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ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

ИВАНА НИКОЛИЋ ВОДИ
УБСКИ ПАРЛАМЕНТ
Функцију заменика председника СО Уб
обављаће Милица Балиновац Димитријевић,
а секретара Скупштине Драган Радојичић
Протеклог петка одржана је конститутивна седница
Скупштине општине Уб, на којој је за председника СО изабрана
мастер инжењер саобраћаја Ивана Николић (1989), са листе
„Александар Вучић -за нашу децу“. Николић је члан Главног
одбора Српске напредне странке, започела је и свој други
мандат као посланик у Скупштини Србије, а тренутно је и
студент докторских студија на Саобраћајном факултету. Са
исте листе, заменик председника СО-е биће доктор
стоматологије Милица Балиновац Димитријевић (1989), која је
запослена у Дому здравља и члан је савета Месне заједнице
Уб. Обема је ово први мандат на тим функцијама, а њихов
избор подржало је 28 одборника од 30, колико броји овај
скупштински дом. Посао секретара Скупштине наставиће и у
наредне четири године да обавља дипломирани правник
Драган Радојичић.

Милица Балиновац Димитријевић,
Ивана Николић и Драган Радојичић
У почетном делу седнице, којим је до избора новог
руководства председавао најстарији одборник Слободан
Тешић, усвојен је извештај Општинске комисије о резултатима
локалних избора и верификовани мандати свих одборника,
који су потом положили заклетву.

Полагање заклетве одборника СО Уб
На основу резултата избора одржаних 21. јуна, листа
„Александар Вучић - за нашу децу“ има апсолутну већину са
26 мандата, а у локални сазив ушли су представници и преостале две листе које су учествовале на изборима. По два
мандата добили су Социјалистичка партија Србије и листа „За
Краљевину Србију - За краљевски Уб”, коју је предложио ОО
ПОКС. Подсећамо, прошлогодишњим изменама Статута
Општине Уб, број одборничких места смањен је за десет, тако
да нови сазив СО сачињава 30 одборника, док је у претходним
било 40.
Д.Недељковић

ДА ЛИ СЕ ШИРИ ?

ж

ивот на овој планети је био много
лепши у прошлом веку - претходне
да не помињемо јер их знамо само
по забележеној историји, споменицима или
сачуваним уметничким и другим делима. Нови век,
овај 21, од којег се много очекивало, нарочито у
технолошком напретку који би био искоришћен за
добробит човечанства, речју, разочарање је које нема
границе. Прво смо мислили да су Амери (нација која је
настала на тлу континентна над чијим староседеоцима је извршен несагледиви геноцид) на врхунцу
цинизма кад су, оно, почели бомбама да заводе
демократију у свету. Али, показало се да нацизам и
фашизам у Европи нису искорењени поразом Трећег
рајха. Тадашњем западним светским силама је било
најважније, то је сада очигледно, да се сузбије развој и
ширење идеје комунизма, па, и по цену пружања
велике и неоправдане финансијске помоћи Западној
Немачкој, чији политички патрони и идеолози, како се
сада показује, покушавају, још од шездесетих година
прошлох века, да прекроје историју користећи
америчку силу и капитал западних банака, а све то
потпомогнуто британском круном...
Е, сад! Да ли у трећој деценији овог века, 70 година
после слома фашизма у Европи, онај баук поново
кружи?
Према актуелној ситуацији - ствар је много озбиљнија
него што нам кризни штабови и још корумпиранији
велики медији, преносе. У току је Велики (можда и
коначни) светски рат. Хибридни, биолошки, специјални... Како год, али ако се заводе мере које се,
понекад, граниче и са бесмислом, јасно је да је ‘’враг
однео шалу’’. А да ли ће однети и победу, да ли ће
сатанисти, идеолози новог светског поретка, кројачи
новог одела за историју света, надвладати...
Видећемо ускоро. Најкасније у годинама деценије која
долази.
Фармацетска индустрија, у спрези са банкарским
крупним лобијем, има неки свој план са овом
планетом. Не треба веровати теоријама завере, али не
треба ни сувише озбиљно схватати ове докторе који
понављају да се о корона вирусу зна „веома мало“,
да вакције треба да буду купљене (и то - две-три дозе
по становнику), а да мере заштите ригорозно треба
спроводити. По цену тоталног разарања школског
система, комбиноване наставе на даљину, скраћивања часова на пола сата, бесмислених распореда
некаквих А и Б група у одељењима... Шта још? И,
докле?
Авај! Кад се сетим мог лепог основног и средњег
школовања, студирања које се мало разликовало од
оног у гимназији... Шта ли ће научити ове генерације
из чијих лектира је избачено готово све што вреди?
Како ће наша деца и унуци разумети смисао живота и
љубави без стихова Десанке Максимовић? Шта је
следеће што ће нам нови светски поредак узети у име
неког напретка?
Неко им мора стати на пут! Они који су продали душу
ђаволу, морају и да оду са њим... Свет мора да
опстане, а природа је увек била најјача.
Вирус постоји! Убија оне који немају отпорност на
нешто што он има у себи. Користе га сатанисти (?) или
неко други у специјалном рату који се распламсава.
Нешто ми говори да, опет, природа мора да победи...

ОПШТИНА УБ
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НА МЕСТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ УБ

ДАРКУ ГЛИШИЋУ ТРЕЋИ МАНДАТ
Заменик и помоћник првог човека општине и даље ће бити Александар Јовановић Џајић и Верка Лукић
На првој седници новог сазива Скупштине општине Уб,
која је одржана 21. августа, формирана је локална извршна
власт. Досадашњем председнику општине Уб Дарку
Глишићу поверен је још један мандат, трећи по реду, а
заменик ће му и даље бити Александар Јовановић Џајић,
његов страначки колега са листе „Александар Вучић – за
нашу децу“. За Глишића и Џајића, као једине кандидате за
ове функције, од 30 одборника гласало је 28, од чега 26
одборника СНС-а и два СПС-а.
Захваливши се на указаном поверењу, први човек
убске општине је истакао да ће локално руководство и
убудуће одговорно вршити власт и бити у служби свих
грађана. Уз подсећање да је на недавно одржаним локалним
изборима 11.733 бирача дало свој глас СНС-у, или готово 80
посто од уписаних, Глишић је рекао да је политика развоја,
рада и изградње убске општине добила до сада
незабележену подршку. Према његовим речима, овај
податак добија на тежини ако се узме у обзир да је листа, коју
је предводио, већ осам година на челу локалне самоуправе.
-Није лако из године у годину оправдати очекивања
људи, нити задржати њихово поверење, а још теже је
подизати га из изборног циклуса у изборни циклус. За
дешавања у овој општини, преузели смо одговорност 2012.
са 2.622 гласа, а четири године касније добијамо 7.867
гласова. На последњим изборима поново излазимо пред
наше суграђане и они су нам јасније него икада рекли шта
желе. Што се тиче моје кандидатуре, мислим да сам од првог
дана био јасан. Мене већ осам година друштвене мреже и
кафанске приче селе негде другде и стално сам кандидат за
министра, директора или неку другу функцију. А ја сам само
желео да будем председник општине Уб и да радим у
интересу грађана наше општине. Развој убске општине је
моја мисија, којој сам посветио живот, а не привилегијама
које сам себи могао да обезбедим и уваљивањем у неку

Тандем за даљи развој општине Уб:
Александар Јовановић Џајић и Дарко Глишић
фотељу у Београду. Подршку сам тражио да оставим
заоставштину у виду путева, школа, здравствених објеката,
водовода, дечјих игралишта, спортских терена, запослених
Убљана, бољег живота, свега онога што смо урадили у

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Одмах након седнице Скупштине општине, заседало
је и Општинско веће, чији су чланови у новом мандату
Ивана Тешић, Иван Јездимировић, Саша Спасић, Нада
Ђокић, Милица Мичев Прокић, Никола Миличић и
Јасмина Мартинковић.

Одборници новог сазива Скупштине општине Уб и чланови Општинског већа
претходних осам година. Везују ме и обавезују својом
подршком, чине поносним тиме што су препознали такав рад,
али ме и опомињу да мора да се настави још енергичније у
периоду који је пред нама“, рекао је Глишић у свом експозеу, уз
честитке одборницима ПОКС-а и СПС-а јер су изласком на
последње изборе „допринели угледу своје општине, те
заокружили овај демократски процес којим треба да се
поносимо“. Одборнике је такође обавестио да ће за свог
помоћника поново именовати Верку Лукић и за предстојећи
мандат најавио приоритете: почетак рада ТЕ „Колубара Б“,
решавање проблема водоснабдевања, даља улагања у путну
и спортску инфраструктуру, електро мрежу, школство,
здравство, туризам и пољопривреду.
У наставку седнице, по скраћеном поступку и без
претходне расправе разрешени су стари и именовани нови
управни и надзорни одбори свих јавних предузећа и установа,
као и чланови Штаба за ванредне ситуације и школских
одбора.
Д.Недељковић
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ОТВОРЕНО РЕКОНСТРУИСАНО КРИЛО ДОМА ЗДРАВЉА НА УБУ

ВИСОКИ СТАНДАРДИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
- Завршени грађевински радови и опремање Дечијег одељења и још неколико служби убске
здравствене установе. - Малишани ће убудуће, приликом чекања на преглед, моћи да уживају у
прелепим декорацијама и удобном намештају, док су лекари добили савремену опрему за рад.
Годину дана од почетка радова на обнови и доградњи
Дома здравља, завршена је комплетна реконструкција Дечјег
одељења, службе физикалне медицине и рехабилитације,
лабораторије, дијагностичке и специјалистичко -конконсултативне службе: офталмологије, психијатрије, ОРЛ и пулмологије и овај део зграде је, почетком августа, свечано отворен
и предат на коришћење. Осим грађевинских, пројекат је подразумевао и радове на свим инсталацијама, набавку и уградњу
медицинске опреме, апаратуре и намештаја, а посебна пажња
посвећена је Дечјем одељењу, које је обогаћено најсавременијом опремом и осликано ведрим бојама.
-Успели смо да урадимо нешто што је деценијма чекало
на било какву врсту помоћи и улагање. За 35 година, само
једном је Дечје одељење окречен, указао је председник
општине Уб Дарко Глишић приликом обиласка адаптираног
крила Дома здравља. Осим реконстриукције и опремања дела
приземља, надограђен је и спрат, изграђена котларница и нова
зграда за хемодијализу. Према Глишићевим речима, план је да
се у наредних два до три месеца приведу крају и преостали
радови, како би пре Нове године потпуно реконструисан и
дограђен Дом здравља био оспособљен за рад.
-Када све буде завршено, ово ће бити један од
најрепрезентативнијих и најмодернијих објеката у региону и
један од најопремљенихијих у Србији, са новим зградама и
службама, чиме ћемо значајно унапредити квалитет
здравствених услуга пацијентима, створити неупоредиво
боље услове за рад медицинског особља и проширити
делатнос, изјавио је први човек убске општине.

Глишић у обиласку Дечијег одељења

Посета служби физикалне медицине

Одлични услови за рад медицинског особља
убског Дома здравља: Глишић у разговору
са др Жељком Јовановић, спец.радиологије

-Отварање преуређеног дела представља почетак
нове етапе у раду убске здравствене установе, истакла је
директорка Дома здравља др Биљана Николић, додајући да
је у односу на планирано, до сада завршена трећина радова.
-У наставку реализације пројекта, предвиђено је реновирање службе опште медицине, стоматологије и гинекологије, док је у хитној служби завршена половина посла. Преостаје и да се поред објекта рендген службе дозида просторија за мамографију и ултра звук, као и да се опреми спрат и
нови објекти. Веома је важно да наши грађани имају адекватну услугу - у добрим условима и на време, а то ће омогућити
завршетак свих предвиђених радова, рекла је др Николић.
Пројекат реконструкције и доградње Дома здравља је
највећа инвестиција у ту установу у последњих неколико
деценија, вредна 180 милиона динара.

ЗДРАВСТВО

27.август 2020.г.

5

Објекат убског Дома здравља у новом руху

Некадашњи изглед Дечијег одељења

На прегледу код др Виолете Љубичић

Прелепе декорације и модеран намештај
на Дечијем одељењу

Чекаоница на Дечијем одељењу
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060/52-55-600

18.880-

45.400-

STO P8
160 (+40) X 100 X 75 cm

UGAONA GARNITURA “POLO”

42.480-

12.100sto (70x70cm)

4.900stolica

STO SA STOLICAMA “ELEGANT”

SOBNA
VRATA izuzetan kvalitet po pristupačnoj ceni
FRANCUSKI LEŽAJ
„LUX 2”

Novo u ponudi !!!

ОКО НАС
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ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА НА УБУ

МАЊИ БРОЈ ПАЦИЈЕНАТА У КОВИД АМБУЛАНТИ
- У просеку се, на дневном нивоу, изврши 30 прегледа. - За оне који би да путују
у иностранство, PCR тестирање се врши у ЗЗЈЗ Ваљево и на Институту „Торлак“.
Крајем јуна и у првој половини јула у Србији, али и на
Убу, забележен је знатан број оболелих, па је у Ковид
амбуланти, на дневном нивоу, прегледано и преко 90 пацијената. Последњих десет дана ситуација се знатно побољшала, па се на преглед јави око 30 пацијената, а већина њих су
контролни прегледи оних пацијената који су прележали
корона вирус.
Клиничка слика оболелих је и даље иста, као и на почетку епидемије, па се од симптома, углавном запажају кашаљ и
повишена температура. Како наводе лекари убске Ковид
амбуланте, број пацијената са респираторним тегобама, у виду отежаног дисања, знатно је мањи у односу на претходни
период.
- И поред бројних чланака о разноврсности тегоба,
присутних код Ковид пацијената, како америчких, тако и
европских, у клиничкој пракси се најчешће сусрећемо са
тегобама, као што су кашаљ и повишена телесна температура. Опоравак након SARS CoV 2 инфекције је прилично
варијабилан. Евидентно је да опоравак протиче нешто
спорије након хоспитализације, као и код пацијента који су
због тежине болести били на механичкој вентилацији. Код
таквих пацијената су најчешће присутни замарање и губитак
снаге – описују стање корона позитивних пацијената, лекари
убске Ковид амбуланте.
За све оне који би да путују у иностранство, а потребна
им је потврда о негативном тесту, у убској амбуланти се раде
само серолошки тестови, док се PCR тестирање врши у ЗЗЈЗ
Ваљево и на Институту за вакцине и серуме „Торлак“.
На основу извештаја које свакодневно ажурира Завод
за јавно здравље Ваљево, у Колубарском округу је од
почетка епидемије оболело укупно 1.620 особа (закључно 22.
августом), од чега је 99 из Лајковца, 87 из Љига, 112 из
Мионице, 64 из Осечине, 106 из Уба и 1.152 особе из Ваљева.
Смањио се и број особа на болничком лечењу.
Почетком августа, у Општој болници у Ваљеву, на лечењу од

Уб у доба короне
корна вируса, било је 77 пацијената из Колубарског округа,
тренутно их је двадесетак, а од почетка епидемије, преми-нуло
је укупно 47 особа (најмање из Уба и Осечине – по троје).
И председник општине Уб Дарко Глишић, потврдио је да
се епидемиолошка ситуација побољшала.
– Број оболелих рапидно пада, број прегледа такође.
Очекујем, да у септембру имамо једноцифрен број оболелих
или да чак немамо активно оболелих лица на територији наше
општине, што би била јако добра вест. Полазак у школе и веће
кретање људи, јесте изазов и ризик. Због тога смо имали
састанак са начелницом Школске управе Ваљево и председницима општина Колубарског и Мачванског округа.
Да би епидемиолошка ситуација остала мирна, потребно
је да се грађани и даље придржавају свих мера. У затвореном
простору, посебно маркетима и у школама, нужно је да се носе
маске и држи дистанца, а уколико се појаве први симптоми
вируса, не шаљу деца у школе и не одлази на посао, без
претходног прегледа лекара.
Д.Капларевић

БАЗЕН НА „ФАЗАНЕРИЈИ“

КУПАЊЕ У ДОБА КОРОНЕ
Иако гужви није било, поштоване су све прописане и препоручене
здравствене мера, у циљу спречавања епидемије
Спас од врућине грађани најчешће током лета траже на
купалиштима, али ове године нису их често посећивали. Тако
и базен на ловно-риболовном комплексу „Фазанерије“, који
је отворен како је и планирано, 1. јуна, током три месеца рада
бележи мањи број купача - што због нестабилног времена,
што због страха од заразе, јер је корона и овде уплела своје
прсте. Иако гужви није било, максимално су поштоване све
прописане и препоручене здравствене мера у циљу
спречавања епидемије, а једна од њих је и ограничавање
броја корисника базена. Зоран Марковић, председник
Ловачког удружења „Уб“, које је већински власник
„Фазанерије“, истиче да оваква ситуација није нова, пошто су
„у последње три године сви базени, практично, на нули или у
минусу“.
- Што је већи капацитет базена и површина воде, све је
већи минус на крају сезоне. Прошла година је била
најслабија, ове није да није било људи, међутим морали смо
да смањимо капацитет са 500 лежаљки, колико имамо, на 120
да би се испоштовала физичка дистанца у води и ван ње. Два
викенда су била добра, враћали смо људе већ од подне,
пошто смо попунили 120 места. Не гледамо финансијску
исплативост, већ се трудимо да буде што мањи минус на
крају, јер је грех да овај базен не ради. Убски Градски базен
један је од најлепших и са најчистијом водом у овим
крајевима, али наша прича је другачија, каже Марковић.
Додаје да је од отврања базена, 2016. године, идеја била се од
ове велелепне водене оазе направи једна продична
варијната, где ће посетиоци имати лежаљку, сунцобран,
чисту воду за купање и где нико неће да им скаче на главу.
„Са свим садржајима које нуди, као што су ђакузи, шанк
у води, масажер ластин реп, одлична храна, беби базен са

Зоран Марковић,
председник ЛУ „Уб“

Базени на убској Фазанерији
печурком, тобогани и остало, мислим да је наш базен диван
кутак за убске прилике, који свима може да пружи добар
одмор, породичну атмосферу, мир и релаксацију“.
Без обзира на кризу, у плану је да се до идућег лета за
децу направи посебан базен, дубине од 30 до 60 центиметара
и површине 12 x 6 метара, са шанком и неколико мањих
тобогана, а биће ангажован и један радник који ће водити
бриго о њиховој безбедности.
Д.Н.
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НАЧЕЛНИЦА ШКОЛСКЕ УПРАВЕ ВАЉЕВО ОДРЖАЛА

РАДНИ САСТАНАК СА ПРЕДСЕДНИЦИМА ОПШТИНА
Теме су биле везане за почетак школске године у основним и средњим школама, улози
локалне самоуправе и њиховој помоћи да се настава реализује на што безбеднији начин.
Н ач е л н и ц а Ш колс к е у п р а ве
Ваљево, др Зорица Јоцић, одржала је
радни састанак са председницима
општина Колубарског и Мачванског
округа, у четвртак 20. августа, у скупштинској сали Oпштине Уб, поводом
почетка нове школске године. На
почетку састанка, начелница Јоцић
изложила план је по којим ће моделима
радити основне и средње школе.
Министарство просвете, послало је
свим школама у Србији упутство за

начине на које би требало да се настава
одвија од 1. септембра. На нама је да се
у наредним данима, на најбољи могући
начин, припремимо, да организујемо
школе, да општина, као неко ко је дужан
и надлежан обезбеди додатна средства
како би били спремни онако како то
упутство налаже. Радићемо на томе да
деца крену у школе и похађају наставу
по једном од модела који су предочени,
на најбезбеднији могући начин – рекао
је Дарко Глишић.

Дарко Глишић
и др Зорица Јоцић

Председници општина Колубарског и Мачванског
округа на састанку на Убу
организацију и реализацију образовноваспитног рада у школској 2020/2021.
Све школе имале су рок да доставе свој
оперативни план организације наставе
надлежној школској управи на сагласност. Локалне самоуправе ће обезбеђивати потребна средства за дезинфекцију и заштитну опрему.
- Ближи се 1. септембар, а околности су потпуно другачије него претходних година. Ова ситуација је потпуно
нова и људи су свесни у каквим околностима се донела одлука да деца крену
са похађањем школске наставе. Заједно
са школском управом, која је надлежна
за територију нашег округа и наше
општине, размотрили смо све аспекте и

`Председник Глишић је истакао
да оваква ситуације јесте изазов пун
захтева, јер је противник невидљив и
сви морамо бити веома опрезни у
ономе што радимо. Годинама уназад 1.
септембар био је најрадоснији дан за
сваког ђака првака, његовог родитеља и
учитеља који прима одељење.
Традиција да председник општине
уручује поклоне сваком ђаку прваку на
самом почетку школске године, на
посебан, свечан начин, ове године
мораће да буде другачије организована.
Уз све мере опреза и презентовање
упутстава о реализацији наставе у време епидемије, нови ђаци ће свакако
добити поклоне.

- Када је у питању предшколско и
школско образовање - не знам када смо
рекли не. Не постоји пример да смо нешто
одбили или нисмо хтели да урадимо. Од
грађења разноразних објеката, њиховог
стандардизовања, опремања, свега оног
што је било неопходно за школе, ми смо
улагали. Тако ће бити и сада. Коликo год
средстава буде потребно, толико ћемо
обезбедити – додао је Дарко Глишић.
Начелниц а Школске управе
Ваљево, др Зорица Јоцић истакла је да су
и у п р е т хо д н о м п е р и о д у о д л и ч н о
сарађивали са представницима општина.
– Ове године, нешто је другачија и
озбиљнија ситуација. Зато смо одлучили,
а у томе нам је помогла општина Уб и
п р е д с е д н и к Д а р к о Гл и ш и ћ , д а с е
организује овај састанак. Теме су биле
везане за почетак школске године у
основним и средњим школама, где је ту
место локалне самоуправе, колико могу
да помогну. Сви председници општина,
заиста су изразили спремност, вољу и
жељу да помогну школама максимално,
по свим захтевима везаним за дезинфикциона средства, све оно што школе буду
тражиле, да би се одржавала хигијена. То
је обавеза коју ће морати свакога дана да
спроводе по више пута. Оно са чиме сам
упознала председнике општина су
модели по којима ће се радити у школама
– истакла је др Зорица Јоцић.
Д.К.

У УБСКИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ
Ученици ће по разредима једне недеље имати организовану наставу непосредно у школи, а следеће онлајн
При крају су припреме за нову
школску годину, која почиње у време
пандемије вируса корона. У циљу очувања безбедности и здравља ученика
и наставника, а према упутствима
ресорног министарства, убске средње
школе примењиваће комбиновани
модел, који подразумева да ученици
по разредима једне недеље имају
организовану наставу непосредно у
школи, а следеће недеље часове
прате на даљину. Уколико је број ученика у једном одељењу већи од 15,
одељење се дели у две групе, док
часови трају 30 минута. Како ће то у
пракси изгледати појашњава директорка Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Анђелка Симић.

