго место припало је Драгу
Иванићу из Босанског Петровца, а треће
место Мићу Мрђи из Сурдука.
За ђидију, косача који се најбоље
носи, игра, пева и најлепше ка зује
здравице изабран је Вељко Миловановић
из Шарана код Горњег Милановца. Он ће
следеће године бити домаћин рајачке 51.
косидбе.
-Овде смо да покосимо ливаде, да
одржимо традицију. Ово је педесета,
јубиларна косидба, одлучили смо да
доласком
подржимо људе који ово
организују. Да покосимо, спремимо за
идућу годину, с надом да ће тада бити све
добро- каже Вељко.
Због здравствених услова ове године,
уместо једног кошено је три дана, у малим
групама. Након пола века дуге традиције,
која привлачи како домаће, тако и бројне
стране туристе, учесници јубиларне
„Косидбе на Рајцу“, као и гостољубиви
домаћини из Љига, пожелели су да већ
наредна косидба буде у добром здрављу
и поново једна од најпосећенијих манифестација у Србији.

Mionica
na dlanu
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30.јул 2020.г.

Пројекат се суфинансира средствима из буџета општине
Мионица, а на основу решења о расподели средстава за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
остаривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Мионица у 2020.години. Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове
органа који је доделио средства.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ МИОНИЦА

УРУЧЕНА
ПРИЗНАЊА

МИОНИЦА
ОТВОРЕН СПОМЕН МУЗЕЈ
ВОЈВОДИ МИШИЋУ У ОСЕЧЕНИЦИ

ОТКРИВЕНА
СПОМЕН ПЛОЧА
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је,
20.јула, на Краљевом столу у Осеченици, открио спомен
плочу и на симболичан начин отворио спомен музеј
посвећен војводи Живојину Мишићу, чије је подизање
иницирао Миломир Вујић из Осеченице. Спомен плоча је
откривена на дан рођења војводе Мишића који се обележава и као Дан општине Мионица, а према Вујићевим
речима са овог простора је славни војсковођа командовао штабом Прве армије током Колубарске битке.

Откривање спомен плоче војводи Мишићу

Полагањем венаца на споменик војводе Мишића и
доделом признања у понедељак је обележен Дан општине
Мионица. Венце су положиле делегације Војске Србије и
Министарства одбране, општине Мионица, Полицијске
станице Мионица и Удружење пензионера „Војвода Мишић“
из Мионице. Након полагања венаца, председник општине
Бобан Јанковић уручио је највећа признања општине
Мионица, „Златне плакате са ликом војводе Живојина

Додела плакета
Мишића“, припадницима Војске Србије и Министарства
одбране за постигнуте резултате и достигнућа у области
војне службе, науке и доктрине, стваралаштва и руковођења,
поштовања етичких норми и личног примера у извршавању
задатака. „Златну плакату са ликом војводе Живојина
Мишића“, за 2020.годину добили су и потпуковник Манојло
Мићовић, први у рангу 63.класе Генералштабног усавршавања Школе националне одбране и потпуковник Саша Петровић, добитник годишње награде за најбољу докторску дисертацију у Министарству одбране и Војсци Србије за 2019.
годину.
„Шта рећи а да не поновимо оно што је већ речено о
бројним врлинама славног војсковође војводе Живојина
Мишића, који је знао када треба да преузме одговорност, који
је знао да донесе праве одлуке када је цела српска нација
била доведена у незавидан положај. Захваљујући његовој
одлучности и правим одлукама, Србија је извојевала једну од
највећих победа, управо овде, између Маљена и Сувобора у
Колубарској бици. И како се тада војвода борио дисциплином
и одговорношћу, тако се и ми данас боримо да поставимо јаке
темеље развоја наше државе, поштујући врлине које су
красиле Мишића“, рекао је председник општине Мионица
Бобан Јанковић.

Обилазак Мишићевог музеја у Струганику
По завршетку церемоније полагања венаца и доделе
општинских признања, гости су обишли Музеј војводе
Живојина Мишића у Струганику.
А.Ковачевић

Посетиоци спомен музеја ће имати прилику да у
прелепом природном окружењу обиђу добро очуване
остатке ровова дужине 40, 30 и 10 метара из којих су
српски јунаци јуришали на непријатеља у Колубарској
бици. Миломир Вујић из Осеченице је у близини ровова
изградио вајат, а намерава да изгради још један на месту
где се, према његовим сазнањима, налазио вајат у којем је
Мишић окупљао штаб Прве армије.
А.К.

ЧИШЋЕЊЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА
БУНАРА У ПАШТРИЋУ

РАДОВИ У ТОКУ

Испитивање бунара
Током прошле недеље започели су радови на
испитивању, чишћењу и ревитализацији бунара Б-4 и Б-4/1 у
селу Паштрићу које изводи предузеће “Гео инжењеринг
БГП” из Београда. Оба бунара припадају систему
водоснабдевања општине Мионица и док се радови на
бунару Б-4/1 изводе у циљу повећања његове издашности,
други није у употреби још од 2003. године и његовим
оспособљавањем и враћањем у систем ће се обезбедити
додатне количине воде за пиће и знатно квалитетније
снабдевање пре свега мештана Попадића, Ракара,
Берковца, Дучића, Горњег Мушића, Команица, Маљевића и
Вртиглава.
-Трудимо се да обезбедимо што боље и квалитетније
услове за живот. Проналазимо решење за сваки проблем, а
поготово када је реч о основим потребама наших грађана.
Вредно и предано радимо сваког дана и веома сам поносан
што су резултати нашег рада видљиви - изјавио је
председник Бобан Јанковић.
А.К.

МИОНИЦА

30.јул 2020.г.

ИСПРЕД МИОНИЧКОГ ДОМА ЗДРАВЉА

ПОСТАВЉЕНА НОВА
КОВИД АМБУЛАНТА
Средином јула месеца, испред зграде Дома здравља у
Мионици, постављен је нови објекат који ће служити као
ковид амбуланта. На тај начин биће значајно скраћен период
чекања на преглед и тестирање пацијената на КОВИД-19, као
и притисак на здравствене раднике. У климатизованом
објекту ће се, осим прегледа пацијената који имају симптоме
вируса КОВИД-19, вршити и узимање брисева за тестирање
паијената на присуство овог вируса.

Нова монтажна ковид амбуланта у Мионици
- Апелујем на грађане да се дисциплиновано придржавају мера превенција које је препоручила струка. Настављамо да радимо све што је у нашој моћи како би омогућили
да наша заједница што лакше избори са проблемима које је
направила ковид-19 пандемија- поручује председник
општине Мионица Бобан Јанковић.
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У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА САМОСТАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ

МИОНИЦА ОСНОВАЛА
ОПШТИНСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Општина Мионица у циљу обезбеђивања самосталне
организације послова правне заштите имовинских права и
интереса основала посебан орган локалне самоуправе
који ће обављати послове правне заштите имовинских
права и интереса општине Мионица и иступила из Заједничког правобранилаштва града Ваљева, општина Љиг,
Лајковац, Мионица и Осечина. Седиште Општинског правобранилаштва је у згради општине Мионица.
Општински правобранилац ће у року од 30 дана од
почетка рада Општинског правобранилаштва, односно
постављањем Општинског правобраниоца од стране
Општинског већа, преузети све предмете из поступка пред
свим државним органима Републике Србије у којима је
заједничко правобранилаштво града Ваљева, општина
Љиг, Лајковац, Мионица и Осечина заступало општину
Мионица. Административне, рачуноводствене, информатичке и друге пратеће послове од значаја за рад Општинског правобранилаштва обављаће одговарајући општински органи управе и службе.

РАДОВИ У ШУШЕОЦИ И ОСЕЧЕНИЦИ

ИЗГРАДЊА И ИЗМЕШТАЊЕ
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

ОД НАЛЕД-а ЗА МИОНИЦУ

ДОНИРАНА ОПРЕМА
ЗА ЗАШТИТУ

Примопредаја дониране опреме
Делегација Националне алијанске за локални економски развој (НАЛЕД) и Немачке развојне агенције (ГИЗ)
посетила је општину Мионица и уручила јој донацију у виду
7.800 пари једнократних заштитних рукавица, исто толико
комада заштитних хирушких маски, 323 визира, 188 литара
алкохола и 360 литара хлорина у укупној вредности од 516,5
милиона динара. Делегацију је дочекао председник општине
Мионица Бобан Јанковић. Уз речи захвалности, Јанковић је
нагласио да ова донација представља значајну подршку
Мионици у борби против Корона вируса.
- Велика ми је част што је НАЛЕД одабрао грађане општине Мионица као некога коме ће помоћи и задовољан сам
унапређењем сарадње са ГИЗ-ом и НАЛЕД-ом. У тренутку
када се наша земља бори са опаким непријатељем, свака
помоћ у виду медицинске опреме је добро дошла- рекао је
председник општине Мионица Бобан Јанковић.

Средствима општине Мионица финансирају се радови
на изградњи разводне мреже у Шушеоци и измештању дела
водоводне мреже у Осеченици које изводи ЈКП „Водовод
Мионица“. У Шушеоци се изводе радови на постављању
више од шест километара нове разводне мреже, док је у
Осечаници у току измештање око 500 метара цевовода који
ће убудуће пролазити путном инфраструктуром.
- Мионица је богата изворима квалитетне пијаће воде,
али су непланска улагања и стихијска изградња у прошлости
довели до тога да имамо енормне губитке и да вода, уместо
на чесмама, заврши у воћњацима и ливадама. Померањем
цевовода са приватног земљишта на јавне површине,
односноуз путну инфраструктуру, омогућићемо брже и ефикасније одржавање, а самим тим и поузданије водоснабдевање свих корисника система- рекао је председник општине
Мионица Бобан Јанковић приликом обиласка радова.

МИОНИЦА ДОБИЈА
ТЕРЕТАНУ НА ОТВОРЕНОМ
На недавно завршеном конкурсу Министарства
омладине и спорта за подршку јединицама локалне
самоуправе у спровођењу омладинске политике на
локалном нивоу за 2020.годину, општини Мионица је
одобрен пројекат постављања теретане на отвореном у
укупној вредности од 5 милиона динара, од чега је учешће
општине Мионица око 2 милиона динара. Пројекат
подразумева постављање фитнес справа у центру
Мионице на простору код кошаркашког игралишта, на
гуменој подлози и са заштитном оградом и расветом.
Коришћење теретане биће бесплатно и доступно 24
сата дневно, а учешће локалне самоуправе у пројекту се
између осталог огледа и у организовању бесплатних
тренинга и програма за заинтересоване грађане од стране
Спортског центра „Мионица“.
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СТАРИ ВОДОТОРАЊ, КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У ЛАЈКОВЦУ, ЧИТАВ ВЕК ОДОЛЕВА ВРЕМЕНУ

ЛАЈКОВАЧКИ БУЗОМЕТАР
Највећи железнички чвор узаног колосека у бившој Југославији препознатљив је по јединственом торњу
Поред званичних симбола држава
и градова, увек постоје и они незванични, а по којима их широм света памте и
препознају. Ако су то за Србију шајкача
и опанак, за Лајковац је то свакако
водоторањ- популарни Бузометар, који
баш преко пута железничке станице у
овој варошици, времену одолева више
од једног века. Уз одавно прочувену
песму “Иде Миле лајковачком пругом”,
некада највећа железничка раскрсница
узаног колосека у бившој Југославији,
препознатљива је и по јединственом
торњу, који је некад служио за пуњење
водом парних локомотива. Како је
бетонски торањ, стар читаво столеће,
неумитно и пропада, а да га зуб времена у једном тренутку не би уништио, у
Лајковцу су давно покренули иницијативу да двадесетак метара висока
грађевина постане симбол варошице.
Са друге стране, Завод за заштиту
споменика културе Ваљево покренуо је
поступак за његов упис на листу
споменика културе под заштитом
државе.
Из непознатих разлога, Лајковчана
су овој грађевини наденули назив
Бузометар, а 1916. године подигли су га
Аустроугари, за време првог светског
рата, али су га приликом повлачења