- Једне недеље у школу ће долазити прва половина ученика сваког одељења, док ће друга половина ученика
исте недеље наставу пратити од куће
преко платформе Мајкрософт Тимс.
Наредне недеље наставу у школи ће
имати друга половина ученика сваког
одељења, док ће прва половина ученика пратити наставу онлајн. У школи се
ових дана врше набавке и друге
припреме са циљем да се ученицима
који су код куће омогући да наставу у
учионицама прате уживо, преко видео
позива и према распореду часова“.
Када је реч о ученицима првог разреда, план је да они у мањим групама
дођу у школу 31. августа, како би се
упознали са одељењским старешинама

и мерама заштите.
По комбинованом моделу - класично и онлајн, планирани наставни
програм реализоваће и Техничка школа
„Уб“.
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ОШ “МИЛАН МУЊАС“

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ УЗ МЕРЕ ОПРЕЗА
- Свако одељење биће подељено на две групе – групу А и групу Б. - Ученици млађих разреда
ићи ће у школу сваки дан, у две смене и имаће по четири часа. Старији ученици, од петог до
осмог разреда, наставу ће похађати по комбинованом моделу.
ОШ „Милан Муњас“, као највећа школа на територији
Колубарског округа, спремно дочекује школску годину. После
уређења екстеријера и ентеријера школе, комплетне
дезинфекције просторија, трпезарије и фискултурне сале,
ђаке прваке, као и ученике петог разреда, у понедељак, 31.
августа, очекује традицонална прозивка, када ће родитељима
ученика бити предочен модел по коме ће школа радити, као и
сва стручна упутства која се, по налогу Министарства
просвете, морају поштовати. Све појединости о реализацији
наставе биће постављене на сајт школе, огласној табли и
предочене путем локалних медија.
Педагошки колегијум ОШ „Милан Муњас“ одлучио је по
ком моделу ће ученици матичне школе и издвојених
одељења радити, али ће предлог модела, прво, бити послат
на сагласност Школској управи. Ученици млађих разреда, од
првог до четвртог, ићи ће у школу сваки дан у две смене и
имаће по четири часа. Свако одељење биће подељено на две
групе – групу А и групу Б. У једној смени биће ученици првог и
трећег, а у другој смени другог и четвртог разреда. Први ће у
школу поћи ученици парне смене.
Старији ђаци, од петог до осмог разреда, наставу ће
похађати по комбинованом моделу. То значи да ће једне
недеље у школу ићи пети и седми разред, распоређени
такође у оквиру сваког одељења у две групе, док ће ученици
шестог и осмог разреда пратити наставу онлајн. Наредне
недеље, у школу ће ићи шести и осми разред, док ће пети и
седми разред пратити наставу на даљину. У ОШ „Милан
Муњас“, због великог броја деце, биће оформљено 86 група.
Издвојена одељења, којих има 13, радиће уобичајено, с
обзиром да имају знатно мањи број ђака, до 15 ученика. Од
ове године почиње да ради Издвојено одељење у Мургашу, а
неће радити само школе у Тврдојевцу и Паљувима, јер нема
деце која би у овој школској години похађала наставу.
Што се тиче основних правила која се морају поштовати у свакој школи, из Министарства просвете, наложено је
да у сваком тренутку у школи не сме да буде више од 50 %
деце, од укупног броја уписаних ученика. Први школски дан
биће посвећен предавањима и дискусијама на тему превенције од корона вируса.
Часови ће се приказивати на каналима РТС 2 и РТС 3,
према унапред предвиђеном распореду и сатници. Иако ће
ученици од првог до четвртог разреда похађати часове у
школи и за њих ће ће бити емитована онлајн настава, путем
платформе РТС планета. Свака школа има аутономију, да
сама утврди време почетка часова и изврши временску
организацију часова на дневном, недељном и месечном
нивоу. Свако одељење мора да има своју учионицу, па тако,

ОБАВЕЗНЕ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ
Сви ће бити у обавези да носе заштитне маске.
Ученик треба да носи маску при уласку у школу, па до
доласка у школску клупу. Маска се обавезно мора
користити и приликом одговарања и сваког разговора,
кретања ван клупе, одласка на одмор и у тоалет. Може се
одложити само у периоду када ученик не прича, већ слуша
предавање. Ученици, наставници и ненаставно особље не
треба да долазе у школу, уколико имају повишену телесну
температуру или осећају знаке вирусне инфекције.
Родитељи треба свако јутро да проверавају да ли им деца
имају повишену температуру. Свако дете седеће само у
школској клупи, како би се поштовала физичка дистанца,
од 4 квадратна метра. Особе које ће децу доводити у школу,
неће моћи да улазе у школу. Ако се некоме од ученика или
запослених појаве симптоми вируса док су у школи,
поштоваће се посебна процедура.
ученици старијих разреда неће мењати кабинете, као што је то
до сада била пракса.
Сви часови ће трајати по 30 минута, а ученици старијих
разреда могу имати дневно и до шест часова. Настава музичке
културе и физичког васпитања биће мало другачије организована него до сада. Паузе између смена служиће за чишћење и
проветравање учионица, а коришћење тоалета биће организовано тако да у тоалет може улазити само онолико деце
колико кабина има.
Д.Капларевић

НА УБУ

УПИСАНО
169 ПЕТАКА
Упис будућих ученика петог разреда ОШ „Милан
Муњас“, за школску 2020/2021. годину, организован је у
понедељак 17. августа, од осам до 13 часова, у неколико
учионица школе, сходно епидемиолошким мерама. Од 170
ученика, који су завршили у овој школској години четврти
разред, у понедељак је уписано 169 ученика, који ће бити
распоређени у шест одељења.
- Ове године имамо нешто измењену процедуру за
упис петака, у техничком смислу, суштински је остало све
исто. Родитељи су долазили и уз ђачку књижицу и
изјашњавање по питању страног језика, уписивали своје
дете. На основу броја ученика који поседујемо у систему у
школи и на основу искустава из претходних година,
очекујемо да упишемо шест одељења ученика петог
разреда. Школа се већ увелико дезинфикује, кречи, чисти,
тако да ћемо спремно дочекати 1. септембар – рекла је
Живана Баратовић, директорка школе „Милан Муњас“.

Упис ученика петог разреда
у ОШ „Милан Муњас“
Традиционална прозивка ученика првог и петог
разреда, биће одржана 31. августа, уместо 1. септембра, као
што је то био случај сваке године, како би се избегла већа
гужва и испоштовале све мере заштите. Родитељи деце, која
крећу у септембру у пети разред, биће обавештена
посредством учитељица или се могу информисати преко
сајта школе.
Д.К.
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ИНФРАСТРУКТУРА

ОВЕ ГОДИНЕ БЕЗ ЛЕТЊЕ ПАУЗЕ У УРЕЂЕЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У УБСКОЈ ОПШТИНИ

СОВЉАК И ТРЛИЋ ДОБИЛИ
ПО ДВЕ АСФАЛТНЕ ДЕОНИЦЕ
Током августа асфалтирана су четири путна правца у две месне заједнице
Сезона асфалтирања локалних путева, у сарадњи са
ТРЛИЋ
ЈП „Путеви Србије“, у убској општини настављена је и током
Још један путни правац, који повезује два регионална
августа. Машине ПЗП Ваљево, у протеклих месец дана,
асфалтирале су четири нове деонице у два села, па су се пута Уб-Памбуковица и Уб-Коцељева, асфалтиран је током
новом асфалту овог лета радовали и мештани Совљака и протеклог месеца. У питању је деоница која повезује
Тврдојевац и Трлић, и излази код ЗЗ „Трлић“.
Трлића.
- Дуга је то деоница, готово пет километара, али сам
СОВЉАК
сигуран да ћемо је ускоро савладати. Радимо део по део и
Божића крај у Совљаку добио је 600 метара нове остало нам је још око 1.500 метара, па да цео пут ставимо под
асфалтне подлоге и уз деоницу која је урађена још асфалт. Овај путни правац је веома фреквентан и има доста
2015.године, а сада настављена, централни део села од реке кућа. Сигуран сам да ћемо на пролеће наредне године то и да
Грачице, преко овог правца, сада је комплетно повезан са завршимо, па онда да кажемо да смо један велики посао, што
се тиче и Тврдојевца и Трлића, привели крају- поручио је
регионалним путем Уб-Коцељева.
- Овај путни правац гравитира ка Гуњевцу и Звиздару, а Глишић током обиласка радова на деоници која се налази у
повезује нас и са Трлићем и даље са Коцељевом. Некада смо Трлићу.
обилазили да би стигли до главног пута, док сада добијамо
пречицу којом се брже стиже до жељеног места. Пут је и пре
био јако фреквентан, а сада се осећа разлика, још више
возила се креће овуда, и много људи планира да остане у
селу јер се налазимо на самој периферији града и за само
четири минута стижемо до Уба- истиче мештанин Совљака
Сретен Божић.

Деоница Трлић-Тврдојевац
Совљак, Божића крај

Захвалност председнику општине Уб, у име мештана
Трлића, упутио је председник села Слободан Миливојевић,
Завршне радове на овом, за Совљачане, важном путном који истиче да много радника ЗЗ „Трлић“ свакодневно користи
правцу испратио је и председник општине Уб Дарко Глишић.
овај пут и да ће њима асфалт највише значити, као и да је
- Циљ нам је био да овај део Совљака спојимо са сигуран да ће, већ следеће године, уз подршку руководства
главним путем Уб-Трлић-Коцељева. Пронашли смо средства, опшине овај путни правац бити комплетно спојен.
решили проблем који је био испред нас и ево видите дошли
до финалне фазе када је коначно пут спојен, због чега су
мештани пресрећни. Совљачани су вредни и поштени људи и
заслужују овај наш труд и што је најважније верују нам. Зато
су нам и поклонли своје поверење, а ми их нећемо изневерити, јер када смо сложни много тога можемо да урадимопоручио је Глишић.

Совљак,
деоница од Мандића бунара према Трлићу
Други асфалтни пут у Совљаку, у дужини од 640 метара,
урађен је на деоници од Мандића бунара ка Трлићу. Према
речима председника Савета МЗ Совљак Горана Перишића,
ова деоница пута је била у најлошијем стању, због чега је и
добила приоритет.
- Имали смо проблем када падну кише, овде је благи пад
који смо стално насипали. Све чешће временске неприлике
додатно су нам стварале проблеме, поготово у делу од Мандића бунара ка Кандићима у Трлићу, што овај пут и повезује.
Доста наших људи ради у ЗЗ `Трлић` и овај пут користи свакодневно. Остало је још 600 метара да се споји са обе стране
асфалт, али то остаје за следећи круг радова- каже Перишић.

Трлић, Исаиловића и Петрића крај
Друга асфалтна деоница у Трлићу урађена је у
Исаиловића и Петрића крају, у дужини од 600 метара.
- Овај путни правац је био приоритет, јер поред тога што
овде живи доста деце, пут води ка Брезовици и веома је
фреквентан, а био је у очајном стању. У питању је брдовит
терен, а биле су и велике рупе, па је кретање било отежано.
Мислим да ће овај асфалт највише значити деци која иду
овуда у школу. Аутобуска станица је одмах овде, тако да ће им
бити много лакше. Остаје нам још око 300 метара, па да се
повежемо асфалтом са Брезовицом. Надам се да ћемо и то
урадити у скорој будућности- поручује Слободан Миливојевић, председник Савета МЗ Трлић.
М.М.М.

СЕЛО - ИНФРАСТРУКТУРА
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ЗАХВАЉУЈУЋИ ОПШТИНСКОМ РУКОВОДСТВУ И ДОНАТОРИМА

ПАМБУКОВИЦА ДОБИЈА СВЛАЧИОНИЦУ
Пуно лепих вести из ФК Памбуковица. Након дебија у Окружној лиги и победе над убским
Радником, отпочела је и изградња дуго очекиваног објекта на одлично уређеном игралишту.
Фудбалски клуб „Памбуковица“ се, од ове сезоне,
такмичи у окружном рангу такмичења, што је уједно и највећи
успех у историји клуба. У питању је изузетно добро
организован колектив, који воде председник Мирослав Мика
Пантелић и тренер Жељко Балиновац. Прошле године, на
импозантан начин, пригодном манифестацијом којој је
присуствовала и фудбалска легенда Драган Џајић,
обележено је 70 година постојања клуба. Тада је, иако се
Памбуковица такмичила у нижем рангу (међуопштинска
лига), постављен циљ да се заврши нешто што овом клубу
једино недостаје- свлачионица.
Захваљујући општинском руководству, на челу са
председником Дарко Глишићем, који је и сам детињство
често проводио на терену у Памбуковици, започети су
радови на изградњи нових просторија клуба.
- Људи у Памбуковици имају два места окупљања.
Једно је у центру код продавнице, где се налази и бифе, који
смо такође помогли да се отвори, а друго место је овде на
игралишту фудбалског клуба. Истина је да фудбалери нису
имали одговарајуће услове да развијају клуб и да ови млади
људи, који су углавном из Памбуковице, немају минимум
услова за дружење, развој и игру. Пошто буџетом нисмо
предвидели средства за изградњу једног оваквог објекта,
пронашли смо други начин и обезбедили новац да

Глишић у обиласку игралишта у Памбуковици:
Објекат на који се дуго чекало

Постављање камена темељца
помогнемо људима из овог села. Захвалан сам донаторима
који су нам дали средства а не желе да се помињу, како би
направили једну лепу зграду, према пројекту који је постојао
раније. За отприлике два месеца очекујем да овај посао и
завршимо. Имаће мештани место да се окупљају и друже,
бодре своје играче и радују се успесима свог клуба. Кад има
слоге међу људима у селу и нас који смо у њихово име на
одређеним местима, онда се нађе решење за све- поручио је
Дарко Глишић, приликом обиласка почетка радова на
изградњи свлачионице у Памбуковици.
Мирослав Пантелић, председник ФК Памбуковица,
истиче да је Памбуковица фудбалско село, али да за све ове
године нису имали адекватан објекат на игралишту.
- Ако је нешто успех у овом моменту, онда је то ова
свлачионица коју ћемо имати захваљујући општинском
руководству, првенствено председнику Дарку Глишићу.
Обезбедио је средства и за непуна два месеца добићемо
објекат са веома пристојним условима за даљи рад клуба. Ми
у селу имамо 55 малишана разних категорија, који тренирају
фудбал. Сада ће имати где да се пресвуку, истуширају и оставе
своју опрему- истиче Пантелић и додаје. - Ми желимо да
останемо у окружном рангу један одређени период, јер имамо
десетак дечака из села који ће за пар година играти, као и
неколико фудбалера из Београда и Ваљева који желе да
наступају за наш клуб. Вест да се ради нова свалчионица
обрадовала је, како играче тако и мештане села, јер нисмо
очекивали да ћемо је добити баш у овој години.
М.М.М.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НН МРЕЖЕ У ПАЉУВИМА

БОЉА СТРУЈА
У МИЈАТОВИЋА КРАЈУ
Континуиране активности на обезбеђивању квалитетног напајања електричном енергијом тамнавских села и
даље се настављају. У засеоку Мијатовићи у Паљувима,
током прошле недеље, реконструисана је нисконапонска
мрежа у дужини од 1.600 метара. Том приликом, постављено
је 20 армирано-бетонских стубова, који су заменили дрвене,
чиме је решен проблем напајања струјом за 12 домаћинстава.
Вредност овог посла износила је 1,8 милиона динара.
Радове у овом селу обишао је и председник општине Уб
Дарко Глишић, који је, између осталог, истакао:
- На овом истом месту смо пре месец дана радили
асфалт и том приликом обећали људима да ћемо да се
позабавимо проблемом који они имају. Ово је пут према
Мијатовићима, где живи 12 домаћинстава. Овде је недавно
био и најјачи удар неврмена, где је гром ударио на шест места
на далеководу и проузроковао велику штету и проблеме
великих размера. На такве ствари не можемо да утичемо, али
зато можемо да радимо на побољшању мреже како би такве
ситуације дочекали спремнији- казао је Глишић.
Уз захвалност председнику на испуњеном обећању,
одборник у СО Уб Слободан Тадић истакао је да ускоро креће
и друга фаза радова у овом засеоку.
- У питању је други крај, где има десетак домаћинстава.
На тај начин цело село ће бити покривено са модерном

Глишић у разговору са мештанима Паљува
нисконапонском мрежом, бетонским бандерама и самоносећим изолованим каблом. Некада су овде биле дрвене
бандере старе по 40 година, жице и изолатори су испадали, па
при првом мањем невремену долазило је до проблема, тако
да су мештани много времена били без струје. Сада је то
коначно решено- закључио је Тадић.

ПРОДАЈЕМ 1 ХЕКТАР ОБРАДИВОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
у ужем делу села Трлић, општина Уб;
К.П. бр. 766/1- ½ премерено; дужине 350м
јужна страна; као и њиву 0.49.07ха К.П. бр. 542/3
- засеок Сува Јаруга. Тел: 061/620-40-56
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Пише: Радован Пулетић

НОРМАЛНИ ЉУДИ
Меси и ја
Не одлазим на велике утакмице.
Оне долазе код мене. Зато могу да кажем
да су ми се најдраматичнији моменти
светског фудбала увек дешавали на три
метра од фотеље и сточића са ћевапима и пивом у конзерви.
Уопште, увек сам био паметан спрам односа према
милионерима у копачкама који сем за фудбал немају времена,
па их после каријера, као после деценијске затворске казне,
подучавају како се резервише путна карта, како се бензин сипа
за своје паре и како градови изгледају мимо руте хотел –
стадион.
Шта је, молим вас лепо, публика за стрелца победоносног гола у финалу Лиге шампиона на стадиону за 100 000
људи? Само безлични хук који му служи да подупре помисао
о сопственој божанској телесности. Ништа више од булументе
са плаћеним сезонским картама, булументе која својим
постојањем доказује универзалну двоелементну формулу од
хлеба и игара! Е, а кад га, с опроштењем, Ибрахимовић,
Роналдо или Меси забију посредством ТВ пријемника, ту, пред
вама, да им можете лично честитати скачући у букет
победника, онда и ви добијате озбиљну персоналност и нисте
макар ко са заставицом из последњег реда одакле је Меси још
мањи.
Међутим, колико год сам овде паметан има и где нисам:
навукао сам се на ћевапе! Толико сам се навукао, да сад без
ћевапа не могу да пратим ни Јелен супер лигу, нпр. Вождовац
– Златибор! Шта више, заменио сам тезе и нисам сигуран да
ли једем док гледам или гледам док једем. Интимно, ал` да се
не расприча, мом дневном боравку више уопште није важно
ни да ли Лионел Меси напушта Барселону, или чак престаје да
игра фудбал. Што би се рекло – нек` иде Лео где буде
хтео...битно је да млевено не поскупи. Јер без Месија могу, ал`
без меса...

Времена се разликују
Недавно, у једном веома споредном делу нашег веома
главног града, улични мангуп неке веома претходне
генерације, извади десет евра и пошаље клинца да му купи
цигарете.
- Имаш ту и за чоколаду!
Ошишани ћутолог узме новац али не оде на трафику,
него кући, мазне ћалетов „тетејац“, врати се и овога избуши
као стару канту. Кад су га питали – зашто, каже:
- Он мене да шаље по цигаре!? Па шта сам му ја, девојка?
Јебо те... У моје време, то је изгледало потпуно
другачије:
- Мали, иди ми купи цигаре!
- Хоћу.
- Па иди, шта чекаш...
- Чекам да ми даш паре.
- Да ти дам паре? Да имам паре ишао бих сам, мајмуне
један! Ау, ал` си глуп...
Онда се снађеш за лову, купиш пакло, донесеш трчећим
кораком и добијеш онај „кресавац“ по лобањи од ког сузе
навиру као после филма са тужним крајем. Да се опаметиш.

Људи се
разликују
Но, вратимо се фудбалу. Пре двадесет година био
сам тренер једној апсолутно
лудој екипи која је кући
„играла“ а на страни тукла
(уместо обрнуто), призналући
ку.чење само на туђем терену.
Све синови „од зла оца и од
горе мајке“ када се ради о
ноћним бдењима и уличним
борбама. Понекад се питам
зашто и мене нису растргли
налазећи да је тајна у томе што сам им личио на неког
старијег брата. Вероватно покојног. Или бар на олдтајмера
ког је штета излупати. Сваки од њих одлазио је својим
правцем до краја, без резерве, без бриге, без обзира, без
освртања, без гледања у друге.. Један је, на пример,
перфекциониста - сав науљен, упомађен, напарфемисан,
козметички третиран, обријан као ласером... Други се
чешљао само кад мора и никада није имао сву дугмад. Не
знам где смо играли на страни (значи бијење) када им је
економ заменио торбе са опремом. И, онај принчевски
педантни вади копачке поховане блатом, нераспертлане од
прошле недеље, без пола крампона као крезуба баба, диже
их са гађењем и пита, не мене, не свлачионицу, пита космос:
- Ко је овај идиот? Чије су ово копачке?
На другој страни и разбарушени се запрепастио
држећи „Профи Адидас“ са наоштреним, лаганим
алуминијумским крампонима, које су прво опране, па
осушене, онда намазане млеком да одстоје, затим ималином
и на крају сувом крпом за високи сјај. Није могао да поверује
да постоји неко ко се толико посвећују тако неважним
стварима.
- Људи, `ајмо, ко је овде педер? Чије су ово копачке?

МАЛИ ОГЛАСИ

Продајем плодно земљиште
(у једном комаду оивичено шумом),
укупне површине 6ха, 21ар, 80м2,
у Трлићу код Уба.
Тел: 011/2523-684 и 064/40-60-229

Издајем стан (соба са употребом
купатила и кухиње),
искључиво за средњошколке!
Информације на тел: 065/2000-581
На продају „Пасат 3’’, лимузина,
1992.годиште, бели,
регострован до 15.августа 2021.г.
Тел: 064 0682915, Столе
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

ПОЉОПРИВРЕДА
ТЕШКА ГОДИНА ЗА ШЉИВАРЕ

РОД И КВАЛИТЕТ
ИСПОД ПРОСЕКА
У Тамнави је почела берба шљиве стенлеј,
најраспрострањеније сорте у нашем крају
Након црвене ранке, чачанске лепотице, чачанске ране
и чачанске најбоље, чији су плодови отрешени, при крају је
и берба чачанске родне. Ових дана почела је и берба шљиве стенлеј, која је најраспрострањенија сорта у тамнавском
крају. За разлику од прошле године, када су шљивици
донели добар и квалитетан принос, 2020. је за произвоћаче
тешка и проблематична, оцењује дип. инг. Срђан Станојловић, саветодавац за воћарство и виноградарство у
Пољопривредно-саветодавној и стручној служби „Ваљево“ (ПССС). Због неповољних временских прилика, род је
испод просека, а плодови незадовољавајућег квалитета.
-У време цветања појавиле су се ниске температуре,
али не у минусу, већ девет јутара са нижим температурама,
па је цвет „озебао“, те је оплодња била веома лоша. На то се
надовезало и влажно пролеће са обилним падавинама, а
онда нагло топло време, што је допринело појави корова и
та борба против њих била је исцрпљујућа и много је коштала пољопривреднике, каже наш саговорник.