срушили. Изграђен је поново почетком
друге деценије прошлог века и био је у
употреби до укидања узане пруге, која је
према Младеновцу за путнике престала
да функционише 1969.године, а за
Горњи Милановац, две године касније.
Електрификацијом Пруге Београд-Бар,
водоторањ је изгубио свој првобитни
значај.
- Било је на железничким станицама уског колосека у бившој Југославији још торњева, али једино је овај у
Лајковцу препознатљив по лепоти и
јединственом изгледу - својевремено је
говорио искусни железничар Боривоје
Грујичић, председник Удружења за
неговање традиција железнице “Лајковачка пруга”. - Под куполом је смештен
резервоар, капацитета 110 кубних метара, у који је пумпама из реке Колубаре
допремана вода за парне локомотиве,
али и станове у некадашњој железничкој колонији.
За т уристичку организацију
општине Лајковац овај грађевински
објекат је симбол једне епохе која
подсећа на златно доба Југословенске
железнице и читав комплекс око железничке станице и ложионице у будућности може представљати индустријски
музеј на отвореном.

ЧОВЕК ЗА КОГА ЈЕ ФУДБАЛ НАЧИН ЖИВОТА

ПАЈА- ЛЕГЕНДА
ЛАЈКОВАЧКОГ ФУДБАЛА
- Иако чврсто гази кроз седму деценију живота, иза себе има 350 утакмица
у дресу ФК Железничар, за кога је 70 пута затресао противничку мрежу.
- Милутин Павловић Паја тврди да се још није наиграо.
Лопта је мој живот, она ме је и
довела у Лајковац, дала ми посао и кров
над главом, а ту ће бити и мој гроб- каже
Милутин Павловић Паја (64), легенда
лајковачког фудбала.
Рођен је у селу Гуњаци код Ваљева, па је у ФК Рибникар, у суседној
Пецкој још давне 1970.године, као
шеснаестогодишњак и започео спортску каријеру
- Железничар је срце моје каријере. Од 1982. до 1989.године за овај тим
сам одиграо 350 утакмица у свим такмичењима и постигао 70 голова. Било је то

НАВИЈАЧ СПЛИТСКОГ
ХАЈДУКА
- Срце сам оставио на лајковачком игралишту, али као навијач
од детињства сам био за сплитског
Хајдука и нисам једини, ни у Лајковцу, ни у ваљевском крају. Када је
спорт у питању, национализам не
сме да игра улогу. У души носим тим
који је водио Перо Надовеза, без
обзира што је прошло пола века од
кад су они написали зелени тепих, а
многи чак више нису међу живима.
Тај састав могу да издеклемујем у
пола ноћи и дана. Били су то фудбалски мајстори са мора, који се не заборављају- истиче Паја.

Пише: Милутин Ранковић

МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем или издајем
недовршен објекат од 150
m² (хала 100 m² + 50 m²)
са 32 ари плаца, 250
метара од Липњака поред
асфалта према језеру.
Легализација у поступку.
Инфо тел. 065/2000-581
ИЗДАЈЕМ СТАН
(соба са употребом
купатила и кухиње),
искључиво за
средњошколке!
065/2000-581

Милутин Павловић Паја
време када нисмо играли за паре,
живели смо за тај клуб, а има голова
које и данас памтим и од њих још
живим. Незабораван је био против ФК
Звездара, а играо сам више пута против
бањалучког Борца и славног Партизана,
против кога имам постигнута два гола и
то у време када је чувени Манце играо за
њих. Играо сам и против Вермезовића,
Чаве Димитријевића и бројних асова
који су питали: ко је овај мали што нам
задаје муке на терену?
Паја тврди да се ни до данас
фудбала није наиграо, па тако не марећи за године заигра понекад за Задругар
из села Лопатња.
М.Ранковић

ОТКУП ХРАСТОВИХ
И ЈАСЕНОВИХ
ТРУПАЦА И ШУМА
Тел. 066/956-70-44
и 065/230-66-33

Услужно бушење
и чишћење бунара
014/463-213
064/160-71-60
Мија Ранковић,
Брезовица
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Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Лајковац
Општинска управа Лајковац
Комисија за израду Годишњег програма
заштите,уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
у општини Лајковац
Број: 320- 135 - 1/2020- II
Датум: 03.07.2020. године

JАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09,
112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020), Комисија
за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Лајковац ( у даљем
тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:
- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење
површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100
хектара;
- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних
санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена
делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;
да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Лајковац за 2021. годину, до дана 31.октобра 2020. године.
Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се
доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које
морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или
оверене копије достављене документације.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 10 до 14 часова, у просторијама Одељења за привреду и
имовинско-правне послове Општинске управе Лајковац, Улица Омладински трг, бр.1, трећи спрат, канцеларија 309 или
са сајта www.lajkovac.org.rs.
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2020. године. Захтев
приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити
подносиоцу неотворен.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине Лајковац или поштом, у
затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
без плаћања накнаде за 2021. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за територији општине Лајковац за 2021. годину, на адресу: Одељење за привреду и
имовинско правне послове Општинске управе општине Лајковац, ул.Омладински трг, бр.1. На полеђини коверте наводи
се назив и адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Јелена Видаковић, телефон: 014/3433-329,
email: ekologija.lajkovac@gmail.com или лично у просторијама Одељења за привреду и имовинско-правне послове
Општинске управе Лајковац, Улица Омладински трг, бр.1, трећи спрат, канцеларија 309.
Овај јавни позив објавити у „Службеном гласнику општине Лајковац“, на интернет страници општине Лајковац :
www.lajkovac.org.rs. и огласним таблама месних канцеларија.
Општинска управа општине Владимирци – Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске
послеове, на основу члана 10. Став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник Републике Србије“,
бр 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење подносиоцу
захтева Палежевић Миодрага из Прова, да за пројекат Економски објекат-прасилиште капацитета 8 крмача и 80
прасади, на КП бр. 2984/3 К.О. Прово у Прову Општина Владимирци, није потребна израда студије о процени утицаја
на животну средину.
Увид у донето решење може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послеове, Општинске управе општине Владимирци, улица Светог Саве бр.34, сваким радним даном од
08 – 9,30 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Заинтересована јавност може изјавити жалбу Министарству за заштиту животне средине у Београду, на
донето Решење, путем овог Органа у року од 15 дана од дана објављеног огласа.
Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послеове
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СЕЋАЊЕ

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
ДУШАН МАТИЋ КАРЕЛИ (1978-1999)

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 064/81-98-563 и 014/411-022

С поштовањем КЈП „Ђунис”

Сине, 21 годину мајка те чека да
дођеш са факултета, са тренинга,
са фудбала... Идем твојим стазама
да бих те видела и први август
и облаци су тада сиви... Кроз мамин
и секин живот ти живиш, волимо те.
Мама Стоја и сестра Данијела
са породицом
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Република Србија
Општина Владимирци
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број :
Датум : 23.07.2020.године
ВЛАДИМИРЦИ

КОНКУРС
ЗА РАСПОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2020.ГОДИНУ
На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Владимирци за 2020.годину, број 320-24/20-II од 14.05.2020.године и Одлуке начелника општинске управе општине
Владимирци број 401- 131/20-IV од 22.07.2020.године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Одељење за пољопривреду, туризам и друштвене делатности
Објављује
КОНКУРС
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ИСКОПАВАЊЕ (БУШЕЊЕ) БУНАРА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2020.ГОДИНУ
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава за наводњавање на
територији општине Владимирци за 2020.годину. Подстицајна средства су намењена за бушење дубинских водозахвата.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА
Право на доделу подстицајних средстава за бушење дубинских водозахвата може остварити физичко лице –
носилац регистрованог активног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Владимирци.

ОПШТИ УСЛОВИ
1. Подстицајна средства користе се за ископавање (бушење) бунара у функцији наводњавања у повртарској, воћарској,
ратарској и сточарској производњи на подручју општине Владимирци.
2. Разматрање приспелих пријава вршиће Комисија за пољопривреду.
3. Највећа дубина бунара, за коју се дају подстицајна средства, је 125м. Подстицајна средства се могу користити за један
бунар у 2020. години.
Износ подстицајних средстава је 30€(у динарској против вредности по средњем курсу Народне Банке Србије на дан
исплате) по дужном метру. Максималан износ подстицајних средстава је 3750€ за један бунар. Подстицајна средства се
додељују као бесповратна.
Право на коришћење подстицајних средстава имају пољопривредни произвођачи уписани у регистар пољопривредних
газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства по основу права својине пољопривредног земљишта које се
налази на територији општине Владимирци на којем обављају пољопривредну производњу.
4. Пољопривредни произвођачи који конкуришу, потребно је да доставе следећу документацију:
• Попуњену и потписану Пријаву за доделу подстицајних средстава
• Копију потврде о регистрацији пољопривредног газдинства
• Фотокопију наменског рачуна пословне банке
• Фотокопију личне карте
5. Пријава на конкурс за коришћење подстицајних средстава подноси се Одељењу за пољопривреду, туризам и
друштвене делатности општине Владимирци.
6. Конкурс остаје отворен од 30.07.2020.године до 07 .08.2020. године.
7. Контролу коришћења подстицајних средстава врши Одељење за пољопривреду, туризам и друштвене делатности
општине Владимирци.
Образац пријаве на конкурс се преузима у просторијама Одељења за пољопривреду, туризам и друштвене
делатности општине Владимирци.За детаљније информације позвати на телефон 015/513-415,контакт особа Зарић
Драган.
Конкурс се објављује листу ,,Глас Тамнаве"Уб, на званичној интернет страници, сајту општине Владимирци
www.vladimirci.org.rs,огласној табли Одељења за пољопривреду, туризам и друштвене делатности, огласној табли
месних заједница и локалним средствима јавног информисања.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

30.јул 2020.г.

18.07.2020.г. навршило се годину дана од како није
са нама
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25.јула 2020.г. навршило се две године од
смрти нашег вољеног супруга, оца и деде

ОБРЕНА ПЕТРОВИЋА
из Тврдојевца (1933 – 2018)
Ми који те волимо, знамо колико је тешко
живети без тебе. Постоје љубави које
смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Поносни смо што смо те имали,
а тужни што смо те изгубили...
Твоја супруга Винка, син Милан,
снаха Зорица, унука Биљана,
унуци Немања и Ненад

25.07. 2020.г. навршило се две
године од смрти драгог нам
оца и деде

МАРЈАНА ТЕШИЋ
(1971 – 2019)
Боли лето, сунце, море, кише...
Хеј кад би знала ти...
А ти се нећеш вратити...
Кад би само, само, само
знала колико нам фалиш ти!

ОБРЕНА ПЕТРОВИЋА

Најдражи пријатељи са другарских вечери ‘’Једном годишње’’:
Биљана Јаковљевић Весић, Љиља Млађеновић, Мица Милановић,
Оља Трифуновић, Мира Марковић Јовановић, Вања Пажун,
Биљана Ђукић, Доца Милићевић, Веца Јечменица, Чеда Мартић,
Милан Јолачић, Љубиша Хаџић и Звездан Јојић
22.07.2020.г. навршило се шест
месеци од смрти наше драге

МИЛЕНЕ РОГИЋ
(1957 – 2020)
Мици наша, време пролази
али не и бол за тобом !
Живиш у сваком нашем дану
и живећеш докле год дишемо!
Недостајеш нам бескрајно...
Неизмерно захвални за топлу
љубав и доброту, којом си
нас обасјавала,

Твоја породица

из Тврдојевца
(1933 – 2018)
Брзо су прошле године,али твој
лик и дело никада неће проћи.
Хвала ти што си такав постојао...
Твоја ћерка Драгана,
зет Слободан и унук Александар
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

30.јул 2020.г.