За разлику од осталог дела Тамнаве
шљивз је у Памбуковици имала одличан род:
Акција брања у домаћинству Ђорђевића

Киша и сунце су се свакодневно смењивали, што су
идеални услови за развој болести, попут пламењаче,
посебно код чачанске лепотице, потом разних вироза,
монилие и трулежи плодова. Уз све ово, многе крајеве на
подручју Кoлубаре и Тамнаве погодиле су непогоде,
праћене јаким ветровима, чак и градом, па је квалитет
шљиве прилично лош, сем крупноће, а садржај суве
материје више него проблематичан.
„На набројано треба додати и нестрпљење наших
произвођача који беру зелену шљиву и покушавају да од ње
направе добру суву шљиву и квалитетну ракију. Када се то
уради са технолошки незрелим плодовима добијамо ништа. Лош квалитет и велики радман свеже шљиве за
килограм сувог воћа. Дакле, произвођачи ће и ове године
радити на ивици егзистенције. Поставља се реално питање
– докле?“. Удруживање, укрупњавање производње и
продаја свежег воћа великим системима без наших „драгих
накупаца“, који лепо зарађују на муци пољопривредника,
једини је пут за напред. Проиводња воћа за прераду без
сопствених капацитета није нешто на чему се може
зарадити“, напомиње саветодавац Срђан Станојловић.
Према његовом мишљењу, воћари из убске општине
имају срећу што многи из околних места од њих откупљују
шљиву за ракију и мало боље плаћају, увек бар за два, три
динара више по килограму. Такође сматра да се ове године
шљива за казан продавала по релативно доброј цени: 20 21 динар за чачанску лепотицу (у џаковима), док је килограм
чачанске родне плаћан чак 25-27 динара. Нажалост, приноси
су били испод очекиваних и просечних, а род је у
интезивним засадима тек 12 до 15 тона по хектару, док је у
екстезивном начину гајења достизао између седам и осам
тона.
Д.Недељковић

27.август 2020.г.
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ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОМСИН“ ОРГАНИЗОВАЛО
ДРУЖЕЊЕ СА РАТАРИМА У КАЛИНОВЦУ

У СУСРЕТ ЖЕТВИ
СУНЦОКРЕТА И СОЈЕ
- Ово нам је друга сезона откупа у Тамнави и
како смо више временски присутни овде, тако
се и број коопераната повећава. У просеку, у
Калиновцу и Туларима, откупимо пет хиљада
тона житарица, од уљане репице, пшенице,
сунцокрета, соје, до кукуруза- истиче Дејан
Томић, директор предузећа „Томсин“.
Фирма „Томсин“ из Шапца, која је прошле године
отворила откупна места за житарице у Калиновцу и Туларима,
организовала је, протеклог викенда, пригодан скуп и
својеврсно дружење са својим кооперантима са подручја
Тамнаве. У модерној хали, која је изграђена у Калиновцу и
служи за складиштење откупљених житарица, у сусрет жетви
сунцокрета и соје окупило се око 150 ратара из неколико
тамнавских села: Тулара, Калиновца, Бањана, Брезовице,
Кожуара, Трлића, Вуконе, Новака...
- Желили смо да на једном месту окупимо све наше
сараднике са овог подручја, да са њима разговарамо о
предстојећој жетви, али и утврдимо наша пријатељства, јер
без добре комуникације нема ни доброг посла- каже за „Глас
Тамнаве“ Дејан Томић, директор фирме „Томсин“. - Ово нам је
друга сезона откупа у Тамнави и како смо више временски
присутни овде, тако се и број коопераната повећава. У
просеку, у Калиновцу и Туларима, откупимо пет хиљада тона
житарица, од уљане репице, пшенице, сунцокрета, соје, до
кукуруза. Људи су у нама препознали поуздане партнере и
откупљиваче, па стога поверење расте и пољопривредници
нам прилазе и желе да сарађујемо, тако да сваке године
бележимо благи раст поверилаца.

Дејан Томић у разговору
са тамнавским ратарима
Откуп сунцокрета отпочео је од понедељка, 24.августа, а за 15 дана креће и откуп соје. Према Томићевим речима,
принос сунокрета ове године је одличан, као и квалитет, и
износи од три до три и по тоне по хектару. Како каже, очекује
се и добар принос соје и кукуруза.
Поред области откупа житарица, где годишње откупе
око 30.000 тона разних култура, током 29 година рада,
предузеће “Томсин” постало је регионални лидер у велепродаји и малопродаји робе намењене пољопривредницима,
која укључује средства за заштиту биља, вештачка ђубрива,
сточну храну и алате и опрему. Пословнице „Томсина“ налазе
се на подручју Мачве, Посавотамнаве и Срема, а фирма
тренутно запошљава око 100 радника.
- Сарађујемо са свим мултинационалним кућама, као
и добављачима семена, хемије и ђубрива и то у јако великим
количинама. На нашем терену, нарочито у Мачви одакле смо
и почели, јако добро смо позиционирани. У Срему смо
изградили наше силосе од 5.000 тона, који су кренули са
радом у Руми ове сезоне, али имамо и више мањих откупних
места које радимо по Мачви и Посавотамнави- истиче водећи
човек ове успешне шабачке фирме.
Да је предузеће „Томсин“ озбиљно наступило и на
тржишту Тамнаве сведоче изузетно лепо уређени и модерни
објекти на откупном месту у Калиновцу, а мештани овог села
су посебно поносни што је једна оваква фирма изабрала баш
ово место, покрај пута који води ка Бањанима, за своје
представништво у убској општини.
М.М.М.
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СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

АЛЕРГИЈЕ У ВРЕМЕ КОРОНЕ
- Важно је разликовати алергију од корона вируса. - У Хитној служби протеклог месеца,
прегледано преко 100 пацијената који су се јавили због уједа осе, пчеле или стршљена.
Летњи период доноси много
радости, али и муке онима који пате од
алергија. Особе алергичне на амброзију,
последњих недеља, питају се како да
разликују симптоме алергије од симптома корона вируса. Одговоре на ово
питање, као и актуелне информације из
Службе за хитну медицинску помоћ Дома
здравља Уб, дао нам је начелник службе,
др Драган Живковић, специјалиста
ургентне медицине.
- Диференцијално дијагностички,
важно је разликовати алергију на
амброзију и инфекцију Ковид-19 вирусом.
Амброзија је род инвазивних корова и
једна је од најпознатијих и најопаснијих
алергених биљака на свету. Критичне
концентрације амброзије су у августу и
септембру, што је јако важно за људе који
имају проблема са овом врстом полена.
Симптоми се манифестују кијањем,
пецкањем и сузењем очију и обилним
цурењем секрета и запушености носа,
које траје читаве сезоне и у том случају се
ради о сезонском поленском ринитису.
Корона вируси изазивају болести у
распону од благе прехладе, до тежих
респираторних болести, попут МЕРС-а и
тешког акутног респираторног синдрома.
Симптоми инфекције корона вирусом
укључују респираторне симптоме попут
високе температуре, код 90% случајева и
сувог надражајног кашља, код 70%
случајева, понекад малаксалости и
отежаног дисања – објашњава др Драган
Живковић.

МЛЕКАРА УБ

ДОЗВОЛА ЗА
ИЗВОЗ У КИНУ
Министар пољопривреде
Бранислав Недимовић изјавио је да
су "Млекара Уб" и "Млекопродукт" из
Зрењанина добиле сертификате за
извоз млека у Кину, односно да ће
контејнерским саобраћајем испоручивати млечне производе и млеко за
бебе у ту земљу.

Недимовић је за лист “Политика” рекао да је то први пут да се
млечни производи извозе у Кину. Како
је навео, Србија, за разлику од неких
других земаља у окружењу, нема
проблеме у сектору млекарства и
додао да највише извозимо у БиХ,
Северну Македонију, Црну Гору и на
Косово.

Иако неки стручњаци наводе да се
симптоми алергије и корона вируса
преплићу (кијавица, кашаљ, црвенило
очију), др Живковић објашњава да код
инфекције корона вирусом, у појединим случајевима, може доћи до упале
плућа, јаког акутног респираторног
синдрома, чак и до отказивања бубрега
и смрти, што није случај код алергијских
реакција. Вирусна инфекција прво
започиње температуром, а затим сувим, надражајним кашљем (без испљувка). Након пет до шест дана, корона
вирус може да сиђе у плућа и тада се
јавља кратак дах као симптом. Ређи
симптоми, код окo пет посто оболелих,
су запушен нос, болно грло, болови у
мишићима, главобоља и дијареја.
Нови подаци из Кине, указују на
то, да су људи код којих се развила
инфекција корона вирусом, они који
имају хроничне болести, као и старије
особе. Мање од један посто људи, који
су били здрави је умрло. Стопа
смртности забележена је код особа са
кардиоваскуларним обољењима (10,5
процената), пацијентима са дијабетесом (7,3), болесницима са хроничним
респираторним болестима, астмом,
хипертензијом и раком (посто).
- С обзиром на недовољна сазнања о инфекцији Ковид-19, не може се са
сигурношћу рећи да пацијенти склони
алергијама на амброзију и друге корове, имају тежи облик корона вируса, док
се у будућности не покрену студије, које
ће повезати ова два идентитета –
назначио је др Живковић.

УЈЕДИ ПЧЕЛА, ОСА
И СТРАШЉЕНА
Служби хитне медицинске помоћи, овог лета, јавио се већи број
пацијената који су имали теже алергијске реакције после уједа инсеката,
нарочито стршљена, чији убод може
бити фаталан.
- Доза отрова приликом убода
стршљена, 100 пута је већа него након
убода осе. Ако особу истовремено
убоде више стршљена, та количина
отрова може бити смртоносна. Код тих
особа се стварају антитела, која доводе
до ослобађања хистамина из ћелија.
Њихово нагло ослобађање може да
доведе до ширења крвних судова, пада
притиска и гушења које у најтежим
ситуацијама изазива анафилактички
шок, који може да угрози живот особе.
Неке особе имају изражену локалну
реакцију и код њих оток, црвенило и
свраб могу трајати и до десет дана.
Пацијентима који знају да су преосетљиви на убод неког инсекта,
саветује се да буду обазриви док
бораве у природи и да уз себе имају

Др Драган Живковић,
специјалиста ургентне медицине
ињекцију адреналина 'Епипен' коју сами
себи дају. Та ињекција им служи да
премосте време до доласка у прву
здравствену установу – посаветовао је
др Драган Живковић.
Сви они који имају изражене
реакције на убод, уколико немају
инјекцију адреналина, обавезно нек
имају код себе таблету антихистаминика (Pressing, Aerius, итд.), коју могу да
узму уколико дође до убода.
- У Служби ХМП нашег Дома
здравља, регистрован је један случај
анафилактичког шока, после уједа
стршљена, на жалост са смртним
исходом. Свакодневно се јављају
пацијенти после убода стршљена, оса
или пчела, у просеку три до пет
пацијената на дан. У задњих месец дана
имали смо преко 100 оваквих пацијената. Већина њих се јавља из страха,
него што има изражене симптоме и
знаке - наводи др Живковић.
Због тога начелник др Драган
Живковић саветује да се жаока одмах
уклони са места убода. Ако се ради о
уједу пчела, требало би пчелињу жаоку
сљуштити са коже тупом страном ножа
или ноктом. Никако не покушавати
ухватити жаоку пинцетом, јер ће се тако
истиснути остатак отрова у кожу. Место
уједа оперите сапуном и водом и
ставите хладну облогу на место уједа.
Ако се ради о убоду инсекта у грло, из
хране, одмах се обратити лекару. За
прву помоћ, сисати коцкице леда. Јаки
парфеми привлаче инсекте, па их треба
избегавати, као и ходање без обуће по
трави јер пчеле често бораве у детелини.
Д.Капларевић

Мија Ранковић,
Услужно бушење Брезовица
и чишћење бунара

014/463-213 064/160-71-60

ПРИРОДА
НЕСВАКИДАШЊА ПРИЧА
СРЕТЕНА ЂУРЂЕВИЋА ИЗ СЛАТИНЕ

СПАСАО ЛАНЕ
Након више од месец дана, колико је трајао
опоравак ланета у домаћинству Ђурђевића,
младунче је предато Ловачком удружењу Уб
Дугогодишњи ловац Сретен Ђурђевић из Слатине
предао је, ових дана, убском ловачком удружењу лане, које
је гајио и неговао последњих месец дана. Наиме, након
незгоде коју је имао његов комшија током шпартања
кукуруза, лане је повредило ногу, а у помоћ је прискочио
Сретен, који нам, уз пуно емоција током растанка са својим
љубимцем, говори о овом несвакидашњем догађају.
- Лане је храмало на једну ногу и није се померало када
ме је угледало. Одмах сам га подигао, узео у наручје и однео
кући, па истог тренутка позвао службу Ловачког удружења
Уб да се консултујем шта да радим са њим. Знао сам да је
кажњиво држати лане у затвореном простору, али сам имао
најбољу намеру, односно да му помогнем, прехраним га и
опоравим од повреде, а све уз сагласност удружењанаглашава Сретен Ђурђевић.

27.август 2020.г.
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МРКИ МЕДВЕД
СТИГАО ДО УБА
Мече, високо око метар, тешко између 70
и 80 килограма, дошетало је у село Мургаш
У шумама Тамнаве недавно је, после дуго година,
примећен - мрки медвед, чије је једино станиште, у Србији, на
планини Тари. Нови становници нашег краја уочени су у
убском селу Мургаш, али и код Мионице, подно Дивчибара,
као и на београдском подручју - у шумама око Лазаревца.

Илустрација: Мрки медвед

Сретен Ђурђевић предаје лане
Ловачком удружењу Уб
Сам ток прилагођавања дивље животиње на живот у
домаћинству био је тежак.
- Хранио сам га крављим млеком, на шта се тешко
привикло, три пута дневно, али и крављом детелином коју је
обожавао. Никоме не бих препоручио да припитомњава
овакву врсту дивљачи, јер је јако захтевно и доста тешко, а и
навикне се човек на његово присуство, па ми растанак јако
тешко пада. Сада када се лане потпуно опоравило, предајем
га ловачком удружењу. Оно је јако везано за мене, видите да
ме дозива и првих пар дана сигурно ћу му јако недостајти а
морам признати да ће и оно мени сигурно фалити- закључује
Ђурђевић, уз последњи загрљај са својим несвакидашњим
љубимцем.

Лане поново у свом природном станишту
Лане је остало на Фазанерији. Првих неколико дана
боравиће у ограђеном простору, а онда ће бити пушено у
природу, где је и његова природна средина.
М.М.М.

На подручју Уба и Мионице до сада је регистровано шест
медведа - одрасли мужјак и две женке са по три мечета.
Медведи су примећени приликом прегледања снимака
сигурносних камера, а појављују се искључиво ноћу.
- Мече, високо око метар, тешко између 70 и 80
килограма, дошетало је у село Мургаш, неколико дана се
задржало у близини једне кланице, тражећи храну, али га
више не виђамо - каже Зоран Марковић, председник Ловачког
удружења "Тамнава" у Убу. - Није причинило никакву штету на
усевима, или пчелињацима. За житеље Тамнаве, појава
медведа је можда новост, али то је дивљач као свака друга, не
представљају опасност, све смо предузели да их заштитимо
и да се врате одакле су дошли. Медведи су доскоро били на
ивици изумирања, сада су се вратили и треба им помоћи.
Мрки медведи су строго заштићена врста, а одрасле
јединке непрекидно се прате уз помоћ одашиљача. Недавно,
на Малом Маљену, мужјаку се изгубио сигнал, посумњало се
да су га устрелили криволовци, али срећом, уз помоћ
електронских уређаја стручњаци Биолошког факултета, који
су га чиповали и прате га, успели су да га лоцирају, живог и
здравог.
- Планина Тара препуна је медведа и они, полако,
прелазе на територију Повлена и Маљена, те у ниже пределе
ваљевског краја, тражећи храну - објашњава Марковић. Очекујемо да се у наредном периоду популација медведа у
овом крају и повећа, што неће представљати проблем. У
сезони парења, старији, јачи медведи отерају млађе мужјаке,
који немају куда, па силазе у ниже пределе и тада се
појављују у нашим крајевима...
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СРЕТЕНОВИЋЕВА ИНИЦИЈАТИВА

ТУРИЗАМ
Драгиша Сретеновић се бори за
развој туризма, али не заборавља
родну Маркову цркву
У Марковој цркви, иза Словца, у
лајковачкој општини, још увек ради
Сретеновића воденица. Недавно смо је
посетили са Драгишом Сретеновићем,
ентузијастом у области развоја туризма, већ
дуго заговорником основања Туристичког
савеза општине Уб (по угледу на Туристичку
организацију општине Лајковац). Овог пута је
желео фотографију поред прозора који је
‘’усликан’’ у реклами за ‘’Ваљевско пиво’’ коју
је снимио популарни фудбалер Немања
Матић испред тог прозора у соби у којој је,
давно, рођен Драгиша Сретеновић.
-Хоћу да имам успомену, али и да
поклоним ту фотографију надлежнима у
убској општини, али и да је пошаљем пивари у

РАГБИ КЛУБ - ШЕСТА ГОДИШЊИЦА

СА ГВОЗДЕНОМ ВОЉОМ
Рагби клуб ‘’Гвоздени строј’’ основан је 20.августа 2014.
године, а ових дана је прослављена шеста годишњица
Рагби клуб на Убу настао је 20.августа 2014.године, а покретачи
су били Милун Микица Живковић и Саша Сретеновић.
-У почетку наша стремљења су била мало другачија (у правцу
бокса), али тога дана одржаван је традициониални сајам пољопривредних машина, а пошто смо хтели да те младе људе задржимо на
окупу и усмеримо на племенит спорт, одлучили смо да то буде рагби

Успомена са прославе

Драгиша Сретеновић
код прозора ‘’из рекламе’’

Ваљеву- каже Сретеновић. - То је такав
амбијент у којем све делује природно као што
је и брашно самлевено испод камена који се, у
воденици, још окреће.
- Иницијатива за оснивање Туристичке организације Уба покретана је неколико
пута, али ове године су се, збиља, стекли
услови да убска општина понуди, наравно по
завршетку мера изазваних пандемијом
корона вируса, квалитетне туристичке
атракције. Ово је тренутак да оснивање
Туристичког савеза убске општине буде
подржано, а можда да буде искоришћена и
идеја да се туристичка понуда повеже и са
неким општинама које у овим пословима
имају више искуства. Ту нико ништа не би
изгубио, а сви би могли да добију у сваком
погледу- истиче Сретеновић.

клуб са именом ‘’Гвоздени строј’’... Наиме, први предлог је био
‘’Гвоздена рука’’ по угледу на елитну јединицу Српске војске у Великом
рату. Али, пошто се ради о колективу, идеја нам је била да све
функционише као строј, а појединац као део целине- сећа се Микица
Живковић, председник клуба.
На почетку су рад овог клуба помогле фирме ‘’Краљ’’, Будимир
Васић „Техомаркет Нина“, ‘’Стрела Уб’’, ‘’Аладин Турс’’, Општина Уб,
Спортски центар Матић и други, а Живковић наглашава да се извињава
ако је некога случајно изоставио.
-Такмичимо се у Развојној лиги у селекцијама пионира, кадета
и јуниоара, а играли смо и једну сениорску утакмицу- сећа се
Живковић, иначе велики ентузијаста у овом спорту. - Од початка се
ослањамо на домаћи кадар, а тренутно се боримо да задржимо децу на
прелазу из основне у средњу школу. Кад оду на школовање у Београд,
на пример, лако се укључе у неке тамошње рагби клубове.
Чланови Рагби глуба су, у време ванредног стања, узели
активно учешће у пружању помоћи старијим особама као волонтери, а
чим су то мере против пандемије дозволиле, настављени су тренинзи и
учешћа на кампу Рагби савеза Србије. Недавно је ‘’Гвоздени строј’’ на
једном кампу провео десет дана.
Највеће успехе до сада су постигли пионири (који су били и
шампиони државе у својој конкуренцији), као и кадети који су били
освајачи Купа.

ЧИТАОЦИ УКАЗУЈУ НА РАЗБИЈЕНО САОБРАЋАЈНО ОГЛЕДАЛО

ПАЖЊА, ОПАСНОСТ ОД БАХАТИХ ВОЗАЧА
На раскрсници улица Милана Муњаса и Ратка
Ранковића, кад би постојао такав саобраћајни знак, морао
би да буде постављен - ‘’Пажња, опаснот од бахатих
возача’’. На лице места нас је позвао Томислав
Продановић, који станује недалеко од овог места.
Постављано је, својевремено, огледало које је
имало задатак да помогне возачима...
- Разбијено је, каже Продановић, а ионако је било
мало и није било од велике помоћи. Поготову кад наиђу
неки, вероватно, новопечени возачи са моћним ‘’машинама’’ од преко три хиљаде кубика.
Питамо: ко то вози великом брзином, уз Ђунис?
Ово је део Уба који се у саобраћају рачуна као насељено
место са брзином ограниченом на 50 колиметара на сат.
- Пролете и са преко 120, додаје Продановић.-А ова
саобраћајница је посебно оптерећена јер је користе и
камиони за прилаз аутопуту. Једино решење, колико
видим, је постављање камере и чешћи обиласци
саобраћаних патрола...
А огледало? Ваљда ће га надлежни поправити!

Наш сарадник на лицу места,
уз тутњаву шлепера...

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
ЈЕЛЕНА И СНЕЖАНА ОРГАНИЗОВАЛЕ

ПРИКУПЉАЊЕ ПОМОЋИ
ЗА МАЛУ ЛАНУ
Лани Јовановић потребан најскупљи лек
на свету, од 2,4 милиона долара, који јој
може спасити живот
Десетомесечној беби Лани Јовановић из Раковца код
Новог Сада, која болује од спиналне мишићне атрофије типа
1, веома ретке и смртоносне болести, неопходан је лек
„Золгенсма“ који је регистрован у Америци и кошта 2,4
милиона долара.
Како би помогли маленој Лани да дише и гута, многи
људи су се организовали по својим градовима да прикупе
новац. Лана, којој су привремено олакшане муке после једне
дозе лека „Спинраза“, доступног у Србији, мора да прими до
своје друге године живота лек „Золгенсма“, који ће јој
омогућити да живи и расте као сва друга деца. Постоји шанса
за њено тотално излечење, али од шансе, раздваја је ужасно
висока цена лека, који је заправо генетска терапија коју мора
што пре да прими.
Млада мајка Јелена Грујић, дошла је на идеју да отвори
Фејсбук профил „Уб за Лану Јовановић“, како би помогла
маленој Лани и њеним родитељима, а у организацији прикупљања средстава јој се прикључила и Снежана Вићентић,
такође мајка једне девојчице. Акцију прикупљања новца,
започеле су средином августа. До сада су поставиле око 80
кутија широм убских локала и радњи, а многе продавнице и
ван Уба, заинтересоване су да помогну у прикупљању новца.
- Идеја је потекла од људи из других градова, па сам и ја
одлучила да покренем акцију постављања кутија у нашем
месту, да бих помогла да се прикупи новац за Ланино
лечење. Нисам упознала Лану, нити њене родитеље, за њен
проблем сам чула на телевизији и друштвеним мрежама.
Прича ме је погодила, јер код куће имам једну девојчицу од
две и по године и малу бебу, и знам колика је љубав
родитеља према детету. Једном родитељу, најважније је
само да му је дете здраво - истакла је Јелена Грујић.