18.07.2020.год навршило се годину дана
од како није са нама наша

МАРЈАНА ТЕШИЋ
(1971 – 2019)

Прерано си нас напустила и оставила
бол и тугу. Тешко је живети без тебе.
Иако ниси са нама, заувек ћеш остати
у нашим срцима и мислима. Хвала ти
за љубав, доброту и племенитост.
Воли те твоја неутешна породица
18.07.2020.год навршило се годину дана
од како није са нама наша

МАРЈАНА ТЕШИЋ
(1971 – 2019)
И док све друго пролази, ти си увек ту,
у нашим мислима, срцу и души.
Недостајеш нам за све што прошло је
и за све будуће...

Твоји: Мирјана, Никола и Симеон
29.07.2020.г. навршиле су се
44 године од смрти наше драге

26.јула 2020. г. навршило се шест
година од смрти нашег драгог

22.07.2020.г. навршило се 23
године од смрти нашег драгог

МИЛОЈКЕ
ЖИВКОВИЋ

ТОМИСЛАВА
ПАРИПОВИЋА

ВЕЉЕ ЂУРИЋА

из Паљува
Време које је прошло није
избрисало сећање на тебе.
Живиш и даље у нашим срцима...

(1936 – 2020)
Нека твоја племенита душа
почива у миру а ми ћемо тебе, уз
дужно поштовање, вечно чувати
од заборава у нашим срцима...
Супруга Олга и син
Василије са породицом

Син Драган, брат Андрија
и сестра Верица са породицом

(1948 – 1997)
Заувек у нашим срцима...
Син Пеђа, ћерка Слађана
и супруга Рада

34

ФУДБАЛ

30.јул 2020.г.

ЦРВЕНО-БЕЛИ У СЕРИЈИ ЈАКИХ ТЕСТОВА

ЈЕДИНСТВО НЕПОРАЖЕНО ИЗ ИВАЊИЦЕ
- Пулени Срђе Кнежевића оставили одличан утисак на терену суперлигаша Јавора, меч окончан
без голова. - Изузетно полувреме у Жаркову уз рафал Милановића, крах у наставку- 3:2 за
прволигаша. - Победе против Телеоптика и Бродарца, до почетка сезоне тестови Железничар
(Лајковац), Сремчица, Колубара и Раднички из Обреновца.
Изузетна част стигла је на адресу убског српсколигаша у
виду позива суперлигаша Јавора, под светлима ивањичких
рефлектора одиграна је утакмица у којој су се Убљани
приказали у лепом светлу. Јавор (без повређеног Луке
Радивојевића) је диктирао темпо, али су гости, после
почетног несналажења, брзо ухватили ритам и достојно
парирали екипи која већ 1. августа почиње сезону.
Иван Јовановић је у три наврата показао своју класу, а
кад су се мало окуражили, играчи Јединства су почели и да
угрожавају голмана домаћих. Најлепшу акцију, бордо-плави
на овом мечу извели су у режији Рајовића, али је шут
Обрадовића изблокиран. Запретио је још два пута Милановић, али се меч завршио без голова уз врло повољан утисак
од стране убског српсколигаша.
Још један тест чекао је Јединство три дана касније
против прволигаша Жаркова, киша је померила меч на
помоћни терен, а у првих 15 минута непремостива препрека
за домаће био је голман Иван Ивановић. Уследио је период
доминације Убљана- најпре је Рајовић погодио у "трепавицу"
Милановића, а само минут касније покретљиви нападач је
дуплирао учинак прецизним ударцем са 25 минута.
У наставку велики пад гостију, играчи који били на
терену нису се снашли, а Жарково је то казнило са три поготка
већ до 61. минута. Грмео је после меча тренер Срђа Кнежевић:
- Однос појединих играча је био недопустив, уколико
мисле да тако треба да играју и да се понашају- више им неће
бити места на терену. Просули су велики труд екипе из првих
45 минута, једино је добро што смо то искусили у пријатељској, а не у првенственој утакмици.
У два теста против београдских српсколигаша Бродарца
и Телеоптика, црвено-бели су славили минималне победе, а
доста бољи утисак оставили су против "оптичара". Бродарац
је срушен лепим голом Игора Милановића на пас Николе
Радојичића, а Милан Павловић је био егзекутор у победи над
Партизановом филијалом. Пре тога су Кнежевићеви пулени
поражени 1:0 на "Лагатору".
Јединство је 29. јула играло на Убу са Железничаром из
Лајковца, а до старта првенства 15. августа чекају их још
Сремчица, Колубара и Раднички из Обреновца. Списку
новајлија, уз Павловића и Стевановића, додат је и перспективни штопер Димитрије Вуковић (2002), доскорашњи играч
Вождовца.
Б.Матић

Тренер Јединства Срђа Кнежевић (десно)
са кондиционим тренером Шуљагићем

ЗОНАШ ИЗ СЕЛА НЕМАЊЕ МАТИЋА
НАЈАВЉУЈЕ УСПЕШНУ СЕЗОНУ

РАСПУЦАНИ
ВРЕЉАНИ
Екипа тренера Милоша Гаврића улази у нову сезону
са још јачим тимом, на већ респектабилни играчки кадар
додати су брзоноги крилни нападач Александар Радовановић и покретљиви "бонус" Лазар Антонић. Први тест
Врељани су имали против Прве искре из Барича у свом
новом дому- стадион "Мирко-Жаки Матић", а публика је
уживала у голеади која је окончана победом домаћих 4:3
(стрелци Ђурђевић 2, Радовановић и Блажић).

БАРАЖ ЗА ЗОНУ СЕ ИПАК ИГРА

РАДНИК И БРЕЗОВИЦА
У ПРВОМ КРУГУ
Победника чекају Владимирци
Из Крагујевца је дефинитивно стигла одлука- игра се
бараж за попуну Колубарско-мачванске зоне! У првом
кругу састаће се клубови са територије ОФС Уб, на
стадиону "Драган Џајић" снаге ће 8. августа одмерити
снаге Радник и Брезовица, док Јединство из Владимираца
чека победника тог дуела у среду 12. августа.
Утисак је да су Владимирчани без правог основа
повлашћени, па ће један од убских клубова морати да
направи два корака ка зонском рангу. Радник је сачувао
све носиоце игре, на списку појачања се налазе
Дамњановић, Стојковић и Селаковић, а екипа Аце
Станојевића је доживела два пораза у припремном
периоду- 0:1 од Будућности из Дудовице и 2:4 од Рибнице
из Мионице.
Брезовчани се спремају да се чврсто ухвате за
сламку спаса, једини тест за сада имали су против Трлића
(2:0, стрелци Гајичић и Пештерац), а повратник у редове
Брезовице је некадашњи јуниор Јединства Иван
Јанковић. Вероватно ће се у редовима тамнавског зонаша
још појачати до баража, а последњи тест пред тај меч
требало би да имају против Рибнице.
Б.Матић

Врељани у налету
Занимљив меч гледали смо и у надметању Врело
спорта и лајковачког Железничара, Радовановић је
прецизним ударцем донео предност домаћима, али је
екипа Срђана Јовановића-Чобање преокренула почетком
другог дела. Заслужени "реми" домаћину донео је голгетер
Марко Ђурђевић, из "слободњака" је матирао бившег
голмана Јединства Бојана Петровића за коначних 2:2.
Најбољу партију Гаврићеви пулени су пружили на
стадиону "Драган Џајић", Дивци су предвођени тренером
Жарком Анђићем одолевали до средине првог дела, да би
Марко Ђурђевић са два поготка у режији Радовановића и
Антонића продужио голгетерски низ. Имали су Врељани
прилике и за убедљивију победу, а до краја меча погодио је
још главом Леонтијевић након центаршута Којића.
Идентичну победу од 3:0, убски зонаш је остварио и
против Зуца на свом терену, а у стрелце су се уписали
Бранковић, Ђурђевић и Антонић. До почетка Колубарскомачванске зоне, Врело спорт ће играти против Радника,
омладинаца Јединства и у "генералци" против Посавине
из Стублина.
Б.Матић

ОКО НАС

30.јул 2020.г.

ОАЗА ЗЕЛЕНИЛА У РУКАМА ВРЕДНЕ ЖЕНЕ

Цвеће и оптимизам

ГАШИНО
ЦВЕТНО ЦАРСТВО
Драгица Ћирић Ранковић, уз помоћ породице, тече Стола и комшије
Боре Радишића успева да одржава својеврсну ботаничку башту на Убу.
Орхидеје су понос, бонсаи се први показује, а смокве ускоро стижу...

Оаза лепоте код убског Дома здравља
Већ од раскрснице код апотеке, у улици
поред Дома здравља, преко пута Дечје службе,
пада у очи оаза зеленила испод настрешнице.
Ту је Драгица Ћирић Ранковић, службено лице у
убској полицијској станици, уредила проостор
за свој хоби - гајење цвећа
уз необичне биљне врсте.
Искоришћен је сваки кутак
тротоарског тла, све је
попуњено разним биљкама. Руже, зачинско биље,
медитеранска крупна смоква и магнолија, које ретко
ко поседује. Затим, ту су
разне винове лозе, пољски
хибискус, лозице, ладолеж,
саксијко цвеће и - посебно,
20 врста орхидеја. Ту је и
бонсаи фикус, гинсенг, банане, кућни јасмин, азалеа,
липа... Башта је и у - собама,
целој кући...
- Теча Столе ме снабдева разним потрепштинама и новим врстама занимљивих биљака, а помоћ комшије Боре је драгоцена код
кошења траве- истиче Драгица, коју у породици
зову Гаша. Разуме се, највећа инспирација јој је
син Александар, док је муж Моца показао своју
приврженост и на тај начин што је заронио
дубоко у воду да би извадио прелепи локвањ са
кореном. Та биљка је, сада, један од симбола
позитивне енергије која влада у овом необично
уређеном простору. Отац Драгивоје је задужен
да брине о обололелој супрузи, Гашиној мајци,

а нађе времена да, макар, посаветује млађе.
Гаша је омиљена и у убској Полицијској станици где је запослена. Украсила је
својим саксијама канцеларију, а колеге је
подстичу да улепша и преостали простор.

Са колегама у канцеларији

- Мој хоби се претворио у велику
љубав према свим биљкама, каже Гаша.
- Цвеће осећа љубав и узвраћа својом
лепотом, али и неком посебном врстом
позитивне енергије.
И, заиста. напустили смо ову оазу
лепоте испуњени осећањем да цвеће, збиља оплемењује простор, али и људе. Гаша
нам је причала о компликацијама после
порођаја када је, како каже, неким чудом
преживела. Цвеће и позитивна енергија
имали су, очигледно, пресудну улогу.
М.М.

35

36

30.јул 2020.г.