27.август 2020.г.
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УПИС
СТУДЕНАТА
СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ
ON-LINE СТУДИЈЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
обим 240 ЕСПБ
За стицање звања:
1) Дипломирани машински инжењер
2) Дипломирани правник
3) Дипломирани економиста
4) Дипломирани информатичар
5) Дипломирани менаџер
а) Безбедност
б) Менаџмент
ц) Инжењерски менаџмент

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Студенти са завршеним основним
академским студијама и оствареним
240 ЕСПБ, школовање могу да наставе
на мастер академским студијама које
трају једну годину и износе 60 ЕСПБ
Студије се изводе на студентским
програмима:
1) Пословна економија
2) Право
3) Менаџмент и организација
4) Међународна безбедност
5) Међународни односи и дипломатија
6) Инжењерски менаџмент у производњи
7) Инжењерски менаџмент у услугама
8) Информатика

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
за стицање звања
СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА

Пошто је организација прикупљања новца велики и
одговоран посао, Јелена је затражила помоћ, после чега јој
се јавила Снежана Вићентић.
- Хвала јој до неба, јер да није ње, не бих могла ништа да
постигнем. Када смо поставиле одређен број кутија,
власници локала су почели сами да се јављају да желе да
учествују у акцији. Врло смо изненађене толиким одзивом.
Осим Лане, у Србији постоји још деце која болују од ове исте
болести и тренутно се скупља новац и за малу Мињу Матић.
Ако се новац за Лану буде скупио убрзо, наставиле бисмо
акцију за Мињу.
За сада, за малу Лану потребно је прикупити још око
милион долара, па се Јелена и Снежана надају помоћи
добрих људи. Апелују, да се кутије не отварају и не дирају без
њиховог присуства, јер је недавно у једном кафићу кутија са
новцем однета. Малој Лани можете помоћи и путем Хуманитарне фондације „Буди хуман – Александар Шапић“, или
путем СМС порука 808 на 3030.
Д.Капларевић

- Трајање студија 3 година (6 семестара)
- Обим - 180 ЕСПБ
Смерови:
1) Рачуноводство и ревизија
2) Банкарство, осигурање и берзе
3) Порези и царине

Прелезак са других
факултета и високих школа
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПРЕДУПИС
СТУДЕНАТА У ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ

ШАБАЦ, ул. Карађорђева бр.14
(код главне поште)
065/69-57-196
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СЕЛУ У ПОХОДЕ - СТОЛЕ У ПАЉУВИМА

БАНАНЕ У ПАЉУВИМА
Стојадин Столе Ђорђевић има плантажу лешника у
Паљувима са солидним родом и уговором о испоруци
фирми у Швајцарску, али посебно је поносан на стабло
банане, које рађа плодове већ четврту годину
Домаћинство Стојадина и Љубице Ђорђевић у Паљувима, није
далеко од надвожњака на ауто путу Милош Велики, има и јасан путоказ на
бетонском електричном стубу, а ипак, наш репортер је у својој намери да
дође до још једне теме са наднасловом ‘’Селу у походе’’ није из првог
покушаја успео да нађе кућу окружену зеленилом... и - велике
заљубљенике у, за ово поднебље, егзотичне биљке као што је банана,
киви, ловор, нар...
Коначно, уским асфалтом стижемо у двориште успуњено
многобројним саксијама, разним врстама садница и огромном крошњом
Аризонског чемпреса која на самом уласку на капију као да симболише
велико занимање домаћина за необичне врсте у биљном свету.
- Имамо два сина Милана и Мирослава, снахе Наташу и Милену,
унуке Кристину и Бориса (од Мирослава), затим Вању и Сташу (од
Милана), а ту су и праунуци од Кристине праунук Лукијан и од Вање
праунука Андреа. Сви они дају посебан смисао живота за Стола и Љубицу.
Ова пасија, која је прерасла у озбиљније бављењем узгајањем
разних биљних врста, почела је од контаката са Драганом Гајићем из Лепог
Поља пре више година. Драган је, иначе, убски зет, ожењен Лулом коју је
упознао у убској Учитељској школи, а онда, годинама учитељевао у
Штавици код Љига. Изградио је надалеко познат велики расадник у Лепом
Пољу, где и сада проводи активне пензионерске дане.
- По угледу на Драгана, само у далеко мањем обиму,
кренуо сам и ја са својом произвоњом- прича Стојадин
Ђорђевић.- Стигли су ми на род лешници, хиљаду садница.
Имамо и стотинак ораха, овде код куће успели смо да
одгајимо неколико стабала банане и, ево, појавили су се
цветови и род већ увелико ‘’одсеца’’. У почетку личи на клип
кукуруза, а онда се развија онај специфичан грозд од банана.
Биљка се прилагодила на нашу климу, а зими је потребна
минимална заштита од мраза.
Столе је засадио велики број садница, углавном
четинара, по школским двориштима у убској општини.
Има ти у неколико аризонских чемпреса, а од пет
садница величине пет сантиметара, успео сам да одржим
само ову једну пред капијом. Она је већ достигла висину од
20 метара, а овај чемпрес достиже висину и до 40 метара.
Поред банана у вођњеаку код Ђорђевића успевају и
нектарине, брескве, разне всрте дуња, џенерике руске жуте и
плаве, мушмуле, трешње (више врста), Винове лозе,
шљиве... Гаји овај пар са готово полувековним брачним
стажом и биљке попут пелена, селена, ловора, кивија,
ароније, гоџија, боровнице, купине, свих врста рибизле,
дивљи кестен, дудова разних врста, а ту је и дивља јабука за
оригинално јабуково сирће.
Занимљиво је и то што је Столе упео да аронију нака-

Брачни пар Ђорђевић

Стојадин Ђорђевић са својим бананама
леми на подлогу крушке, а ту су и лимунови.
поморанџе, мандарине, грејпфрут, нар...
Столе је поносан на своје медитранскео воћке. Набавља нове, проучава
њихово узгсајање и налази начине да их
сачува тком зиме.
На одласку показао нам је радове на
започетој фонтани са оригинсалним изгле-

Банана у Паљувима

дом и техничким решењима. Биће то мали
рај у Паљувима.
- Посла има пуно, али ми смо упорни
и имамо конкретан план, са реалним
амбицијама. Биљке су велики део нашег
живота, а све је много лакше јер љубав
према оном што се ради представља и најефикаснију мотивацију.
Још један повратак из пријатног
похода на занимљиву тему. Са ове посете
понели смо веома пријатне утиске. А
најважнији поклон је стабло банане високо
око један метар. Већ сутрадан, на осунчаној
тераси развио се још један велики лист. За
коју годину, биће и рода...
И, на крају, договор о следећој посети која ће за тему имати - плантажу лешника.
У овом крају има, кажу, стотинак хектара под
лешницима. Наравно, проверићемо. То је
велика површина и, вероватно, занимљив и
необичан посао...
М.М.

КУЛТУРА
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ОВОГОДИШЊЕ „УБСКЕ ВЕЧЕРИ“ ОД 5-12. СЕПТЕМБРА

НА РЕПЕРТОАРУ ОСАМ ПРЕДСТАВА
Са почетком у 20 часова, позоришни комади биће изведени на импровизованој сцени
испред нове зграде Општинске управе
Један од ретких летњих фестивала у ширем окружењу
који је избегао отказивање због вируса корона, „Убске вечери“, биће одржан по 22. пут, али редукован, касније него ранијих година и уз епидемиолошке мере заштите. Традиционална
културно-забавна манифестација, у организацији Установе
културе, трајаће од 5. до 12. септембра, када ће публика имати
прилику да погледа осам позоришних представа.
- Ова врста програма окупља нешто мањи број посетилаца него концерти, Златни дан и Убски фестивал пива, што су
били планирани садржаји за овогодишње „Убске вечери“, које
су требале да се одрже у јулу, али су одложене услед неповољне епидемиолошке ситуације. Због тога смо у договору са
оснивачем одлучили да организујемо мини позоришни
фестивал у оквиру 22. издања манифестације, јер можемо да
обезбедимо социјалну дистанцу, у овом случају прописан
размак између столица, као и све друге превентивне мере“,
каже директорка Установе Тања Мимић. Додаје да ће све
представе бити изведене са почетком у 20 часова на импровизованој сцени испред нове зграде Општинске управе, док ће у
случају кише бити приказане у великој сали Дома културе.

Зијах Соколовић

12.септембар,
20 часова
Фестивал 5. септембра отвара Зијах Соколовић својом
монодрамом „Лијево десно глумац“, а 12. септембра затвара
Тихомир Станић монолошким казивањем изабраних делова
романа „На дрини Ћуприја“ Иве Андрића. Између ова два
датума, публика ће имати могућност да погледа још шест
квалитетних представа: монодраму „Милунка Савић“ у
извођењу Весне Станковић, „Добродошли у кабаре Београд“
са Мином Лазаревић и Радом Марјановићем, комедију „Лаки
комад“ Рачанског позоришта „Радоје Домановић“, монодраму
„Казивање кнегиње српске Љубице“ у извођењу Катарине
Вићентијевић, музичко сценски спектакл аутора Владимира
Ђенадера „Циганска бајка“, у продукцији ШОМО „Петар
Стојановић“, Позоришта „Раша Плаовић“ и Установе културе,
као и комад по Нушићевом делу „Приповетке једног каплара“
које ће говором и музиком дочарати глумац Зоран Ћосић и
обоисткиња Нина Ћосић.

У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА

ЛОВАЧКЕ И ДРУГЕ ЗАБАВЕ

Милан
Миловановић

Организатори убских забава у угоститељским објектима знали су ко од гостију где седи,
ко са ким жели да буде за столом... Спремало се за те својеврсне балове месецима,
а онда су дошла нова времена и прославе пунолетсва, као и други разлози за масовна весеља
У време самоуправног социјализма, а то су биле
шездесете, седамдесете и осамдесете године прошлог века,
није била упутна употреба речи које су имале нешто
буржоаско у свом значењу. Тако су годишњи балови,
једноставно, називани забавама, па Убљани памте Ловачку,
Занатску, Учитељску, Голубарску, Циганску... Забаве су
организоване током зиме и раног пролећа, а одржаване су у
ресторану ‘’Шумадија’’ (касније ‘Парк’’) и у хотелу ‘’Тамнава’’после његовог отварања, почетком осамдесетих година.

Са једне Голубарске забаве

Дочеке нових година и своје специфичне забаве,
млади (углавном, ђаци убске учитељске школе) организовали су у Дому омладине у згради иза Социјалног у којој
су биле и пословне просторије Земљорадничке задруге.
Велика сала, која је служила и за одржавање састанака
партијских организација Савеза комуниста (Уб је имао две,
‘’Први мај’’ и ’’Преки шор’’). Сада је ту кафић, а у делу старе
сале уређена је дечија играоница за прославе рођендана.
Дом омладине је дуго био и убски диско клуб у којем
су се играли ’’твист’’, ‘’трескавац’’, али и ‘’танго’’ и
‘’стискавац’’, уз музику са грамофонских плоча.

Реч забава у данашње време нема оно значење које
је имала тих година. Забава је подразумевала годишње
окупљање са готово еснафским предзнаком. Циганске
забаве су биле најпосећеније, а реч Ром није коришћена као
данас. Једноставно, реч циганин није била увредљива.
Поготову ‘’Циганска забава’’ је била популарна и веома
добро посећена.
Ловци су на менију имали увек нешто од дивљачи, а
занатлије су имале и богату лутрију за чији фонд су локални
трговци давали прилоге у роби. У оно време, телевизор у
боји био је веома привлачна награда, па је остало
запамћено да је, у једној прилици, ‘’случајно’’ главну
награду добио руководилац Удружења и организатор...
Поводом Дана жена, осим што је у пословним
просторијама организовала закуска (пословично су увек
агилнији у весељу били мушкарци), организована је и
осмомартовска забава.
Запамћено је да су међу најредовнијим гостима
били Алекса Шустер, Драшко и Лила, Језда и Рајна, Гоцев и
Гоца, Слава и Рада, Фаља и Марица, Зинге и Зорица... Дуле
Париповић, Буда Благојевић, Раша Кузељевић, Стева
Милановић Сокачара (често је имао и улогу вокалног
солисте), Јовиша Ђендић, Тома Јовановић, Фуља млађи и
старији... И многи други који су сишли са животне сцене.
Од организатора запамћени су чувени Сода за
циганске забаве, Дадула за голубарске, Мића плави, Жижа,
Зубец и други.
Забаве у убским угоститељским објектима су још
одавно постале прошлост. Изграђени су специјални објекти
за свадбе и друге врсте веселих прослава. Ипак, они који се
сећају старих убских времена, тврде да су и те забаве биле
део оне душе која је Уб чинила посебним местом дајући му
онај чаробни шмек паланачког живота... Са новим
временима дошле су и ‘’нове забаве’’, кафићи...
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У ПРЕДУЗЕЋУ „ЗИМПА“

ШКОЛА
ЗАВАРИВАЊА
Обуку похађа деветоро полазника, који имају
прилику да науче занат у савремено опремљеним
кабинама, рукујући апаратима најновије генерације
У тренинг центру предузећа „Зимпа“, које послује у
оквиру компаније „Галеб“, организована је Школа заваривања,
где се врши обука за рел, миг и маг поступке заваривања.
Похађа је деветоро полазника, који имају прилику да науче
занат у наменски уређеним и савремено опремљеним кабинама и уз помоћ врхунских инструктора, рукујући апаратима
најновије генерације, са специјалним програмима и процесима
заваривања. Уз то, „Зимпин“ центар за обуку је комплетиран
централним системом за одсисавање и рециклажу ваздуха по
светским стандардима, док су полазници заштићени адекватном одећом, обућом и опремом.

Александра Радосављевић и Адам Врачарић,
инструктори заваривања
Школа траје 14 недеља и поред 200 сати праксе на Убу,
кандидати имају и 80 сати теоријске наставе у београдском
центру „Kлет“. Управо ова немачка компанија, заједно са
„Галебом“, отворила је Школу заваривања у „Зимпи“, као пилот
пројекат, који се први пут спроводи у Србији.
„Две компаније су се сјединиле како би обучиле младу
генерацију да правилно ради три поступка заваривања. Ово је
прва школа где ћемо понудити почетно знање ученицима, који
се први пут сусрећу са најсавременијим уређајима за заваривање немачке компаније „Лорка“. Своје вештине касније ће
унапредити у реномираним фирмама, али пред њима је још
пуно посла и неколико година рада да би постали мајстори свог
заната. Полазници ће, такође, бити обучени и за мање сложене
заваривачке послове“, објашњава Адам Врачарић, инструктор
заваривања у „Зимпином“ тренинг центру, додајући да је
презадовољан досадашњим напретком својих ученика.
Врачарић је већ 12 година у пензији, али је као врсни вариоц,
који је својевремнео понео титулу најбољег радника шабачке
општине, али и одликован медаљом рада, позван да своје
знање преноси младима. Каже да је заваривање веома сложен,
одговоран, ризичан, али и одлично плаћен посао, а они који га
добро науче добијају могућност лаког запослења, како на
домаћем, тако и на страном тржишту рада.

Инструкторка заваривања у „Зимпиној“ школи је и млада
Александра Радосављевић од које смо сазнали да је држање
теоријске наставе, која се одржва у Београду, поверено професорима Машинског факултета и стручњацима са дугогодишњим искуством у овој области. Такође напомиње да ће у овој
школи полазници стећи знања и вештине по европском
дуалном концепту образовања, а по завршетку обуке биће
спремни за полагање испита, како би добили сертификат
заваривача у некој од надлежних интитуција.
Д.Н.
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ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НА УБУ

АВГУСТОВСКА
АКЦИЈА
- Позиву се одазвало 33 особе, од којих је 25
могло да донира крв. - Потребне су све
крвне групе. - Живорад Јанчић из Уба
донирао је крв 50 пута. - Следећа акција
биће 4. септембра, од 11 до 16 часова.
У августовској акцији добровољног давања крви, која
се на Убу организује првог петка у месецу, посредством
Црвеног крста Уб, учествовало је око 30 особа из Уба,
Лајковца и Ваљева. Институт за трансфузију крви Србије,
због велике потребе за свим јединицама крви, свакодневно
апелује на здраве грађане, старости између 18 и 60 година, да
дају крв, једном у три до четири месеца. Такође, особе које су
прележале вирус Covid-19, могу да донирају крвну плазму. До
сада су само три лица била донатори крвне плазме.
И поред велике врућине и високих температура, у петак
7. августа, на Градском тргу, где је био постављен аутобус
Института, у први мах се чинило да се акцији одазвало доста
грађана. Међутим, због пооштрене процедуре узимања крви,
условљене епидемиолошком ситуацијом, акција је протицала
спорије, па су даваоци чекали мало дуже него што је
уобичајено. Сви даваоци претходно су прошли тријажу, како
би се отклонила свака сумња за потенцијалном заразом
коронавирусом. Обављен је преглед лекара, мерена је
температура, а за све даваоце крви било је обавезно
попуњавање упитника, након чега је стручно медицинско
особље, потврђивало ко може дати крв. Од 33 особа, крв је
могло да донира 25 лица. Осморо је одбијено.
- Један број наших суграђана, који су болесни од астме,
нису могли да дају крв, која је потребна за тридесет двоје
наших суграђана, у августу месецу, за неку од хируршких
интервенција. Ускоро би требало да почнемо, у току кампање,
доделу признања Црвеног крста, коју ће добити сви наши
даваоци, према правилнику Црвеног крста Србије. Данас су
добили освежење и мајицу, а очекујемо када се заврши
епидемија, да организујемо излете које смо планирали.
Истакли би и подршку КЈП 'Ђунис', јер су даваоцима
поклонили улазнице за базен – каже Слободан Моловић,
секретар Црвеног крста Уб.
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ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД АМСС ПЈ УБ

БЕЗ КАТАЛИЗАТОРА НЕМА РЕГИСТРАЦИЈЕ
У просеку, возила у Србији која долазе на технички преглед, стара су између десет
и 15 година. Многим возилима скинути су катализатори, а без њих наредне године
неће бити могуће проћи технички преглед.
Од укупно 2,2 милиона возила у Србији, око милион
возила од 5. јула 2021. године, када ће на снагу ступити нови
закон, неће моћи да буде регистровано јер емитују непрописну
количину издувних гасова. По статистици то је сваки други
аутомобил. Возила која имају неисправне катализаторе, или их
уопште немају, као и неисправан ДПФ (филтер партикуларних
честица на дизел моторима), неће моћи да прођу технички
преглед.
- Нови пооштрени Правилник о техничком прегледу
возила, ступио је на снагу пре две године, с тим што је тада дата
могућност, и на линијама техничког прегледа и власницима
возила, да се, у наредне три године, прилагоде једној од
најстрожих мера, контроли емисије издувних гасова. Имамо
биланс за период од шест месеци ове године, где је прегледано
преко 70.000 возила. Од тога је 30.000 старије од 14 година, а
преко 20.000 је старо од десет до 13 година. Многа од тих возила
немају катализатор, док старији аутомобили неће моћи да
испуне правила о емисији штетних гасова – истакао је Јован
Јовановић, руководилац АМСС ПЈ Уб.
На просторима ЕУ, од 2006. године, почела је да се
примењује норма Еуро 4 емисије штетних гасова, па технички
преглед неће моћи да прођу аутомобили са Еуро 3 мотором
који немају исправан мотор и катализатор. ДПФ филтер је од
2006. године постао обавезан део опреме за дизел аутомобиле.
Француски произвођачи аутомобила увели су на тржиште ФАП
филтере, тзв. мокре филтере. Међутим, многи власници
аутомобила, због скупљег одржавања ових филтера и
катализатора, али и честог зачепљења и квара на њима,
одлучивали су се да их уклоне из аутомобила. Таква возила, од
наредне године биће избачена из промета.

Технички преглед АМСС ПЈ Уб

Ауто-мото савез Србије
Пословна јединица Уб
Од 2018. године, обавља се проширени технички преглед
којим се бележи емисија издувних гасова
– Многа возила у Србији имају проблем са издувним
гасовима, па је одлучено да се у току ове три године, од 2018. до
2021. године, даје толеранција када су у питању неисправни
катализатори. С тим да је на техничком прегледу обавезно да се
каже власнику, колика им је вредност издувних гасова и да им
се укаже на неисправности. Поред катализатора, посебан проблем на дизел моторима су ДПФ филтери – објаснио је Јован
Јовановић.
Замена катализатора и ДПФ филтера је скупа, а дешавало
се да се кваре и на Еуро 5 или Еуро 6 моторима, па су многи
одустајати од поправке или чишћења истих.
– Вредност једног катализатора је од 1.500 до 2.000 еура,
што код неких прелази вредност самог возила, па се поставља
питање да ли ће власници возила моћи да изврше поправку,
односно прилагоде закону који нам предстоји – напоменуо је
Јовановић.
Годинама уназад се прича да ће бити забрањен увоз Еуро 3
аутомобила, а могуће је да ће под такву одлуку пасти и они са
Еуро 4 мотором. Уколико возила са Еуро 3 моторима прођу
техничку исправност и испуне све услове, моћи ће да се возе. Из
сервиса апелују да, ако скинете ДПФ филтер, губите сваку Еуро
норму и ауто се третира, на техничком прегледу, као онај
произведен пре јула 1992. године. Такође, такав ауто има мању
тржишну вредност, ризикује се квар на турбини, повећава се
потрошња горива и не можете са таквим аутом у земље ЕУ. Д.К.

ЦРВЕНИ КРСТ „УБ“

ДОНАЦИЈА ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ
Акција добровољног давалаштва крви на Убу
Добровољни даваоци крви, по Закону о раду, имају
право и на два слободна радна дана, у случају да су
запослени. Моловић је апеловао на све Убљане и хумане
људе да дају крв, јер су потребне све крвне групе, поготово у
летњим месецима. Како наводи, ситуација је таква, да су
залихе испод сваког минимума. Овим акцијама се више
одазивају мушкарци, али статистика показује да су жене које
су даваоци здравије, јер воде здравији живот. Мање
конзумирају алкохол, дуван и опијате. Најмање шест сати пре
давања крви, не би требало пити алкохолна пића.
Живорад Јанчић из Уба, који је нулта позитивна крвна
група, већ 20 година донира своју крв. Укупно је, као давалац,
у оваквим акцијама дао крв 50 пута.
- Некад сам давао крв свака три месеца, сада једном или
два пута годишње. Дајем крв и због себе, али и да помогнем
неком. Знали су из фирме која сам крвна група, па су ме често
звали да помогнем другима – навео је Живорад Јанчић.
Убска акција добровољног давања крви организује се
сваког петка на Градском тргу, а у Ваљеву сваког уторка.
Следећа акција биће одржана у петак 4. септембра, од 11 до 16
часова.
Д.Капларевић

У сваком пакету било је по десет килограма брашна, храна и хигијена које су добиле угрожене
породице, лица са посебним потребама, самохране мајке, старачка и самачка домаћинства.
Црвени крст Србије је упутио 250 пакета
за најугроженија лица са територије општине
Уб, крајем јула и почетком августа. За социјално угрожене породице, самохране мајке и
појединце стигло је по десет килограма
брашна, хране и хигијенских средстава.
- Ово је други програм у овој години.
Један смо већ реализовали у сарадњи са
Министарством за социјални рад, који је и
овог пута обезбедио пакете у сарадњи са
Црвеним крстом Србије. Од 3. августа почели
смо поделу грађанима који су угрожени, а за
оне који су болесни и непокретни и нису
могли да нађу превоз, допремили смо помоћ
на кућне адресе – рекао је Слободан Моловић,
секретар у Црвеном крсту Уб.
Пакет хране за четворочлану породицу,
осим брашна, садржао је и шећер, тестенине,
месни нарезак, конзерве, јетрене паштете...
Хигијенски пакет је садржао детерџент,
шампон, сапун, пасту за зубе, тоалет папир и
прибор за бријање.