ФУДБАЛ

МЛАДИ УБСКИ ТРЕНЕР НА НОВОМ ЗАДАТКУ У БОГАТИЋУ

МАЧВА НА ПОГОН МИЛОША ОБРАДОВИЋА
Мало је тренера који су направили тако снажан први
корак као што је урадио Милош Обрадовић на клупи
Јединства. Преузео је палицу од Верољуба Дуканца у јесен
2018, врло брзо ставио свој печат на игру црвено-белих и
водио их до сјајног трећег места у српсколигашком
такмичењу. И јесен 2019. била је одлична за младог
стручњака и Убљане, полусезону су окончали иза лидера
Борца из Чачка, али је због различите визије у односу на
управу клуба, Обрадовић напустио кормило Јединства.
Није бивши јуниор Црвене звезде журио за новим
послом, испоставило се да због епидемије није ништа
изгубио што пролетос није радио, а нови изазов је стигао из
редова српсколигаша Мачве из Богатића. Амбициозна
управа из Мачве је била упорна, па jе Обрадовић у јуну ове
године решио да седне на клупу "црвено-црних":
- Управа клуба на челу са председником Дарком
Милош Обрадовић,
Севићем се побринула да имамо идеалне услове за рад, мој
нови тренер Мачве из Богатића
први потез је био позив Дејану Стаменковићу да наставимо
сарадњу из Јединства, а већ првог дана јула смо прионули
на посао. Иза нас су три теста- порази од Младости
Обрадовић је наметнуо жесток темпо рада, прште
(Прњавор) 0:1 и Лознице 2:3, а у последњој провери потоци зноја у Богатићу и два пута дневно, а амбиције клуба
савладали смо Телеоптик са 5:3.
су да ова сезона не личи на претходну:
- Никад се не задовољавам просеком, очекујем да
Мачва направи битан искорак и буде важан фактор на
српсколигашком "Западу". Екипа се још пакује, а нема
Убски фудбалер Урош Матић је овог лета променио сумње да је лидер екипе искусни Душан Мартиновић који је
средину. Доскорашњи играч АПОЕЛ-а, где је био на прави пример младима како се понаша и ради играч који је
имао завидну каријеру. Од појачања се намећу
позајмици из Копенхагена, је одлучио да своју каријеру
интернационалац
Авдић, одличан нападач, и везиста
настави у Карабагу, шампиону Азербејџана.
Станић из Звјезде, а у потрази смо за добрим спољним
"Задовољан сам што сам овде, Карабаг је био
дефанзивним играчима. До краја припрема, очекују нас
конкретан и учинио је све да ме доведе. Показали су
Раднички
из Сремске Митровице, Слобода из Ужица, Слога
велику пажњу, клуб је организован. Једва чекам да крену
из Богосавца и "генералка" са Бродарцем, до првенства
утакмице, надам се да ћемо имати добре резултате у
ћемо бити на жељеном нивоу- пун је елана тренер Мачве из
првенству и Европи", рекао је Матић.
Богатића Милош Обрадовић.
Б.Матић

УРОШ МАТИЋ У АЗЕРБЕЈЏАНУ

Рајка Михајловића 33

Уб

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

ОДБОЈКА
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

СЕЛИДБА НА КОПАОНИК, 1. АВГУСТА
Као што је првобитно планирано, Маријана Боричић је
15. јула окончала паузу која се непланирано протегла на 4
месеца, а и поред неповољне епидемилошке ситуацијетренинзи се, за сада, несметано одвијају:
- Стварно је била предуга пауза, ужелели смо се рада и
девојке и ја, а добили смо потврду да ће се сезона сигурно
играти. То значи да морамо добро да се припремимо, у
предсезони нас вероватно чека Суперкуп против ТЕНТ-а, а на
тренинзима тренутно ради 13 девојака.
Списак појачања није закључен, Уб је у потрази за још
једним играчем:
- Љубица Кецман, Милана Божић и Софија Медић су
озваничене новајлије, чекамо још једну играчицу која би
требала да буде топ-појачање, а у међувремену нас је
напустила Душанка Биберовић која је дала огроман допринос
у претходне две сезоне.
После две и по недеље рада на Убу, наше шампионке
мењају базу:

- Одлазимо 1. августа на
Копаоник, надам се да ћемо
тамо имати услова и да организујемо неку пријатељску утакмицу, а у овом тренутку је
најбитније да останемо здравезакључује тренер Уба Маријана
Боричић.
Љубица Кецман је 8 година
носила дрес Црвене звезде,
после дугог стажа у иностранству, враћа се у српску одбојку:
- Играла сам у Румунији,
Немачкој и Пољској, када је
уследио позив Уба нисам се
дуго премишљала, будући да
нам се поклапају амбиције.
Гледала сам финале Купа,
Љубица Кецман
штета што девојке нису имале
прилику да се боре за пехар
шампиона, али верујем да ће и наредна сезона донети много
успеха за мој нови клуб- пуна је оптимизма ново појачање Уба.

PROFI TAXI UB
064/029-029-2
061/196-32-32

Софија Медић

Милана Божић

Vozite se bezbedno !
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ЗАВРШЕН ИВАЊДАНСКИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ХЕПИ СТАР НА КРИЛИМА
ЉУБИШЕ РАКИЋА
Млади момци из Радљева побринули су се да један од
најстаријих турнира у овом крају настави своју традицију, 42.
пут одржан је Ивањдански турнир на терену ОШ "Душан
Даниловић", а по четврти пут пехар се нашао у рукама екипе
Хепи стар. Најзаслужнији за тријумф, без икакве дилеме, био
је голман Љубиша Ракић који је спустио ролетну на свој гол и
у две пенал-завршнице израстао у јунака тријумфа.
Победници турнира су били на корак од испадања у
полуфиналу, момци из Мислођина водили су 1:0 неколико
минута пред крај, али је асистенција Благојевића омогућила
Обрадовићу да поравна. На пеналима је Ракић показао класу
и са два одбрањена ударца обезбедио својој екипи финале.
У другом полуфиналу, ФЦ Спартанс Џим је био успешнији од
"домаћина" Галаксија, а финални меч, и поред доста
узбуђења, окончан је нетакнутих мрежа. Поново је Љубиша
Ракић бриљирао међу стативама, два одбрањена пенала
трасирали су пут ка пехару и освајању 40.000 динара.
За утеху пораженима који су освојили 10.000
динара,била је награда за најбољег стрелца Милоша Тадића,
а Влада Симић је, као и на "Карелију" био играч турнира. На
Ивањданској смотри малог фудбала појавило се 12 екипа,
турнир се играо три вечери, а дељење правде поверено је
Филипу Ђорђевићу и Александру Јованчићу.