Породице које су добиле помоћ су
угрожена социјална категорија, породице са
посебним потребама, самачка, старачка
домаћинства, корисници социјалне помоћи
који немају могућност да добијају помоћ
током целе године, гранични случајеви. До
краја августа још 50 породица ће добити
помоћ. Слободан Моловић истакао је да је
пет породица добило значајну хуманитарну
помоћ од швајцарске Агенције за развој и
сарадњу и Удружење грађана, Асоцијација
„Дуга“ из Шапца. У сарадњи са УНИЦЕФ-ом
о б е зб е ђ е н и с у п а к е т и п о м о ћ и з а 2 3
хранитељске породице из општине Уб.
Успостављена је и сарадња са једном
невладином организацијом, Канцеларијом
ЕУ и Владом РС. Педесет и четири пакета са
храном и хигијеном са средствима за
дезинфекцију обезбеђена су за најстарије
суграђане за време епидемије корона
вируса.
Д.Капларевић

Волонтери
Црвеног крста у акцији

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.

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

ГОРАН ЗАРИЋ
НОВИ ПРЕДСЕДНИК
- Функцију заменика преузео је досадашњи
председник општине Милорад Милинковић.
- За председника СО Владимирци изабран
Раде Ковачевић.

ВЛАДИМИРЦИ
ФК ЈЕДИНСТВО (ВЛАДИМИРЦИ) СЕ ПЛАСИРАО
У ВИШИ РАНГ

ЗОНА ПО МЕРИ
ВЛАДИМИРЧАНА
Фудбалски клуб „Јединство” Владимирци остварио је
велики успех пласманом у виши ранг такмичења
“Колубарско-мачванска зону”, након победе над „Радником”
из Уба резултатом 3:0. Утакмица је одиграна, 16.августа, на
неутралном терену у Ваљеву. По препоруци кризног штаба
меч је одржан без присуства публике, уз пуно поштовање
свих прописаних мера заштите становништа од корона
вируса.
- Била је тврда, али лепа утакмица. Желим да честитам
мојим играчима на заслуженој победи, али и екипи Радника
на фер и коректној игри. Сви смо се потајно надали да ћемо
проћи овај бараж и гледали смо распоред зонске лиге, где
наредне две утакмице гостујемо, па онда играмо кући.
Прошло је сигурно 7-8 месеци како нисмо одиграли утакмицу
у Владимирцима, тако да сви једва чекамо нови наступ пред
нашом публиком- истакао је након инсторијског успеха
Милош Ђокић, тренер ФК „Јединство” Владимирци.

Конститутивна седница Скупштине општине Владимирци одржана је у четвртак, 20.августа, у Дому ученика
Посавотамнавске средње школе у Владимирцима. Одборницима новог сазива Скупштине општине верификовани су
мандати, након чега су положили заклетву. За председника
Скупштине изабран је Раде Ковачевић. Његов заменик у
новом мандату биће Зоран Ранковић, док је за секретара
Скупштине изабрана Ана Пантелић.

Преломан моменат на утакмици:
гол Димитрића за вођство Владимирчана

Зоран Ранковић, Раде Ковачевић
и Ана Пантелић
Након одржане Конститутивне седнице, заказана је нова
седница Скупштине општине Владимирци по хитном
поступку на којој је изабран нови председник општине
Владимирци Горан Зарић. За његовог заменика постављен је
досадашњи председник општине Милорад Милинковић.

Помоћни тренер Владимирчана Раде Павловић, након
утакмице, истакао је и неколицину људи који су у значајној
мери допринели у остварењу овог великог успеха.
- Захваљујем се играчима, стручном штабу, а нарочито
људима из локалне самоуправе, новом председнику Зарићу
и председнику СО Владимирци Раду Ковачевићу, као и
многим људима у општини који су изгурали ову причу. Ушли
смо у зону у којој ћемо, надам се, остварити коректан
резултат, а ову победу и улазак у виши ранг поклањамо
нашем пријатељу Микану Павличевићу, који нас је напустио
прерано. Овај успех бих посветио и свим људима добре
воље у општини Владимирци, који живе за овај клуб- истиче
Павловић, уз констатацију да виши ранг доноси и много веће
обавезе, које су сви у клубу спремни да прихвате.
На седници Штаба за ванредне ситуације, одржаној
дана 21.08.2020. године, донета је једногласна:

ОДЛУКА
О ОТВАРАЊУ БАЗЕНА У ВЛАДИМИРЦИМА

Милорад Милинковић (заменик)
и нови председник опшине Владимирци Горан Зарић
На прошлонедељној седници Скупштине општине
Владимирци изабрани су нови чланови Општинског већа
општине Владимирци: Ђорђе Шарчевић, Тамара Обреновић,
Бранко Симић, Ратко Драгојевић, Илија Марковић, Драган
Ковачевић и Мирко Лазаревић. За новог вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа “Извор” Владимирци изабран је Небојша Радовић.

Отвара се базен у Владимирцима због побољшања
епидемиолошке ситуације, уз поштовање свих мера
прописаних од стране Завода за јавно здравље Шабац,
Владе Републике Србије и Наредбе коју је донео Министар
здравља 16.07.2020.године.

ЛАЈКОВАЦ

27.август 2020.г.
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Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

НА МЕСТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

НОВИ МАНДАТ АНДРИЈИ ЖИВКОВИЋУ
- Ненад Џајевић нови је председник локалног парламента, а његов заменик ће бити
Милутин Нишавић, доскорашњи члан Општинског већа. - Посао секретара скупштине и
даље ће обављати дипл. правник Горан Илић. - За заменика председника општине
Лајковац изабран Обрад Милутиновић, дипл. инж. електротехнике, из Словца.
У Лајковцу су, 20.августа, одржане конститутивна
седница Скупштине општине и прва редовна седница, на
којима су потврђени мандати, изабрана скупштинска власт,
а затим извршна. Сви предложени и изабрани кандидати су
са листе „Александар Вучић-За нашу децу“, коју су у
Лајковцу као предизборна коалиција чинили Српска
напредна странка, Покрет социјалиста, Српска радикална
странка и Социјалдемократска партија Србије. У новом
сазиву СО Лајковац ова коалиција има убедљиву већину –
25 од 35 одборника.
Андрија Живковић (1983, професор географије) је
добио поверење већине одборника за други мандат на
месту председника општине, док ће његов заменик у
наредне четири године бити дипл. инж. електротехнике

Председавајући у новом сазиву
Скупштине општине Лајковац

Детаљ са гласања
на конститутивној седници СО Лајковац

УКИНУТО ВАНРЕДНО СТАЊЕ
Према Закључку Штаба за ванредне ситуације
општине Лајковац председник Андрија Живковић,
21.августа, донео је Одлуку о укидању ванредног стања
за територију општине Лајковац. Ванредна ситуација
била je проглашена 30. јула због потребе за предузимањем превентивних мера заштите становништва од
ширења заразне болести изазване вирусом КОВИД-19.
Одлука је мотивисана чињеницом да се број
новозаражених знатно смањио – последњи случај у
Лајковцу забележен је 13. августа, а пре тога било је
четири дана без нових инфицираних.
Од 69 инфицираних у другом пику пандемије
тренутно је 12 позитивних, 54 особе има дупли негативни
налаз и сматра се излеченим, док су три преминуле. У
кућној изолацији је 11 особа.

Андрија Живковић,
председник општине Лајковац
Обрад Милутиновић из Словца. Досадашњи заменик
председника општине, дипл. економиста Ненад Џајевић (1982)
нови је председник локалног парламента, а његов заменик ће
бити Милутин Нишавић, дипл. инжењер прехрамбене
технологије, доскорашњи члан Општинског већа. Посао
секретара скупштине и даље ће обављати дипл. правник
Горан Илић.
Уз председника општине и његовог заменика, чланови
Општинског већа биће: Младен Бајић, предузетник из Јабучја;
др Јованка Гомилановић, лекар у пензији; Милан Бугарчић,
радник из Јабучја; Дајана Ненадовић, економиста и Бојан
Лукић, мастер економиста. На основу измена и допуна Закона
о локалној самоуправи из 2018. године општине до 15.000
становника могу максимално имати пет чланова Већа.
Обраћајући се одборницима и грађанима општине
Лајковац након избора за председника, Андрија Живковић је
истакао да ће се наставити са вредним радом као у претходне
четири године. Нове развојне шансе Лајковца види у предностима које дају аутопут „Милош Велики“ и будуће брзе траке
од Лајковца до Ваљева, као и изградња и опремање Индустријске зоне 2 у близини аутопута. Акценат ће бити и на
трајном решавању водоснабдевања, изградњи путева,
инфраструктурном опремању села и подстицајима за развој
пољопривреде.
- У претходном мандату радили смо вредно, оставили
траг у времену и почели да стварамо другачије лице наше
општине. Данас, с поносом могу кажем да се наш рад види и
да су грађани то препознали. Не само да су у претходном
мандату испуњена обећања дата грађанима, већ је у
појединим сегментима стицајем околности урађено и више од
обећаног. Баш као што Влада Србије и председник Републике
Александар Вучић постижу одличне резултате на свим
пољима, тако и ми овде, на нивоу наше локалне самоуправе
померамо границе могућег и свакодневно унапређујемо
квалитет живота наших грађана. Још један мандат обезбедиће
континуитет у раду. Наставићемо даље, још јачим темпом и са
новим еланом, без застоја и опуштања- поручио је Живковић
са скупштинске говорнице.
Осим одборничких група листе „Александар Вучић-За
нашу децу“ са 25 и Социјалистичке партије Србије-Јединствене Србије са пет мандата, данас је формирана и одборничка група „За бољи Лајковац“, коју чине два одборника
„Заветника“ и одборник групе грађана „Српска десница за
домаћински Лајковац“. Два одборника има и група грађана
„Иницијатива за Лајковац“.
Због епидемиолошке ситуације седница је одржана у
сали Културног центра, уз примену свих хигијенско-техничких
мера.
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ЗА МЕШТАНЕ СЕЛА ЛАЈКОВАЦ

НОВА МОДЕРНА
УЛИЦА
„Оно што је битно за грађане је да се после
ванредног стања у земљи полако враћамо на
стари колосек и да све оне радове које смо
покренули почетком године настављамо да
реализујемо“, истиче Андрија Живковић,
председник општине Лајковац.
Улица Краља Милутина у Селу Лајковац прва је од три
улице које ће бити реконструисане средствима програма за
рехабилитацију путева на територији општине Лајковац. Ради
се о деоници дугој 650 метара, за коју је опредељено 5
милиона динара, а извођач радова је фирма ПЗП из Ваљева.
Председник општине Андрија Живковић са својим
сарадницима обишао је завршне радове и том приликом
истакао да ово јесте део који је познат као Село Лајковац, али
се сматра јединственом целином са Лајковцем, тако да је ово и
у инфраструктурном и у свим другим сегментима приближно
један саставни део вароши.
“Оно што је битно за грађане је да се после ванредног
стања у земљи полако враћамо на стари колосек и да све оне
радове које смо покренули почетком године настављамо да
реализујемо. Један од тих пројеката је и Програм
рехабилитације путева, који обухвата три путна правца, од
којих је први управо улица Краља Милутина у селу Лајковцу
која води ка градском гробљу. Поред овог, урадили смо
пројекте за још два пута, пут за Милошевиће у Непричави и пут
за Павловиће у Бајевцу. Цела ова деоница урађена је по
прописима, са нагибом, урађени су ивичњаци како би се
спречило одроњавање, а такође смо одговорили на захтев
мештана, да на тротоару између ивичњака и банкине урадимо
једну пешачку стазу, која ће бити пресута ризлом, тако да ће и
пешаци моћи несметано да се крећу, посебно јер је у близини и
школа”, рекао је Живковић.

Нов асфалт у Селу Лајковац
У прошлости су постојали разни пројекти за
реконструкцију ове улице, али то није реализовано.
“Ми смо одлучили да, пре свега, нађемо модус, решење
и новац у буџету како би људи били задовољни. Сигурно оно
чиме ћемо се руководити у наредном периоду јесте да што
више улица и путева урадимо преко Програма рехабилитације, јер је то јефтиније за буџет општине”, истакао је
Живковић.
Он је, такође, најавио да ће у септембру ребалансом
буџета бити опредељена средства за још неколико путних
праваца, а очекује се да ће, као и претходних година, и држава
помоћи у асфалтирању локалних и некатегорисаних путева.

БЕЗ ВАШАРА
НА ВЕЛИКУ ГОСПОЈИНУ
Због очувања стабилности епидемиолошке
ситуације, везано за пандемију корона вируса у
петак, 28. августа, на Велику Госпојину у Лајковцу
неће бити вашара.

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

АСФАЛТИРАН ДЕО ПУТА ЗА МИЛОШЕВИЋЕ
У НЕПРИЧАВИ

ВЕЗА СА
УБСКОМ ОПШТИНОМ
Преостао је још један километар, па да целокупна
деоница која излази у Рукладу буде спојена
асфалтом, што се планира за наредну годину
Средствима програма за рехабилитацију путева
асфалирана је још једна деоница у лајковачкој општини. Реч је
о путу за Милошевиће у МЗ Непричава у дужини од 500
метара. Извођач радова је фирма ПЗП Ваљево.
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АСФАЛТИРАЊЕ У БАЈЕВЦУ

ПУТ ЗА ПАВЛОВИЋЕ
У НОВОМ РУХУ
ПЗП Ваљево завршило је радове на асфалтирању 500
метара пута за Павловиће у Месној заједници Бајевац.
Вредност радова износи око 2,5 милиона динара, а општинско
руководство планира да у наредном периоду настави са
побољшањем инфраструктуре у овом селу.
- Већ је потписан уговор са Путевима Србије за 1.200
метара пута за Петровиће- рекао је прдседник општине
Лајковац Андрија Живковић, који је са сарадницима обишао
радове. Очекује се да ће овај пут бити завршен до краја
године. Живковић је, такође, подсетио да се приводе крају и
радови на реконстрзкцији основне школе, као и да је
приоритет када је Бајевац у питању, водоснабдевање и
изградња примарне водоводне мреже.

Асфалтирање у Бајевцу
Општинско руководство
у обиласку радова у Непричави
Радове су обишли челници општине Лајковац а
председник општине Андрија Живковић похвалио је
ангажовање представника Месне заједнице и
локалног
парламента из Непричаве, јер
управо њиховом
иницијативом, ово село има одличну инфрастрултуру.
- Ово је важна деоница и веома је фреквентна јер
излази на пут који спаја Лајковац и Уб и излази код „Виндије“,
рекао је Живковић. Преостало је још око 1.000 метара да се
пут у потпуности заврши. Ми смо, у првој половини године,
ову деоницу премерили са људима из фирме „Штрабаг“ и
Путевима Србије и аплицирали код њих, али због свих
околности везаних за пандемију и мањка у државном буџету,
вероватно ће тај пројекат сачекати следећу годину, како би
комплетирали целу ову деоницу
У наредном периоду планирана је и реконструкција
основне школе и школског дворишта, најавио је он.
Председник Савета МЗ Непричава, Вићентије Јеремић
изразио је задовољство досадашњом сарадњом са локалном
самоуправом и резултатима њиховог рада. Он истиче да је
инфраструктура у овом селу одлична и да је преостало још
само асфалтирање пута за Недељковиће и Петковиће у
укупној дужини од око два километра ,па да ово насељено
место у потпуности буде покривено асфалтом. Јеремић је
такође подсетио на важност управо завршене деонице пута ,
присетивши се да је он некада био „обична каљуга“ коју је
пре пар година Месна заједница „пресвукла“ ризлом.
Љ.В.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Општинска управа општине Лајковац, Одељење за
привреду и имовинско –правне послове обавештава
пољопривредне произвођаче са територије општине
Лајковац да ће се у периоду од 05.08. до 31.08. текуће године у
згради општине, канцеларији бр.309 –трећи спрат
организовати преузимање
захтева за калцификацију
обрадивог пољопривредног земљишта коју ће спровести
Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ваљево.
Право на ову меру имају пољопривредна газдинства са
територије општине Лајковац и то за парцеле које нису биле
предмет поступка калцизације у претходној години а
површине су од 0,5-2 ха које су у власништву и уписане у
регистар пољопривредних газдинстава.
Уз попуњен образац захтева потребно је да се приложи :
-извод из регистра-структура биљне производње;
-потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за
2020.годину

- Циљ нам је да сва села у Лајковцу имају одличну
инфраструктуру јер је то један од начина да људе, нарочито
младе, задржимо у селима. Бајевац и околна села имају
перспективу, пре свега и због великог броја мајдана у
окружењу у којима ради велики број младих. Дакле, људи
имају ту свој посао, а на нама је да урадимо пратећу
инфраструктуру и у наредном периоду побољшамо услове
живота колико год је то могуће – закључио је Живковић.
Одборник у СО Лајковац, Дејан Ивковић, изразио је
захвалност челним људима општине због залагања на
инфраструктурним радовима, посебно истичући школски
објекат који ће по завршетку бити један од најлепших у овом
делу Србије. Ивковић је додао и да се нада да ће у наредном
периоду бити решен проблем водоснабдевања мештана
Бајевца, као и то да ће бити реконструисани и преостали путеви у селу, међу којима приоритет има пут за Петровиће. Љ.В.

ТЕНИСКИ ТУРНИР У ЛАЈКОВЦУ

НАСТАВЉЕНА ТРАДИЦИЈА
Од 31. јула до 3. августа на теренима Установе за спорт и
омладину, одржан је тениски турнир „Lajkovac Open 2020“,
који традиционално у част градске славе Огњене Марије
организује Тениски клуб Лајковац. За разлику од велике
већине програма манифестације „Дани Лајковца“, који је
одложен због епидемиолошке ситуације, овај турнир се
одржава захваљујући чињеници да је тенис индивидуални
спорт у којем већ постоји знатна физичка дистанца.
Овогодишње надметање окупило је 37 учесника, рекреативаца, мање него претходних година због пандемије корона
вируса: 29 сениора и 8 ветерана. Поред домаћина, такмичили
су се тенисери из Лазаревца, Уба, Крупња и Ваљева.

Финалисти у конкуренцији ветарана
Овогодишњи победник у сениорској конкуренцији је
Владимир Мутаповић из Ваљева, који је у финалу је савладао
свог суграђанина Марка Илића (6:3, 6:2). У тениском надметању ветерана славио је Вељко Милановић Меџик, савладавши у занимљивом финалу Зорана Павловића Пају са 9:8.
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Говор Андрије Живковића
након избора за председника
општине Лајковац
„Поштовани грађани општине Лајковац, поштовани
одборници и сарадници,
велико ми је задовољство и посебна част, да вас са овог
истог места и у истој улози, након четири године поново поздравим и пре свега се захвалим свима на указаном поверењу.
У претходном мандату радили смо вредно, оставили
траг у времену и почели да стварамо другачије лице наше
општине. Данас, с поносом могу кажем да се наш рад види и
да су грађани то препознали. Не само да су у претходном
мандату испуњена обећања дата грађанима, већ је у
појединим сегментима стицајем околности урађено и више од
обећаног. Баш као што Влада Србије и председник Републике
Александар Вучић постижу одличне резултате на свим
пољима, тако и ми овде, на нивоу наше локалне самоуправе
померамо границе могућег и свакодневно унапређујемо
квалитет живота наших грађана.
Још један мандат обезбедиће континуитет у раду. Наставићемо даље, још јачим темпом и са новим еланом, без
застоја и опуштања.
Наш циљ је убрзани развој, а имамо све предиспозиције
и то морамо искористити. Са ауто-путем “Милош Велики” и са
изградњом брзе саобраћајнице од Лајковца до Иверка,
Лајковац има огромну нову развојну шансу, којом би могао да
понови своју историју брзог напретка и развоја. Ми се
искрено надамо да ће Лајковац поново ући у златно доба
развоја, попут оног с почетка 20. века, које се отворило
проласком првог воза. Лајковац је од свог настанка 1908. увек
био раскрсница важних путева и саобраћајница, од пруге
уског колосека и времена када је био међу највећим
железничким чвориштима у Србији. Данас смо учесници и
сведоци историје која се понавља. Ово је нова развојна
шанса боље будућности за нашу општину. Ово је велики
подстрек и приватном сектору и привреди, великом
туристичком потенцијалу Лајковца и читавог Колубарског
округа. Брзе саобраћајнице су од огромног значаја за
привредни и укупни живот савременог доба и ми се радујемо
новој развојној шанси, коју су нам пружиле. Отварају се
велике шансе за долазак будућих инвеститора, чиме ће бити
отворена нова радна места и спречен одлив становништва.
Свакако, наша предност је близина Београда и постојећа
пруга која је и симбол Лајковца, као и постојећи индустријски
железнички колосек, тако да су то све наше предности, уз
будућу обилазницу око Лајковца и изградњу и опремање
Индустријске зоне 2, која мора представљати својеврсну
капију привреде западне Србије и шансе за које сам уверен да
ћемо их максимално искористити.
Наставићемо да се боримо да напредак стигне до сваке
куће у нашој општини, да грађани виде промене и бољитак на
сваком кораку. Поред изградње обилазнице и Индустријске
зоне 2 у Непричави, акценат ће у стратешким циљевима
самим тим бити на новим радним местима и запошљавању,
али свакако и трајном решавању питања водоснабдевања,
наставићемо да улажемо у путну привреду, инфраструктурно
опремање села у циљу интензивирања развоја пољопривреде и останка младих на селу. Општина Лајковац ће
наставити да реализује све оне позитивне ствари по којима је
позната и препознатљива у окружењу.
Савладали смо све лекције и поуздано знамо шта нам
ваља чинити. Наш циљ су конкретни резултати и ја обећавам
да ће их бити. Желим да памтите време у којем смо мој тим и
ја урадили најбољи посао за нашу општину и за бољи живот
свих нас. При том, желим грађанима наше општине да се
захвалим на великој подршци и на енергији коју нам дају. Сви
грађани општине Лајковац треба своју будућност да виде
овде. И не само то, општина Лајковац треба да буде пожељна
дестинација за живот и инвестиције и других у окружењу и то
је циљ. Настојаћу да ваше поверење оправдам најбољим
могућим резултатима и да свака наредна година бити боља
од претходне. Мој тим и ја ћемо заједно вредно радити да
испунимо то обећање.
Посебну захвалност за помоћ у реализацији досадашњих резултата, у нади да ће се тако бити и убудуће,
изражавам сарадњи са суседним општинама, првенствено
општини Уб и председнику Дарку Глишићу, потом подршци
Владе Републике Србије, ресорним министарствима и
Путевима Србије, Канцеларији за јавна улагања, свима који су
нам помогли и омогућили да у претходном периоду
реализујемо бројне важне инвестиције и, наравно, председнику Србије Александру Вучићу, чија идеја и визија чини
окосницу свега што радимо.“
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"ДИЗЕЛКА" УПИСАЛА ЈЕДАН БОД НА СТАРТУ

У ЧЕКАЊУ
ПРВОГ ГОЛА
Лајковчани су у прва два
кола показали да нису залутали у српсколигашко друштво, али су за сада још без
победе. Дуел против кандидата за виши ранг Трепче донео је тврд и борбен фудбал, а
по свему приказаном- нерешен резултат је реалан.
Гости су имали одличну прилику преко Радојевића у 56.
минуту, али је своје квалитете потврдио 19-огодишњи
голман Бојан Петровић. На другој страни, најближи голу био
је његов презимењак Милош, ипак његов ударац из идеалне
позиције био је преслаб за Милентијевића. Запретио је два
пута и Ђермановић, да би голман Петровић још једном
добром интервенцијом у финишу спречио госте да понесу
бодове у Косовску Митровицу.
Српска лига "Запад", 1. коло

Железничар (Л) - Трепча 0:0
Стадион Железничара у Лајковцу. Судија: Милош Витић
(Ужице). Жути картони: Стевановић, Петровић,
Радибратовић (Ж), Никшић (Т).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Б.Петровић 7,5, Стевановић 6,5, Ђермановић 7, Митровић 7, Тинтор 7,5, Радивојевић 7, Петровић
6,5, Радибратовић 6,5 (Павловић -), Мијушковић 7,
Станојевић 6,5, Софронић - (Ђукић 7, Арсић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бојан Петровић (Железничар)
Брзо су се Лајковчани уверили да на неким теренима
Српске лиге неће имати равноправне услове за игру. Судија
Димитријевић имао је безмало двоцифрен број спорних
ситуација у Крагујевцу, готово све су пресуђене у корист
Сушице. Поништен гол Станојевића због офсајда којег су
видели само "људи у црном", гол домаћег нападача
Ђурђевића из офсајда, поново поништен погодак Арсића...,
били су превише да екипа Срђана Јовановића оствари више
од часног пораза.
Посебно добро играла је "дизелка" у последњих 20
минута, ређале су се шансе Арсића, Мијушковића,
Петровића..., али је мрежа Сушице остала мирна. Питање је
шта би било и да су Лајковчани били прецизнији, утисак је да
је Железничар већ био "типован" да ову утакмицу мора да
изгуби...
Српска лига "Запад", 2. коло

Сушица - Железничар (Л) 2:0 (1:0)
Стадион Сушице у Крагујевцу. Судија: Дејан Димитријевић (Смедерево). Стрелци: Ђурђевић у 28. и Вулић у 71.
минуту. Жути картони: Ђурђевић, Јововић, Цвијовић (С),
Ђукић, Стевановић, Станојевић, Јевремовић, Петровић
(Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Б.Петровић 6,5, Стевановић 6, Ђермановић 6, Митровић 6, Тинтор 7, Радивојевић 6, Ђукић 6,5
(од 80. Ракић -), Павловић 6 (Јевремовић 6,5), Мијушковић
6,5, Станојевић 6,5 (од 68. Арсић -), Радибратовић 6 (од 46.
М.Петровић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Ђурђевић (Сушица)

ЛАЈКОВАЦ
ЗАДРУГАР УСПЕШНО ОТВОРИО СЕЗОНУ

РАНИ ГОЛ
ЗА ТРИЈУМФ
После успешно одрађеног баража,
екипа из Владимираца је показала да је
заслужено у зони, али је победу однео
бољи ривал. Мало ко је очекивао да ће
рани гол Гавриловића бити једини на
мечу- акцију је иницирао Томић,
Милановић центрирао, а искусни нападач одлично реаговао на другој стативи.
Колубарско-мачванска зона, 1.коло:

Задругар- Јединство (Владимирци)
1:0 (1:0)
Стадион у Лајковцу. Судија: Немања Томић (Чачак).
Стрелац: Гавриловић у 3. минуту. Жути картони:
Марјановић, Гавриловић, Јеринић, Томић, Савић,
Н.Марковић, Павловић (З), Ђорђић, Недљковић, Мићић
(Ј).
ЗАДРУГАР: Веселиновић 7, Новаковић 7, Глигорић 7,5,
Милановић 6,5 (од 46. Павловић 7), Симеуновић 7, Марјановић 7, Радосављевић 7, Гавриловић 7,5 (од 67. Бојић ), Јеринић 7, Томић 7, Савић 6,5 (од 46. Марковић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Глигорић (Задругар)
Јединство је након тога било бољи ривал, до пуазе су
опасно запретили преко Трифуновића, али је Веселиновић
био на месту. У наставку је Задругар дошао до игре, ређале
су се шансе Немање Марковића (два пута) и Уроша
Јеринића, али је и Ристић био одличан на голу гостију.
У наредном колу, екипа Драгана Јовановића путује у
Лешницу.
Б.М.

КАРАТИСТИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА

ДРУГИ НА МЕЂУНАРОДНОМ
ОНЛАЈН ТУРНИРУ
У конкуренцији 14 држава, на Интернационалном
онлајн карате такмичењу одржаном протеклог викенда у
Украјини, седам такмичара лајковачког Карате клуба
Железничар представљало је Србију. Лајковчани су у
генералном пласману освојили друго место. Од седам
учесника, чак шест је освојило награде. Ово је посебан
начин такмичења, изнуђен пандемијом вируса корона, тако
да је младим учесницима био врло интересантан. Следећи
онлајн карате турнир је крајем августа у Индији, а КК
Железничар је позван да учествује.

У наредном колу на лајковачки стадион стиже
максимални Млади радник, меч се игра у недељу са
почетком у 16.30 часова.
Б.М.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ
Обавештавају се спортске организације са територије општине Лајковац да је крајњи рок за подношење
предлога годишњих програма за 2021. годину 01. септембар 2020. године.
Предлоге годишњих програма подноси Спортски
савез општине Лајковац, у складу са чланом 6. Правилника
о одобравању и финансирању програма којима се
остварује општи интерес у области спорта на територији
општине Лајковац.

КК Железничар (Лајковац)
“У питању је Онлајн турнир, било је врло
интересантно и избудљиво и ово је био први карате турнир
у време пандемије и својеврстан вид борбе против
пандемије спортом. Резултати су управо стигли и од седам
учесника турнира из нашег клуба, шест учесника освојило
је награде, што је одличан резултат и потврда квалитета
нашег рада. Други турнир ће бити већ сад крајем августа у
Индији и ми смо позвани да учествујемо.”, истиче први
човек клуба Рамиз Шабић.

Qig
na dlanu
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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.

ФОРМИРАНА ВЛАСТ У ЉИГУ

У КОАЛИЦИЈИ СНС, СПС И ГРУПА ГРАЂАНА
Нови – стари председник општине Љиг Драган Лазаревић
Након готово два месеца од завршетка локалних
избора, 19.августа, званично је формирана власт у Љигу.
Љишки напредњаци који, су освојили убедљиву победу на
локалним изборима 2020. године, и у наредне четири године
вршиће власт у коалицији са Социјалистичкм партијом
Србије (СПС) и ГГ „Време је за бољи Љиг – Михаило Зечевић“
.
Скупштина општине Љиг раније је бројала 30
одборника, али је на основу Статута ове општине, који је
донешен прошле године, сразмерно смањењу броја
становника, смањен и број одборничких места у локалном
парламенту на укупно 23. У новом сазиву, владајућа већина
ће водити општину са укупно 16 мандата ( СНС 12, СПС три и
ГГ „Време је за бољи Љиг – Михаило Зечевић“ са једним
мандатом).
На конститутивној седници Скупштине општине Љиг
изабрани су челни људи локалног парламента, а затим је на
првој редовној седници изабрано руководство општине,
односно предсденик општине, његов заменик, као и чланови
Општинског већа.
У наредне четири године функцију председника
Скупштине општине Љиг вршиће Веселин Шиљеговић из
Љига, дипломирани инжењер електротехнике (СНС), а на
месту заменика предедника Скупштине општине Љиг наћи ће
се Марина Милаковић, дипломирани географ – демограф
(СНС), такође из Љига. На место секретара Скупштине
општине Љиг поново је постављена Марија Филиповић из
Љига, дипломирани правник.
На првој редовној седници Скупштине општине Љиг,
одржаној истог дана, за председника општине Љиг поново

Ново скупштинско руководство

Драган Лазаревић,
председник општине Љиг
изгласан и изабран Драган Лазаревић, економиста, који је на
овој позицији још од 2014. године. За његовог заменика
изгласан је предузетник Миломир Радојичић из Љига (први са
листе „Ивица Дачић –Социјалистичка партија Србије“).
- Захвалио бих се на огромном поверењу које ми грађани
и грађанке Љига указују још од 2014. године и трудићу се да и у
овом мандату то оправдам и заступам интересе грађана и да
ћу часно и одговорно вршити дужност председника општине у
интересу свих грађана општине Љиг- поручио је у свом
излагању, између осталог, председник општине Љиг, Драган
Лазаревић,коме ће ово бити трећи мандат на челу љишке
општине.
На предлог кандидата за председника општине Љиг,
изабрани су и нови чланови Општинског већа, које од овог
сазива броји укупно пет чланова, уз председника Општине и
његовог заменика. Ново Општинско веће чиниће: Горан
Миловановић (СНС) који ће бити задужен за област спорта,
Владимир Нерић (СНС) задужен за област привреде, Милован
Марковић (СНС) за област пољопривреде, Гордана
Обрадовић (СНС) биће задужена за област социјалне
политике, док ће се Михаило Зечевић (представник ГГ) бити
задужен за сва питања везана из области саобраћаја.
У опозицији остаје ГГ „За опстанак и будућност Љига и
Качера – др Мирослав Максимовић-Мики“ са четири
одборника и ГГ „Заједно и одлучно за општину Љиг – мр
Драган Стевановић – Персинац“ са три одборничка мандата.

КОРОНАВИРУС У ЉИШКОЈ ОПШТИНИ

У ДРУГОМ ТАЛАСУ 71 ПОЗИТИВАН СЛУЧАЈ
Од 01. јула 2020. године до данас тестирано је 168
Љижана под сумњом на КОВИД-19. У јулу је лабораторијски потврђена корона код 55 пацијената, док је за 21
дан августа 16 позитивних пацијената. На болничком
лечењу тренутно се налази пет пацијената са подручја
љишке општине, што Љиг, после Ваљева, поново
сврстава у најбројније општине у Колубарском округу по
питању хоспитализованих пацијената. У кућној изолацији, према подацима Завода за јавно здравље Ваљево,
налази се 16 особа. Од почетка епидемије (15.марта) у
Кризни штаб општине Љиг
Љигу су оболеле укупно 84 особе, док их је пет преминуло. Према последњем извештају још три пацијента су
У Љигу је и даље на снази ванредна ситуација која је
тестирана ПЦР тестом под сумњом на КОВИД-19 и још
шест раније узоркованих резултата, што збирно чини број уведена 25. јула, редовно се контролише рад угоститељских објеката, односно поштовање мера заштите.
од укупно девет резултата тестова који су на чекању.

Mionica
na dlanu
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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.

КУПАЛИШНА СЕЗОНА НА БАЗЕНИМА
У СЕЛУ МИОНИЦИ

МЕРЕ ЗАШТИТЕ
СУ ПРИОРИТЕТ
Купалишна сезона на отвореним базенима у Прибарама
Селу Мионици којима управља Спортски центар Мионица
одвија се уз поштовање мера које су прописане од стране
надлежних органа Републике Србије и Штаба за ванредне
ситуације општине Мионица. Што због мера заштите од
вируса COVID-19 којима је, између осталог, ограничен
капацитет купалишта на максимално 40 купача на 1.000
метара квадратних, што због опрезности грађана, што због
ћудљивог времена, на базенима је овог лета значајно мањи
број посетилаца у односу на претходне сезоне. Посебно је
приметан изостанак пензионера и деце, мионичких основаца,
који већ пету годину имају бесплатан улаз на базене
Спортског центра.

Базени у Прибарама
Као и претходних сезона, љубитељима купања су на
располагању три базена, мали пливачки базен димензија 20 x
10 метара, дубине од 1,2 до 2,1 метар, велики пливачки базен
димензија 33 x 25 метара, дубине од 2 до 2,1 метар и дечији
базен димензија 9,5 x 4,5 метара и дубине пола метра. Базени
у Селу Мионици своју популарност у великој мери дугују
својој једнинственој лековитој хипотермалној води чија се
температура креће од 27 до 28,7 степени. Локална
самоуправа је у односу на претходну сезону посетиоцима
омогућила боље услове. Проширен је паркинг простор и
плажа, набављен је нешто већи број лежаљки, измештени су
тушеви, проширен капацитет кабина за пресвлачење, а на
паркингу је посађено украсно растиње. Постављен је и видео
надзор, што ће верују надлежни, осујетити рушилачке акције
непознатих лица која су претходних година често правила
штету на огради.
Како најављују из Спортског центра Мионица у
наредном периоду је планирано снимање, чишћење и
ревитализација оба бунара. На бунару са којег се пуне базени
још од 1998. године није било никаквих радова, док ће
испитивање другог бунара избушеног пре више од 40 година
и са којег се тренутно снабдевају тушеви показати да ли је
могуће повећати његову издашност. Планирана је и изградња
игралишта за одбојку и мали фудбал на песку и постављање
модерног осветљења.

МИОНИЦА

УКИНУТА
ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Председник Општине и командант Штаба за
ванредне ситуације општине Мионица Бобан Јанковић је
на седници одржаној 19.августа, на предлог Штаба,
укинуо ванредну ситуацију на територији општине
Мионица. Ванредна ситуација је проглашена 27. јула
услед погоршања епидемиолошке ситуације изазване
вирусом COVID-19, a у циљу предузимања превентивних
мера и мера заштите становништва општине Мионица и
гостију који бораве на подручју Бање Врујци.
Штаб за ванредне ситуације општине Мионица
апелује на грађане да се и даље стриктно придржавају
свих прописаних мера у циљу заштите здравља и
добробити целокупне заједнице.

МЕЂУНАРОДНА БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА
„КРОЗ СРБИЈУ“

ОРГАНИЗАТОРИ ОБИШЛИ
„МИОНИЧКУ ТРАСУ“
Мионица ће и ове године, трећи пут за редом, бити
град домаћин једне од етапа Међународне бициклистичке
трке „Кроз Србију“ која ће се од 31.августа до 3. септембра
одржати јубиларни 60-ти пут. Тим поводом је, 9.августа,
председник општине Мионица Бобан Јанковић у друштву
Саше Гајичића, једног од најбољих бициклиста Србије свих
времена који тренутно обавља функцију генералног
секретара Бициклистичког савеза Србије и Ивана Стевића,
четвророструког олимпијца у бициклизму, обишао најзанимљивије деонице друге етапе, која ће се 2. септембра
возити мионичким крајем.
Обилазак стазе уочи трке није новина, али је права
реткост да један председник општине на бициклу обиђе
трасу и на овај начин организаторима трке представи свој
крај из једног потпуно другачијег угла.
- Ми показујемо да, иако смо мала локална самоуправа, можемо да се носимо са великим местима у
организацији значајних догађаја, као што је Трка „Кроз
Србију“. На овај начин промовишемо праве вредности.
Промовишемо спорт, промовишемо Мионицу, промовишемо Србију- рекао је председник општине Мионица Бобан
Јанковић.
„Извиђање“ трасе је подразумевало и посету музеју
војводе Мишића у Струганику и обилазак Бање Врујци, а
Иван Стевић је један од оних који су учествовали у одабиру
руте којом се од 2018.године вози етапа кроз мионички крај.
- Још од раније знам да је стаза прелепа. Уживање у
данашњој вожњи је посебно обогатила посета Музеју
војводе Мишића, тако да су утисци још снажнији-нагласио је
Стевић.

Председник Бобан Јанковић
са Стевићем и Гајичићем у обиласку трасе
Генерални секретар Бициклистичког савеза Србије
Саша Гајичић је, такође, био задовољан оним што је видео.
- Направили смо једну лепу туру и „осетили“ стазу коју
ће прећи и бициклисти у другој етапи трке „Кроз Србију“.
Мионица и њено окружење су изузетно занимљиви за
бициклизам и верујем да ће се ови валовити предели
свидети такмичарима-истакао је Саша Гајичић.
Овогодишња Трка „Кроз Србију“ креће са Јахорине и
возиће се преко Златибора, Мионице, Пожаревца, Београда
и Зрењанина, све до циља у Новом Саду.

МИОНИЦА

27.август 2020.г.

РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПРОЈЕКАТ ОПРЕМАЊА ШКОЛА
И ПСИХОЛОШКОГ САВЕТОВАЛИШТА

ИЗАБРАН ДОБАВЉАЧ
ОПРЕМЕ И НАМЕШТАЈА
Пројекат суфинансирају Министарство
без портфеља задужено за демографију
и општина Мионица
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НА РЕЦИ РИБНИЦИ

УРЕЂУЈЕ СЕ
КУПАЛИШТЕ
ЈКП „Водовод Мионица“ је, почетком августа,
започело радове на чишћењу и уподобљавању корита реке
Рибнице за заснивање купалишта, на локацији удаљеној око
200 метара узводно од градског кеја.

На основу спроведеног поступка о јавној набавци
добара за набављача опреме и намештаја за опремање
Основне школе „Милан Ракић“ и Средње школе Мионица
изабрана је група добављача коју чине „ITRO-COOP“ из
Ариља и „Блажекс“ из Крагујевца. Овим је практично
започета реализација уговора у вредности од 10,69 милиона
динара о суфинансирању мера популационе политике
јединица локалне самоуправе у 2020. години, који су у марту
ове године потписали Министарка без портфеља у Влади
Републике Србије задужена за демографију и популациону
политику Славица Ђукић Дејановић и председник општине
Мионица Бобан Јанковић. Уговором је прецизирано да
мионичка локална самоуправа обезбеђује 25 процената
укупних средстава, а Кабинет министра 75 процената.

Обнова некадашњег купалишта

ОШ „Милан Ракић“ Мионица
Општини су одобрена укупно четири пројекта, којима се
предвиђа опремање Основне и Средње школе у Мионици,
чија реконструкција је у завршној фази, као и оснивање
психолошког саветовалишта за адолеценте и њихове
родитеље и за младе брачне парове и саветовалишта у
области репродуктивног здравља.
А.Ковачевић

НА ШЕТАЛИШТУ ПОСТАВЉЕНЕ НОВЕ КЛУПЕ

УЛЕПШАВАЊЕ
МИОНИЦЕ

Иницијативу за заснивање купалишта је покренуло
Удружење истраживача „Војвода Мишић“ Мионица. Намера
је да се реализацијом овог пројекта Мионичани подстакну да
се после дужег времена поново врате својој реци, јер
старије генерације памте да је Рибница са њених десетак
вирова, на потезу од Степановића до Ћосића бране, у
летњим месецима била главно излетиште и купалиште
Мионичана.

У ГОРЊЕМ ЛАЈКОВЦУ

АСФАЛТИРАН МОСТ
И ПРИСТУПНИ ПУТ
Током августа је завршена реконструкција моста у
Горњем Лајковцу која је, поред осталог, подразумевала и
радове на асфалтирању моста и приступног пута у укупној
дужини од око 600 метара. Мост у Горњем Лајковцу је један
од најстаријих објеката ове врсте на подручју општине
Мионица, а редове на његовом уређењу вршило је
Предузеће за путеве Ваљево.

Уређење приступног пута

Недавно су постављене нове клупе у горњем делу
шеталишта у центру Мионице у оквиру активности на
комуналном опремању. Дизајн је примерен окружењу и
допринеће још лепшем визуелном идентитету простора.
Поред тога, ради се и сређивању постојећих клупа у парку
који представља један од препознатљивих симбола
мионичке вароши.

Овај мост повезује села Брежђе и Горњи Лајковац на
деоници државног пута II B реда број 356 Брежђе-Срасла
Буква и једнa је од најфреквентнијих саобраћајница на
територији општине Мионица.

ОТКУП ХРАСТОВИХ И ЈАСЕНОВИХ
ТРУПАЦА И ШУМА
Тел. 066/956-70-44 и 065/230-66-33
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ШАБАЦ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
(IV СТЕПЕН)
- за рад у производњи и ост. делатностима
Машински техничар
Машински техничар за компјут. конструисање
- за рад у сервисима, техничким прегледима
Машински техничар моторних возила
- за рад у електранама и топланама
Техничар машинске енергетике
Машински техничар мерне и регулационе опреме

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
(V СТЕПЕН)
(у једногодишњем трајању)
Аутомеханичар – специјалиста
Бравар - специјалиста
Металостругар - специјалиста
Металоглодач – специјалиста
Услов уписа: Одговарајућа средња школа
и 2 године радног искуства

СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

тел. школе: 015/348-829
моб: 065/69-57-196

www.sepsab.edu.rs
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин
Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h
- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа и 2 године радног искуства

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије
По завршетку ове средње школе можете наставити студије:
1.на државном и приватним факултетима;
2.на високим школама;
3.на полицијској и војној академији

ЛАЈКОВАЦ

27.август 2020.г.
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ПЕТ МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ИЗ ЛАЈКОВЦА ОСТВАРИЛО ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈЕ

ЗНАЧАЈНА ПОДРШКА АГРАРУ
У општини Лајковац све више је младих људи заинтересованих за бављење
пољопривредом, а један од мотива је и “ветар у леђа” који добијају од саме општине.
Ове године субвенције по Конкурсу за помоћ младим
пољопривредницима у оптини Лајковац остварило је пет
носилаца пољопривредних газдинстава. Учешће општине
износило је између 55 и 68 посто, у зависности од пројекта, а у
питању су набавке приплодног материјала оваца, набавке
механизације и система за наводњавање и пластеника. Ове
године конкурисале су и даме, две младе пољопривреднице
Ивковић Лидија из Рубрибрезе и Гудаловић Наташа из
Лајковца. Поред њих ту су и три млада пољопривредника
Брдарић Александар из Пепељевца, Митровић Радивоје из
Непричаве и Живковић Никола из Јабучја.
Укупно је опредељено 2.400.000 динара, а средства су
расподељена у зависности од пројекта. Услови Конкурса
били су да је учесник млађи од 40 година, да је носилац
пољопривредног газдинства, да се бави том пољопривредном производњом, да поседује одређену површину
обрадивог земљишта, односно, одређени број грла стоке, док
је овога пута за разлику од претходне три године, укинут
услов да то лице мора бити незапослено.
“Баш због овог последњег услова протеклих година
веома мали број младих људи могао је да конкурише, а

ЗА УМЕТНИКА МИЛУТИНА РАНКОВИЋА

ПРИЗНАЊЕ СРБА
ИЗ ФРАНЦУСКЕ
Председник Савеза Срба Француске Ђуро Ћетковић
недавно је у Лајковцу Милутину Ранковићу уручио признање
у име овог савеза. Том приликом Ћетковић је рекао:
- Одлучили смо да у овој години доделимо признања
људима из отаџбине и расејања, који су дали значајан
допринос у унапређењу српске дијаспоре у Француској. Када
је у питању култура, без дилеме Савез Срба Француске био је
сагласан да медаљу ове организације међу првима добије
Милутин Ранковић”.