ЗАНИМЉИВО ДЕШАВАЊЕ У ТВРДОЈЕВЦУ
ЗА ВИКЕНД

ПЕСАК ЗОВЕ
МАЈСТОРЕ ФУДБАЛА
Иако је прошле суботе у Тврдојевцу све биле
спремно за турнир у фудбалу на песку, јака киша
натерала је организаторе на одлагање. У име локалног
окружног лигаша, организације су се прихватили
дугогодишњи играч и тренер Тврдојевца Драган
Ранковић и судија Марко Ранковић, а нови термин за овај
атрактиван подухват требао би да буде субота, 1. август.

План је да се у суботу до 20.30 часова скупе сви
заинтересовани да покажу своје умеће на песку, у терену
играју четири играча и голман, а пријава по екипи је 2.000
динара. Турнир би требао да траје два дана, а ово је
наставак традиције која је започета 2008. године.
Одиграна су тада два везана такмичења, потом је
следила пауза коју је на кратко прекидао турнир у
одбојци, а овог лета поново ћемо имати прилику
уживамо у овом атрактивном спорту.

ТУРНИР У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЛУБАРЕ
ИЗ ЛИСОГ ПОЉА ЧЕКА БОЉЕ ДАНЕ

ЗАВРШНИЦА ОДЛОЖЕНА
ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ
Традиционални турнир у Лисо Пољу привукао је шест
екипа, 12. јула су почеле утакмице по групама, али је
организатор донео одлуку да се турнир прекине 18. јула због
све лошије епидемиолошке ситуације.
До тог дана, већ су били познати учесници завршнице
турнира. У првој групи домаћа Колубара је савладала
Стубленицу са 4:1, потом и Бргуле са 3:2 и тако обезбедила
пласман у финале. У другој групи, Пролетер из Бајевца и
Кртинска су убедљиво савладали Каленић (4:0 и 5:1), а како је
њихов међусобни дуел окончан без победника (1:1)- са 11
метара пласман у финале обезбедила је Кртинска.

ФК Колубара (Лисо Поље)
До краја турнира остале су још две утакмице- за треће
место треба да играју Стубленица и Пролетер, у финалу су
Колубара и Кртинска, али ће ти мечеви морати да сачекају
боље дане.
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ЗАВРШЕН 21. ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ "ДУШАН МАТИЋ- КАРЕЛИ”

ПАЛЕЖ ПОНОВО НА ТРОНУ
- Обреновчани у неизвесном финалу савладали најпријатније изненађење турнира Галакси са 2:1.
- Настављена доминација Рекреативаца у конкуренцији ветерана, Карамеле најбоље код јуниора, један
пехар отишао и у Коцељеву. - Публика и даље верна "Карелију", турнир протекао без инцидената.
Традиција је настављена и обогаћена за још једну годину,
21. издање "Карелија" протекло је у непријатним околностима
корона-психозе, али је турнир, након 10 такмичарских вечери,
успешно окончан. Промена термина се показала као добар
потез, на тартану Школарца нашло се готово све квалитетно
што Уб има да понуди, уз две екипе из Обреновца- укупно 14
тимова је учествовало у сениорском делу.
Финално вече је испратило више од 1.000 гледалаца, а
пехар се, после годину дана паузе, поново вратио у Обреновац. Момци из Галаксија предвођени голгетером турнира
Милошем Радовићем до последњег секунда су претили
фаворизованом Палежу, али нису имали снаге за сензацију.
Вече пре тога, направили су чудесан преокрет у полуфиналу, у
последњих 30 секунди постигли два гола и савладали Кафе
Виву у најбољем мечу турнира са 6:5.
Радљевци су у раној фази финала пропустили неколико
прилика да одведу меч на своју воденицу, а на руку им је ишао
и умор Обреновчана који су тек стигли са турнира у Сремској
Митровици. Улогу хероја, по ко зна који пут на Школарцу,
преузео је Владимир Симић, најбољи играч Палежа и турнира.
Најпре је оштрим ударцем на старту другог дела матирао
Митровића, касније проглашеног за најбољег чувара мреже, а
потом је, само минут након гола Милоша Радовића, спретном
реакцијом на стативи донео нову предност Палежу. Са
голманом у пољу, Обреновчани су чували лопту и замарали
већ видно уморне играче Галаксија, па је Палеж по трећи пут
пригрлио прелазни пехар "Карелија". Победнику је припала и
новчана награда од 120.000 динара, а Радљевцима за утеху
40.000 динара.
Када је реч о ветеранима, нема краја доминацији
Рекреативаца код Школарца, овог лета и са суфиксом Вучијак,
а после три победе у групи, у финалу је пала и екипа VIII4.
Изузетан учинак имао је голгетер Веран Ђукић, у финалу је
његов гол одлучио победника, а тон игри неприкосновених
шампиона давали су Милан Јованић и Александар Ристовски.
Изузетно атрактивно финале у јуниорима играли су Лазић и
другови против Карамела, у регуларном делу било је 4:4, да би
после пенала пехар припао млађим Карамелама које су
предводили Вукашин Павловић и Богдан Милутиновић.
Списак победника је закључила екипа из Коцељеве Жинга
грил Пекарац, после занимљиве борбе преокретом су
савладали Амигосе 2:1.

Победник турнира: Палеж

Финалисти: Галакси
Уз Душанову мајку и сестру са породицом која живи у
Немачкој, поново је велики број људи стао уз "Карели", а
неки су ту још од првог издања 2000. године: господин
Света Голубовић, предузећа Еурометал, Грађевинар и
Дедиње, Установа за културу и спорт, КЈП Ђунис, кафе
Палета из Ваљева, Глас Тамнаве, РТВ Сити, ФК Јединство
Уб и ФС "Гама".

Ветерани, финалисти:
Рекреативци са Школарца-Вучијак и VIII4

Јуниори, финалисти:
Лазић и другови и Карамеле

Нимало повољне околности нису утицале на убску
публику, "Карели" је био одлично посећен у условима који се
ваљда неће никада поновити, а посебно у финалу- ривали су
показали изузетан фер-плеј који је награђиван аплаузима.
Све похвале и за убске судије, највећи терет изнели су
Милутин Остојић и Филип Ђорђевић, па је турнир прошао
без већих тензија и без иједног озбиљног инцидента.
Б.М.