Још једно у низу признања
за лајковачког уметника Милутина Ранковића
Председник одбора за културу Савеза Срба Француске
Петар Гојковић, стари познаник Лајковчана, образложио је
епризнање за Ранковића:
- Осим што је приређивао изложбе својих скулптура,
беседом отварао програм Светосавског бала на Сени, водио
програме у Амбасади Србије и Цркви Светог Саве у Паризу,
Милутин Ранковић је омогућио да барем 150 сликара,
књижевника и других уметника наступи на Данима српске
културе у Паризу, Данима Светосавља и манифестацији
Мондо Култ у Паризу, Бондију и Сурену. Надам се да ће
проблеми са пандемијом ковида што пре проћи, па да већ од
јесени наставимо где смо стали.
Ово је још једно у низу међународних признања
Милутину Ранковићу, уметнику из Лајковца.

сведоци смо да се ти
исти млади људи, иако
запослени, озбиљно
баве пољопривредном
производом. Из тог разлога је ове године Скупштина општине Лајковац, приликом усвајања
програма, донела одлуку да се услов незапослености укине”, рекао
је начелник општинске
управе Живорад Бојичић.
Треба напоменути да постоји још један
Живорад Бојичић
услов када је реч о Конкурсу за помоћ младим
пољопривредницима, а то је да се не могу понављати иста
лица. У протекле четири године око 20 младих лајковачких
пољопривредника остварило је право на субвенције.
“Оно што охрабрује јесте чињеница да се све већи број
младих људи окреће пољопривреди, али као бизнису. Ви сте
сада сведоци да у појединим селима у Лајковцу и Убу, постоји
све већи број плантажа лешника, боровница, јабука, јагода,
ароније... и то је веома позитиван сигнал. Уз то све већи број
младих одлучује се за набавку савремене механизације услед
проблема са мануелном радном снагом”, истакао је Бојичић.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

БРОШУРА
О ВОДЕНИЦАМА
Туристичка организација општине Лајковац
недавно је на својој фејсбук
страници објавила нову
брошуру о воденицама на
Колубари и Топлици, која
носи назив “Мираз од
ушура”. Ово је драгоцено
сведочанство о објектима
националног неимарства,
који и данас мељу, али
подсећа и на бројне
воденице које нису одолеле
зубу времена. Писац текста
је Милутин Ранковић, који је
и аутор једног дела фотографија и података о некадашњем броју воденица на
Колубари (27) и Топлици (23), начину градње и броју
каменова који данас мељу.
У новом електронском издању брошуре Туристичке
организације општине Лајковац о воденицама на Колубари
и Топлици можете сазнати скоро заборављене појмове:
шта су то ујам и ушур, шта литра а шта драм, колико делова
има воденични камен и како су га поредовници делили.
Забележена су и предања о настанку Илића
воденице у Непричави, Јолића воденице у Лајковцу,
подаци о куповини Сретеновића воденице у Марковој
Цркви, те о обнови Кумове воденице у истом селу. За
млађе генерације посебно ће бити интересантне
фотографије Драгана Радовановића, који је крајем
деведесетих година прошлог века снимио урушене
воденице, које данас на Колубари више не постоје. Осим
његових заст упљене су и фотографије Ненада
Драгићевића. Брошуру је дизајнирала Јелена Ђурић, док је
Зоран Антонијевић радио као сарадник на прикупљању
архивске грађе.
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29.августа 2020.г. навршавају
се три године од смрти нашег
непрежаљеног сина и брата

17.8.2020.г. навршило се две године
од смрти наше драге

БОСЕ РАНКОВИЋ
(1950 – 2018)

ГОРАНА
ПРОДАНОВИЋА
Неописиви бол је још већи,
а туга за тобом никада
неће престати...
Мајка Марина и брат Слободан
са фамилијом

Босо моја, прошла је и друга година
туге и бола а једна је прошла од како
ме млађи душманин нокаутирао и
пролио очеву крв.Остао сам инвалид
у десну руку,само зато што му нисмо
направили кућу на Дедињу, а у овој
боље услове за живот. Шта родисмо,
жено моја, и шта нам он доведе у
кућу? Знаш да те задњи пут није хтео
одвести у болницу! Зато идем у цркву
и молим се Богу, палим ти свећу за
покој душе и надам се у пету Божију
заповест да се што пре оствари!
Твој супруг инвалид од сина Брана,
једини син Саша, једина снаја
Драгица и унучад Каћа и Аца

ВЛАДИМИР
РАДОЈИЧИЋ
(26.03.1939-25.07.2020)
Добри наш Владимире!
Нека Твоју племениту душу,
уз нашу неизмерну љубав
и нашу сталну молитву,
свемоћни Господ Бог прими
у светло Царства Небеског! Амин!
Твоји: Драган, Дивна, Вукашин, Игор,
Ана и Рада
СЕЋАЊЕ

ЖИВКО
РАДОВАНЧЕВИЋ
из Јабучја
(29.08.1971-19.11.2018)
Бол никад нија престала!
Оставио си нам сећање
на твоју широку душу и
топло срце за свакога и
твој честити живот којим
се поносимо!
Мајка Љубинка, ћерке
Душица, Наташа и Ива
и сестра Светлана
са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
06.08.2009 - 06.08.2020.

(1922 2009)

АЛЕКСАНДАР М.
НЕДЕЉКОВИЋ
Доктор ветеринарске медицине

Уspomena ће трајати
вечно u na{im srcima,
а легенда о теби живи
у нашем Убу.
Sin Milan са породицом

27.август 2020.г.
12.08.1992 - 12.08.2020.

ДИМИТРИЈЕ
МИЛОВАНОВИЋ
ДИША
Препознају нас по сећању
на тебе и ону варош која
те искрено волела...
Мишко са децом

РАДОВАНА РАДА
МИЛОСАВЉЕВИЋА
(1959 – 2011)
Године пролазе, само бол и
сећање на тебе никада неће
проћи. Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима...
Твоја супруга Драгица,
син Жељко и ћерка Жељка

ДУШКА
МАРИНКОВИЋА
(1984 – 2018)
Неописиви бол и туга никада неће
престати! Недостајеш бескрајно...
Твоји: отац Зоран, мајка Славица,
браћа Милош, Иван, Немања,
Стефан и Александар и
сестра Јелена

7.09.2020.г. навршиће се 19
тужних година од како није
са нама наш драги

(1925 1992)

15.08.2020.г. навршило се девет
година од смрти нашег драгог

25.08.2020.год навршило се две
године од смрти нашег драгог
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25.августа 2020. г. навршило
се шест месеци од смрти
мог баје

ВЛАДИМИРА
РАДОЈИЧИЋА

МИОДРАГ ЛУЧИЋ
(1935 – 2001)
Године пролазе, али
туга и бол за тобом
никада проћи неће...
Твоји: Јелка, Аца
и Сања са породицама

22.08.2020.г. навршило се 40
тужних дана од смрти мог
драгог брата

ГОРАНА
МИЛИВОЈЕВИЋА
(23.02.1963-14.07.2020)
Са великим болом и тугом
увек ћу се сећати твог
племенитог и драгог лика...
Твоја сестра Борка
16. 08. 2020.г. преминуо је наш драги

МИРОСЛАВ МИРЕ
МИЛОШЕВИЋ
(1938 - 2020)

Био си и остаћеш заувек део наших
(1939 – 2020)
наших живота. Носићемо те у срцу
и мислити на тебе.
Супруга
Јулијана, син Живота,
Сећаће Те се заувек сестра
кћерка Снежана, брат Сава и сестра
Донка са породицом
Бранка са породицом
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22.08.2020.г. навршило се
40 дана од преране смрти
мог брата

22.08.2020.г. навршило се
40 дана од преране смрти
нашег вољеног

ГОРАНА
МИЛИВОЈЕВИЋА
(1963 – 2020)

ГОРАНА
МИЛИВОЈЕВИЋА
(1963 – 2020)
Моја бол ће бити вечна...
Брат Слободан са породицом

Недостајеш нам много, али
те с поносом чувамо у
нашим срцима и мислима.
Хвала ти за све што си за
нас учинио. Вечно ћеш
живети са нама...
Твоја супруга Драгана,
син Немања и ћерка Бојана
са породицом
22.08.2020.г. навршило се
40 дана од преране мога оца

ГОРАНА
МИЛИВОЈЕВИЋА
(1963 – 2020)

ДРАГАН ПАВЛОВИЋ
из Звиздара (1965 – 2020)
Мили брате, прође 40 тужних и
уплаканих дана! Свaког дана те
очекујем да ми дођеш, а ти си се
наљутио на твоју сестру.
Брате мој, био си ми понос и
никада те не могу преболети.
Нека те aнђели чувају, брате,
када ја нисам могла...
Твоја неутешна сестра
Драгана са породицом

Тата, нема дана да те не
спомене један дечак. Нада
се да ћеш доћи. Знам да си
ту и да нам дајеш снаге да
наставимо даље...
Твоја ћерка Бојана
и унук Јаков

СЕЋАЊЕ

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
ГРОЗДАНА РАКИЋ
1936-2010

Увек ћеш бити у нашим
срцима
Твоја деца и унучад

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”

ФУДБАЛ
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Мофл "Исток", 1. коло

Резултати 1.кола (22/23.август):
Ратковац- Колубара (Ј)
2:2
Омладинац(К) - Младост(В) 2:0
Пролетер- Паљуви
1:0
Стубленица- Звиздар
0:2
Шарбане- Чучуге
2:2
Полет (Таково)- Рудар 1945 4:1
Полет (ДЛ)- Каленић
4:0
Јошева- Црвена Јабука
0:0
Најава 2.кола (29/30.август):
Колубара (Ј) - Црвена Јабука
Каленић- Јошева
Рудар- Полет (ДЛ)
Чучуге- Полет (Т)
Звиздар- Шарбане
Паљуви- Стубленица
Младост (В)- Пролетер
Ратковац- Омладинац (К)
Најава 3.кола (5/6.септембар):
Омладинац(К)- Колубара(Ј)
Пролетер- Ратковац
Стубленица- Младост (В)
Шарбане- Паљуви
Полет (Т)- Звиздар
Полет (ДЛ)- Чучуге
Јошева- Рудар 1945
Црвена Јабука- Каленић

OP[TINSKA LIGA
“UB”
Резултати 1.кола (22/23.август):
Бргуле- Гуњевац
2:1
Колубара(ЛП) - Јединство 5:3
Докмир- Врело
2:5
Мургаш 2012- Таково
0:0
Будућност 1995- Вукона
3:1
Тамнава- Слога (В)
2:5
Совљак слободан
Најава 2.кола (29/30.август):
Вукона- Тамнава
ОФК Таково- Будућност 1945
Врело- Мургаш 2012
Јединство (Милорци)- Докмир
Гуњевац- Колубара (ЛП)
Совљак- Бргуле
Слога (Врховине) слободна
Најава 3.кола (5/6.септембар):
Колубара (ЛП) - Совљак
Докмир- Гуњевац
Мургаш 2012- Јединство
(Милорци)
Будућност 1995- Врело
Тамнава- ОФК Таково
Слога (Врховине)- Вукона
Бргуле слободне
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МОФЛ "Исток", 1. коло

Полет (Таково) - Рудар 1945
4:1 (4:0)

Шарбане- Чучуге
2:2 (1:0)

Стадион у Такову. Судија: Немања
Ћећез (Лајковац). Стрелци: Владимир
Стефановић у 5., Живановић у 32.,
Петровић у 36. и Срећко Илић у 40. за
Полет, а Ристић у 75. минуту за Рудар.
Жути картони: Марић, Радовић (Р).
ПОЛЕТ: Кувекаловић 7, Максимовић 7,
Стевановић 7, М.Стефановић 7, М.Илић
7, М.Живановић 7,5, Павловић 7 (Вишић
-), Петровић 7,5 (Глишић -), В.Стефановић 8 (Ж.Живановић -), Јовић 8, Радовановић 7 (С.Илић 7,5)
РУДАР 1945: Ковачевић 6 (Чупковић -),
Лазарић 6 (Ђаловић -), Павловић 6,
Марић 6, Теодосијевић 6,5, Ђорђевић 6
(Танасић -), Симић 6 (Хаџић -), Ивковић
6, Радовић 6,5, Ристић 7, Пауновић 6
(Јовановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Стефановић (Полет)
Полет је у фуриозном првом
полувремену "самлео" Радљевце, а
голеаду је отворио феноменалним
ударцем Влада Стефановић. Предност
је дуплирао Марко Живановић после
корнера, а трећи гол је после лепог
соло-продора постигао Петровић.
Сјајних 45 минута домаћина заокружио
је Срећко Илић, протутњао је по десној
страни, на крају заобишао и голмана и
лако погодио.
Радљевци мало поправили
утисак у наставку, Срђан Ристић је са 20
метара ублажио пораз Рудара.

Стадион у Шарбанама. Судија: Марко
Ивковић (Лајковац). Стрелци: Стевић у
30. и Владан Илић у 68., а Поповић у 63.
и Станојевић из пенала у 83. минуту за
Чучуге. Жути картони: В.Илић (Ш),
Симчевић (Ч). Црвени картон: Гајић
(Шарбане) у 82. минуту.
ШАРБАНЕ: Иванковић 6, Јанковић 7,
Новаковић 7, Ж.Илић 7,5, В.Илић 7,
Мирковић 7, Миловановић 7 (од 86.
Дукић -), Гајић 6,5, Стевић 7, Поповић
7,5, Н.Илић 6 (од 70. Аврамовић -)
ЧУЧУГЕ: Видаковић 6, Виторовић 7,
Иванић 6,5, Нумановић 6,5, Алексић 6,5,
Јовић 7, Ђуричић 7, Станојевић 7,
Поповић 7,5, Милић 6,5 (од 73. Ашковић
-), Симчевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Живорад Илић (Шарбане)
Шарбане су дошле у предност
у режији Жике Илића, а Стевићу је
преостало да са гол-линије обави
лакши део посла. Изједначењу је
кумовала грешка Иванковића, Поповић
је искористио поклон и лако погодио
мрежу.
Није се прославио ни његов
колега на другом голу- Владан Илић је
извео прекид са центра, а одскок лопте
збунио Видаковића, па је она завршила
у мрежи. Пенал у финишу меча за госте
изнудио је Симчевића, а Влада
Станојевић са 11 метара донео бод
Чучугама.

Општинска лига Уба, 1. коло

Општинска лига Уба, 1. коло

Докмир - Врело
2:5 (1:2)
Стадион у Докиру. Судија: Марко
Поповић (Уб). Стрелци: Стефан Павловић у 24. и Шимшић у 85. за Докмир, а
Небојша Илић у 32. и 34., Мирковић у 58.
и 87. и Јокић у 69. минуту за Врело. Жути
картони: Н.Павловић (Д), Мирковић,
Арамбашић (В). Црвени картон: Панић
(Врело) у 60. минуту.
ДОКМИР: Манојловић 6, Н.Павловић 6,
Нешковић 7 (од 58. С.Јовић 6,5),
Крсмановић 6 (од 65. Јагодић 6,5),
Влајковић 6,5, Јовић 7, Шимшић 7,5,
Ст.Павловић 7,5, Икић 6 (од 51. Сл.Павловић 6), М.Павловић 6 Живановић 6,5
ВРЕЛО: Сандић 7, Љубомировић 7 (од
68. Вићентић 7), Младеновић 7 (од 40.
Милић 7), Арамбашић 7, Николић 7,
Н.Илић 8,5, Јокић 7,5, Панић 6,5,
Радојичић 7,5, Мирковић 8, М.Илић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Небојша Илић (Врело)
Врело је "десном ногом" ушло
у првенству, а посебно разигран био је
тандем Небојша Илић- Владимир
Мирковић. Левоноги везиста је са два
сјајно изведена слободна ударца
преокренуо ток меча, а Мирковић је, уз
два поготка, забележио и лепу асистенцију петом за Јокића.
Домаћин се добро борио,
повео након лепог лоб-ударца Стефана
Павловића, а похвале за игру и гол
заслужује и Никола Шимшић.

Потребан млађи физички радник
за стални радни однос на Убу.
Лаки послови, плата и пријава уредни.
Тел: 063/8262-336

Тамнава - Слога (Врховине)
2:5 (1:3)
Стадион у Совљаку. Судија: Филип
Ђорђевић (Уб). Стрелци: Јордановић у
36. и Немања Теодосић у 59. за Тамнаву,
а В.Арсенијевић у 8., Симић у 35.,
Цаковић у 38. из пенала и 84. и
Станојевић у 89. минуту за Слогу. Жути
картони: Н.Симић, Марковић, В.Симић
(Т), В.Арсенијевић, Марковић (С).
ТАМНАВА: Н.Симић 6,5 (од 46. Петровић
6,5), А.Марковић 6, Д.Теодосић 6,5
(А.Ранковић 6,5), Н.Теодосић 7,5, М.Ранковић 6,5, Вучетић 6,5, Јордановић 7,
М.Марковић 6,5 (од 85. Матић -),
Кованџић 6,5, Мијатовић 6,5, Трнинић 6
СЛОГА: Мирковић 7, Теодосић 7,
Н.Арсенијевић 7 (од 65. Мићић 7),
Маринковић 7 (од 46. Поповић 7),
Бошковић 7,5, Станојевић 7, Симић 7,5,
Иванковић 8, В.Арсенијевић 7,5 (од 48.
Петронијевић 7), Цаковић 8, Латковић 7
(од 75. Марковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Слободан Цаковић (Слога)
Велики дан за ФК Тамнаву, а
фаворит из Врховина је оправдао тај
статус и заслужено тријумфовао у
голеади. Домаћин заслужује похвале за
велику борбеност, успели су да се
приближе на 2:3, али је тријумф
заслужено припао бољој екипи.
Утакмицу су обележила два
прелепа гола- први је постигао Цаковић,
после неколико дриблинга са 18 метара
је натерао Симића на капитулацију. На
другој страни, "бомба" Немање Теодосића са 30 метара, лопта се као тане
зарила у мрежу Мирковића.

www.glastamnave.com
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Окружна лига Колубаре, 1. коло

Окружна лига Колубаре, 1. коло

Резултати 1.кола (22/23.август):
ОФК Јабучје - Пепељевац
1:1
Колубара 2 - ОФК Осечина 2:5
ОФК Сењак - Јокс Јунајтед 2:2
Дим.Туцовић - Тулари одложено
Тврдојевац - Брезовица
2:1
Памбуковица - Радник (Уб) 2:0
Трлић - Искра
3:1
ОФК Брђанац - ЗСК
3:1
Стрмово 1968 - Бањани
3:0
Најава 2.кола (29/30.август):
Пепељевац - Бањани
ЗСК - Стрмово 1968
Искра - ОФК Брђанац
Радник (Уб) - Трлић
Брезовица - Памбуковица
Тулари - Тврдојевац
Јокс Јунајтед - Дим.Туцовић
ОФК Осечина - ОФК Сењак
ОФК Јабучје - Колубара 2
Најава 3.кола (5/6.септембар):
Колубара 2 - Пепељевац
ОФК Сењак - ОФК Јабучје
Дим.Туцовић - ОФК Осечина
Тврдојевац - Јокс Јунајтед
Памбуковица - Тулари
Трлић - Брезовица
ОФК Брђанац - Радник (Уб)
Стрмово 1968 - Искра
Бањани - ЗСК

Тврдојевац- Брезовица
2:1 (2:0)

Памбуковица- Радник (Уб)
2:0 (1:0)

Стадион у Тврдојевцу. Судија: Дарко
Тодоровић (Доњи Лајковац). Стрелци:
Салкић у 26. и Савић у 42. за
Тврдојевац, а Гошић у 59. минуту. Жути
картони: Мирковић (Т), Павловић,
Комраков, Бојић (Б).
Т В РД О Ј Е ВА Ц : А . М и т р о в и ћ 7 ,
М.Митровић 6, Симић 6,5 (од 72. Ракић ), Салкић 7,5 (од 49. Јовановић 6,5),
Марјановић 7,5, Мирковић 7 (од 81.
Видојевић -), Илић 7,5, Ристовски 7,
Ранковић 7, Савић 7,5, Марковић 7,5
БРЕЗОВИЦА: Комраковић 7, Павловић
6,5, Богојевић 6,5, Ашковић 7, Ивковић
7, Драговић 6,5, Бојић 7, Ђурђевић 7,5,
Гошић 7, Руменић 7,5, Гајчић 6 (од 59.
Радовановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђорђе Салкић (Тврдојевац)
Лепо отварање сезоне у
Тврдојевцу, домаћин је оборио на
плећа бившег зонаша, највише захваљујући добром издању у првом делу.
Предност Тврдојевцу донео је Салкић,
након одличног ударца из даљине
лопта је закачила неког у одбрани
гостију и променила смер. У финишу
првог дела, Илић је лепо упослио
Савића, а искусни нападач одмереним
ударцем дуплира предност.
Брезовчани су били бољи у
наставку, Гошић је снажним ударцем
вратио госте у игру, а најбољу прилику
за бод пропустио је Руменић.

Стадион у Памбуковици. Судија: Зоран
Живковић (Ваљево). Стрелци: Марко
Башовић у 21. и Митровић у 90+4.
минуту. Жути картони: И.Балиновац,
М.Башовић (П), Брадоњић (Р).
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 7,5, Ђукић 7,
М.Балиновац 7 (од 53. Глишић 6,5),
И.Балиновац 7, Митровић 7,5, Илић 6,5
(од 46. Д.Балиновац 7), М.Башовић 7,5
Василић 7 (од 67. Јовановић 7), Далифи
7,5, Р.Балиновац 6,5 (од 46. Ненадовић
7), Миливојевић 6,5 (од 56. П.Башовић 7)
РАДНИК: Јечменица 5, Митровић 6,5,
Живановић 6 (од 81. Живковић -), Јовић
6,5, Јоцић 6, Брадоњић 7, Илић 7,
Симеуновић - (од 39. Селаковић 6),
Пурешевић 6,5 (од 81. Лесић -), Луковић
6 (од 66. Дамњановић -), Бабић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Ђурђевић (Памбуковица)
Превагу на мечу направили су
голмани. Сигурни Ђурђевић је био
сконцнтрисан свих 95 минута, а посебно
се истакао након одличних покушаја
Брадоњића из слободних удараца.
На другој страни, Јечменица је
лоше проценио лет лопте набачене из
велике даљине, уз малу помоћ терена
затресла се мрежа Радника. Други гол је
пао у дубокој надокнади, Митровић је из
круга центра приметио да Јечменица
стоји предалеко од гола и лоб-ударцем
"оверио" велико славље домаћина.

ОДЛИЧАН СТАРТ ВРЕЛО СПОРТА У НОВОЈ СЕЗОНИ

ВРЕЉАНИ СИЛНИ И У КРУПЊУ
Резултати 1.кола (22/23.август):
Рибница - Рубрибреза
1:0
Рађевац - Врело Спорт
2:3
Младост (ДД) - Младост (П) 2:3
Раднички (В) - Спартак (Љ) 5:0
ОФК Дивци - Слога (Б)
0:2
Раднички Ст. - Младост (Д) 0:0
Дрина - Борац (Л)
1:1
Задругар (Л) - Јединство (В) 1:0
Најава 2.кола (29/30.август):
Рубрибреза - Јединство (В)
Борац (Л) - Задругар (Л)
Младост (Д) - Дрина
Слога (Б) - Раднички Стобеx
Спартак (Љ) - ОФК Дивци
Младост (П) - Раднички (В)
Врело Спорт - Младост (ДД)
Рибница - Рађевац
Најава 3.кола (2.септембар):
Рађевац - Рубрибреза
Младост (ДД) - Рибница
Раднички (В) - Врело Спорт
ОФК Дивци - Младост (П)
Раднички Ст. - Спартак (Љ)
Дрина - Слога (Б)
Задругар (Л) - Младост (Д)
Јединство (В) - Борац (Л)

Врело спорт је, након одличног
припремног периода, у истом ритму
наставило и у првенству Колубарскомачванске зоне. Ривал на старту није
могао бити тежи- Рађевац на терену у
Крупњу, али је екипа Милоша Гаврића и
овај тест положила са високом оценом, уз
утисак да су Врељани требали да избегну
непотребну драму у финишу.
Од почетка је било јасно ко је бољи
тим, млади Лазар Антонић је могао да се
упише у стрелце у раној фази, али је
браву домаћина откључао разорним
ударцем Ђурђевић. Врло брзо је и
неухватљиви Радовановић са центра
"прелетео" преко половине домаћих и
дуплирао предност, а у дубокој надоКолубарско-мачванска зона, 1. коло

Рађевац - Врело спорт
2:3 (1:2)
Стадион у Крупњу. Судија: Стефан
Митровић (Ваљево). Стрелци:
Тодоровић у 45+3. и Илић у 81. из
пенала, а Ђурђевић у 30., Радовановић у 33. и Бранковић у 90+2. минуту
из пенала за Врело спорт. Жути картони: Илић, Тасовац (Р), Симић, Бранковић, Новаковић (В).
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 7, Симић 7,5,
Леонтијевић 7, И.Матић 7, Д.Матић 7,
Бранковић 7, Антонић 7 (од 46. Милошевић 7), Блажић 7 (од 77. Новаковић ), Ђурђевић 7,5 (од 90. Благојевић -),
Којић 7 (од 90. Симеуновић -), Радовановић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Радовановић(ВС)

кнади Тодоровић после корнера враћа
наду Рађевцу.
На жалост, и у Крупњу се
потврдило искуство из претходних
сезона- да Врељани нису љубитељи
делилаца правде, један лагани контакт
Новаковића са ривалом (ако га је и
било) био је повод судији Митровићу
да покаже на "белу тачку", али су
после изједначења гости показали
своју праву снагу.
Почеле су да се ређају шансе
Врело спорта, Симић и Радовановић
су могли да затресу мрежу Мићића, а
одлука је пала у надокнади. Радовановићеву повратну дефанзивац домаћих зауставља руком, тешка срца
Митровић је морао да покаже на
пенал. Бранковић је хладнокрван са 11
метара, па су Врељани прославили
прву победу на челу са својим
највећим навијачем Немањом Матићем који није пропустио прилику да
уживо одгледа старт своје екипе...
У недељу Врељани ће коначно
одиграти први званични меч на терену
"Мирко-Жаки Матић", од 17 часова
угостиће новајлију у лиги- екипу
Младости из Доњег Добрића.
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Српска лига "Запад", 2. коло

Јединство (Уб) - Гружа
3:3 (1:1)

НЕУБЕДЉИВ СТАРТ
ЦРВЕНО-БЕЛИХ

Стадион "Драган Џајић". Играно без
публике. Судија: Бојан Бошковић
(Чачак). Стрелци: Милановић у 7.,
Ђокић у 64. и Радојичић у 82. за
Јединство, а Јевтовић у 39., Станојевић у 58. и Вељовић у 64. минуту за
Гружу. Жути картони: Милановић,
Ђокић, Андрић (Ј), Смоловић, Симић,
Живак, Јанићијевић (Г).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 6,5, Бошковић
7, Вуковић 7, Рајовић 6,5 (од 75.
Владисављевић 7), Филиповић 6,
Сајић 6 (од 75. Ранисављевић 7),
Андрић 6,5 (од 75. Живковић 7),
Радојичић 6,5, Ђокић 7, Милановић 7,
Руњајић 6,5 (од 56. Павловић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: С.Јевтовић (Гружа)

- Борбен, али скроман састав Груже шокирао Убљане на
стадиону "Драган Џајић"- 3:3. - Добра партија у Ваљеву
недовољна ни за бод. - Тешко гостовање у Тутину
у 3. колу (субота, 16.30 часова)

Српска лига "Запад", 1. коло

Будућност-Крушик 2014Јединство 2:1 (1:0)
Стадион Парк Пећина у Ваљеву.
Играно без присуства публике. Судија:
Мирослав Милетић (Горњи Милановац). Стрелци: Станић у 40. и Плећић у
55. за Будућност-Крушик, а Милановић
у 73. минуту за Јединство. Жути
картони: Солдатовић, Ђорђевић,
Гавровић (Б), Рајовић, Ранисављевић,
Обрадовић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 6,5, Бошковић
7, Рајовић 7, Ранисављевић 6,
Филиповић 6,5, Живковић 6 (од 58.
Андрић 7), Н.Радојичић 7 (од 77.
Вуковић -), Ђокић 6,5, Милановић 7,5,
Арсовић 6,5 (од 62. Обрадовић 6,5),
З.Радојичић 6 (од 58. Павловић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Милинковић (Будућност)

Гружа изненадила Убљане
Велику прилику за успешан старт
сезоне у Ваљеву, екипа Срђе Кнежевића
је пропустила у првом полувремену.
Милановић је био доминантна фигура
на терену, није губио дуеле ни у ваздуху
ни на земљи, а један његов небески скок
омогућио је Зорану Радојичићу да се
нађе "очи у очи" са голманом Милинковићем. Ушепртљао се тада нападач
Убљана, на крају није ни шутирао, а
само који минут касније перфектна
акција Јединства. Бошковић гађа "у
трепавицу" Милановића, али су голман
Милинковић и пречка на чудесан начин
спречили вођство "бордо-плавих" на
овом мечу.
Још једном је Милановић "промешао" одбрану "старе даме", снажан
ударац ипак није био довољан да се
матира Милинковић, а онда се, ни из
чега, затресла мрежа Јовановића. После
неколико "ничијих" лопти у казненом
простору, Ранисављевић касни са
реакцијом, а Станић главом погађа
даљи угао и шаље своју екипу на паузу
са предношћу.
Када је "резервиста" Плећић
погодио почетком другог дела, бод у
Ваљеву је постао "немогућа" мисија за
Кнежевићеву екипу. Успео је Никола
Радојичић да избори казнени ударац,
том приликом зарадио и повреду која га
је послала у свлачионицу, а Милановић
је са "беле тачке" преполовио предност

домаћих. Вешто су играчи Славише
Ковачевића чували предност у финишу,
показало се да је првих 45 минута било
кључно за исход комшијског дербија...
У меч против новајлије Груже,
Убљани су ушли као велики фаворити и
деловало је да све иде у жељеном
смеру- лепу акцију по десној страни
окончао је прецизним ударцем Милановић за рано вођство. Од 39. минута, меч
се претвара у "зону сумрака" за домаћепосле корнера и карамбола у "петерцу",
лопта је на волшебан начин начин
нашла пут до мреже Јовановића.
Очекивало се да у наставку ствари дођу
на своје место, уместо тога нови шок за
црвено-беле- Станојевић користи грешку Сајића да гостима донесе преокрет,
а који минут касније шут Вељовића
нехотице је скренуо Филиповић и
послао лопту у гол- 1:3.
Измене Срђе Кнежевића дале су
резултат, Ђокић је на повратну
Павловића смањио после 60 секунди, а
Милановић пропушта колосалну
прилику за изједначење. Ипак, Никола
Радојичић одмереним ударцем доноси
поравнање, а Милан Павловић пропушта две прилике да буде херој
утакмице. Могуће да је судија Бошковић
пропустио да досуди пенал за домаће,
али би било неозбиљно у томе тражити
узрок кикса против једне од најслабијих
екипа које су долазиле на Уб:

Наредне утакмице ФК Јединство
3.коло (29.август-16.30ч):
Тутин - Јединство (Уб)
4.коло (5.септембар- 16.30ч):
Јединство (Уб) - Јошаница
- Срамотно издање, не бих да
потцењујем госте, али је брука не
савладати оваквог ривала. Невероватним киксевима у одбрани вратили смо
госте у игру, не постоје речи оправдања
за овакво издање, а наравно да кривица
увек полази од тренера. Светла тачка су
млађи играчи који су променили утакмице, Руњајић је са 16 година дебитовао
за први тим и показали су да могу
озбиљно да рачунам на њих- разочаран је
био тренер Срђа Кнежевић после
утакмице.
Б.Матић
.
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ОКОНЧАН БАРАЖ ЗА КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКУ ЗОНУ

РАДНИК ХРАБАР
- ВЛАДИМИРЦИ У ЗОНИ
- Финиш првог и почетак другог дела
пресудили Убљанима у финалу баража.
- Брезовица само повела против Радника,
на крају убедљив тријумф убске екипе.
Пред сам почетак сезоне, донета је одлука у ФС РЗС да
се бараж за попуну Колубарско-мачванске зоне ипак игра. Из
не баш јасних разлога, фаворизована је екипа Јединства из
Владимираца и директно промовисана у финалисту баража,
а другог су на стадиону "Драган Џајић" морали да реше
Радник и Брезовица.
Екипа тренера Миленка Илића боље је отворила меч,
Стефан Бојић је умакао одбрани домаћих и лако матирао
Јечменицу. Изједначење је донео Невен Митровић одличном
реакцијом на другој стативи, а вероватно кључни детаљ меча
било је искључење Ивана Јанковића због погрдних речи.
Врло брзо је судија Милетић досудио и пенал за Радник,
сигуран са 11 метара био је Филип Илић, капитен Убљана који
је био прави лидер екипе у мечу од огромне важности.
У наставку није било дилеме- Радник је тачним
пасовима и брзим акцијама користио бројчану предност, а
Брезовица се није предавала и успела да још једном затресе
мрежу Јечменице. Одличну партију пружио је нападач
Томислав Бабић, а уз разиграног капитена, тон игри Радника
давали су непрелазни Немања Брадоњић и крилни нападач
Дарко Пурешевић.

СЈАЈНЕ ВЕСТИ ЗА УБСКЕ РУКОМЕТАШЕ

УБ У СУПЕР-Б
ЛИГИ !
Највећи успех у историји клуба
Стигла је и званична потврда из РСС- Обреновчани
су одустали од баража, па у убском рукометном клубу
могу да славе историјски успех- улазак у Супер-Б лигу
група "Север- Центар! Додуше, не превише еуфорично, с
обзиром на јачину такмичења које их чека:
- Обрадовале су нас вести, мада верујем да бисмо и
на паркету изборили суперлигашки статус. Ово је
највећи успех клуба за више од шест деценија
постојања, али нема места неком великом слављу. План
је био да у нову сезону уђемо са четири појачања,
реализовали смо половину планираног и сигуран сам да
ћемо имати тим способан да избори опстанак- каже Иван
Милошевић, први човек РК Уба.

Са тренинга убских рукометаша

ФК Радник (Уб)
Финални меч игран је у Парку Пећина у Ваљеву, састав
Владимирчана са неколико играча прволигашког и српсколигашког искуства потврдио је њихов статус фаворита, а на
почетку меча се то видело и на терену. Ипак, Станојевићева
екипа се средином првог дела ослободила притиска и до
паузе 3-4 пута припретила номиналном домаћину. На жалост
гостију, вешти Недељковић је у последњим секундама првог
дела омогућио Димитрићу лаку реализацију, а када је
почетком другог дела Трифуновић казнио грешку Јечменицебило је јасно ко ће у зону... Радник није одустајао, Бабић је
имао идеалну прилику да врати Убљане у игру, али је голман
Ристић парадом спречио неизвесност.
Без обзира на пораз, тим са Школарца заслужује све
похвале за храбру и отреситу игру, могао је меч у Ваљеву да
се одмота и на другу страну, али је неуспех у баражу далеко
од трагичног. Управа са председником Милићевићем је на
правом путу, чека их нови поход на виши ранг, сада са пуно
више искуства и самопоуздања...
Б.Матић
Финале баража за попуну Колубарско-мачванске зоне

Јединство (ВЛ)- Радник (Уб) 3:0 (2:0)
Стадион "Парк Пећина" у Ваљеву. Судија: Бојан Николић
(Крагујевац) 8. Стрелци: Димитрић у 45., Трифуновић у 47.
и Недељковић из пенала у 90+2. минуту. Жути картони:
Луковић (Радник).
ЈЕДИНСТВО: Ристић 7,5, Максимовић 7, Ђорђић 7 (од 65.
Тешић -), Ћирић 7,5, Милисављевић 7, Алексић 7, Атић 7,
Недељковић 8, Трифуновић 7, Лукић - (од 34. Мићић 7),
Димитрић 7,5 (од 70. Полић -)
РАДНИК: Јечменица 6, Митровић 7, Јовић 7, Брадоњић
7,5, Јоцић 7, Илић 7, Пурешевић 7 (од 66. Дубљевић -),
Луковић 7, Бабић 6,5, Софронић 6,5 (од 46. Живковић 6,5),
Живановић 6,5 (од 78. Дамњановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Недељковић (Јединство)

Одмах је председник, сада задужен и за тренерски
део посла, представио новајлије:
- Конкуренцију међу стативама појачао је Борко
Обрадовић, одлични голман из Ваљева, а на десном
крилу појачање је наш некадашњи члан Милан Зарин.
Техничке ствари спречиле су повратак Дарка Павловића, верујем да је тај посао одложен само до јануара, а
неос-тварена жеља остао је леви бек Иван Стојановић.
У току је базични део припрема, има сасвим
довољно времена да се екипа спреми за старт сезоне:
- Првенство почиње 10. октобра, а у овој фази рада
ангажовали смо врхунског професионалца Дејана
Младеновића. Од носилаца из претходне сезоне, једино
је још неизвестан статус Радовановића, а велика је ствар
што ће Никола Марковић и даље бити адут на бековским
позицијама. Друштво у лиги је заиста респектабилноМачва из Богатића, Колубара, Југовић, Црвенка..., али
верујем у своју екипу и очекујем да ћемо на прави начин
репрезентовати наш град и клуб- с пуно оптимизма
очекује нову сезону Иван Милошевић.
Б.Матић
Бараж за попуну Колубарско-мачванске зоне, 1. меч

Радник (Уб) - Брезовица 5:2 (2:1)
Стадион "Драган Џајић". Играно без присуства публике.
Судија: Мирослав Милетић (Горњи Милановац) 7. Стрелци:
Митровић у 33., Илић из пенала у 41., Луковић у 49.,
Пурешевић у 73. и Бабић у 77. за Радник, а Бојић у 23. и
Руменић у 75. минуту из пенала. Жути картони: Илић,
Луковић, Живановић (Р), Драговић, Бојић (Б).
РАДНИК: Јечменица 7, Митровић 8 (од 88. Живковић -),
Јовић 7,5, Брадоњић 8, Јоцић 7,5, Илић 8,5, Пурешевић 8
(од 78. Софронић -), Луковић 7,5 (од 88. Стојковић -), Бабић
8, Симеуновић 7 (од 50. Селаковић 7), Живановић 7,5
БРЕЗОВИЦА: Радовановић 6,5, Павловић 6, Богојевић 6,
Ашковић 6,5, Драговић 6, Јанковић 5, Бојић 7,5 (од 78.
Симанић -), Ђурђевић 6,5, Гошић 6, Руменић 7, Пештерац 6
(од 59. Гајчић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Филип Илић (Радник)
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ОСНОВАН НОВИ КЛУБ ТАМНАВА ИЗ СОВЉАКА

СОВЉАЧКИ ДЕРБИ У ОПШТИНСКОЈ ЛИГИ
Општинска лига добила је ове сезоне новог члана, у
октобру претходне године формиран је у Совљаку фудбалски
клуб Тамнава, који је већ постојао крајем седамдесетих. И
тада су иницијатори били момци из засеока Тамнава, клуб је
био кратког века због политичких разлога, владајућа партија
је у томе препознала могућност "цепања" села...
Иако ће се ове јесени играти први совљачки дерби (7.
коло, 4. октобар), у оба клуба истичу да нема трунке негативне
енергије међу ривалима. Тамнава је регистровала 31-ог
играча, од тога 25 су из Совљака. Тим је спој младости и
искуства- предводе га некадашањи играчи Совљака Милан
Ранковић, Немања Мијатовић, Немања Теодосић, Марко
Марковић..., из Такова су стигли Станислав Матић, Аца и
Драгиша Марковић, а конкуренцију су појачали и бивши
омладинци Јединства Иван Веселиновић и Стефан Вучетић.
Тренер екипе је некадашњи играч Тамнаве и Совљака Жика
Марковић, председник клуба је Милисав Марковић, а огромну
помоћ у поновном оснивању клуба дао је Света Матић:
- Изгубили смо прво коло 5:2 од Слоге из Врховина, али
мото нашег клуба су уживање у фудбалу, добра атмосфера и

ЗАВРШЕН ТУРНИР У ЛИСОМ ПОЉУ

КРИНСКА ОДНЕЛА ПЕХАР
Уз много проблема због епидемиолошке ситуације,
окончан је турнир у организацији Колубаре из Лисог Поља.
Турнир чије је 13. издање почело још у јулу, окончан је 9.
августа финалном утакмицом између домаћина и
Кртинске. Тим из околине Обреновца славио је са 2:0, а за
најбољег играча турнира проглашен је Денис Екмешчић из
редова победника.
У мечу за треће место, Стубленица је савладала
Пролетер са 4:1, а због познатих околности, изостало је
уобичајено "треће полувреме" и већа посета публике.

дружење. Од општине смо добили
гарнитуру дресова и две лопте, а
играчи међу собом ће скупити новац
за куповину још једне колекције.
Потребна су била значајна средства да
се клуб поново оснује, имали смо пуно
разумевања од ОФС Уба и техничког секретара Драгана
Ђокића, а не иде нам у прилог што ове године нисмо у
општинском буџету. Свака помоћ би нам била добродошла, с
озбиром на то да ћемо трошкове суђења плаћати из својих
извора, али сам убеђен да ће овога пута Тамнава имати много
дужи век постојања- рекао је Станислав Матић, један од
највреднијих у поновном конституисању другог совљачког
клуба.
Б.Матић
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА СЕ СПРЕМАЈУ ЗА СЕЗОНУ ПУНУ ИЗАЗОВА

РУМУНКЕ РИВАЛ У КУПУ ЦЕВ
- Стинта из Бакауа противник у шеснаестини финала, први меч на Убу (20/22. октобра).
- Одиграна три контролна меча, први званични сусрет у сезони Суперкуп 13. септембра.
Одржан је жреб за европске одбојкашке купове, а
ривал одбојкашицама Уба на интернационалној премијери
биће Стинта из Бакауа (Румунија). Екипа Маријане Боричић
добила је прилику да наступи у другом најјачем европском
такмичењу- Куп ЦЕВ, а противника у шеснаестини финала
дочекаће на Убу између 20. и 22. октобра:
- Мислим да ћемо имати врло брзо праве информације
о ривалу, Софија Медић која нас је појачала играла је у
Румунији, а прве вести кажу да још нису формирале екипу за
нову сезону. Реванш је 7 дана касније у Румунији и јако смо
узбуђење због међународног дебија- пренла је утиске са
жреба тренер Маријана Боричић.

ЖОК Уб пред полазак на припреме
У међувремену, екипа Уба имала је три теста и сва три
окончала победама- против Срема, ТЕНТ-а и Црвене звезде.
Међутим, не заварава то Обреновчанку на клупи Уба:
- Нисам задовољна тренутном формом екипе, чека нас
још пуно посла и требаће времена да се нове играчице
уклопе. Сигурно је да ће нам пуно недостајати Душанка
Биберовић, али надам се да ћемо успешно закључити
преговоре са примачем интернационалног искуства и
решити тај проблем. Имам утисак да су девојке мало
опуштеније ушле у ове припреме, а не смемо да заборавимо
да су ове сезоне стандарди пуно виши за нас. Прошле године
нисмо имали никакав притисак, сада је ситуација таква да
смо у групи најужих фаворита и неће бити нимало лако
оправдати тај статус.

Убљанке ускоро чека и први званични меч у сезони:
- За 13. септембар заказан је Суперкуп са ТЕНТ-ом, меч
се игра у Врању, али не знам да ли толики пут има смисла ако
не буде публике. Пре тога, одрадићемо спаринг са
Лајковчанкама, а за 28. и 29. август заказан је турнир у нашој
хали где ће поред нас учествовати још и Партизан, ТЕНТ и
Срем.
Здравствени билтен екипе је доста добар, једино Ана
Марија Митровић имала проблеме са дисторзијом зглоба, а уз
екипу вредно раде и две младе девојке из Лазаревца- блокер
Александра Ђорђевић и примач Теодора Павловић, обе
рођене 2003. године.
Б.Матић

ОКО НАС

27.август 2020.г.

39

ПРЕЛЕПО ДВОРИШТЕ СУДИЈЕ СНЕЖАНЕ ЈАЗАРЕВИЋ ЗРНЗЕВИЋ У ЛАЈКОВЦУ

ОАЗА МИРА И ЛЕПОТЕ
Разнобојно цвеће на терасама, фонтане, винова лоза, летњиковац, декоративни
баштенски предмети, ручно израђене саксије... Једноставно речено, као у бајци.
Снежана Јазаревић Зрнзевић је запослена као судија у Основном суду на Убу. У
питању је тежак и надасве одговоран посао
који изискује велику посвећеност. Након напорног дана проведеног у судници, сасвим је
разумљиво да жена дође кући, попије кафу и
Пише:
Љупка Вујичић утоне у релаксирајући сан. Али, то није случај и
са Снежаном...
Када сам, као новинар, дошла у њен породични дом у
Лајковцу, у намери да напишем причу о уређењу једног лепог
дворишта, још на капији остала сам без даха. Такав колорит,
разнобојно цвеће на терасама, фонтане, винова лоза, летњиковац, декоративни баштенски предмети, ручно израђене
саксије... Не зна човек где би пре гледао. Све уређено вештом
Снежанином руком, наравно уз помоћ њеног супруга и синова.
Госпођа Јазаревић Зрнзевић супруга је и мајка два млада момка, једног одличног студента и једног истог таквог средњошколца.

У глави ми је већ јасно да
ће ово, ипак, бити прича о Снежани, а не о њеном дворишту.
Мада... Само да уђем у кућу,
помислила сам, тамо је сигурно
хаос. Али, и у породичној кући
Снежаниних родитеља, у којој
живи од рођења, следе нова
изненађења. “Све под конац”
што би наш народ рекао. Беспрекорно уредно, са стилом намештено, а из сваког угла пленила је њена креативност и
ручно израђене декорације. То је
то, рекох у себи. Она је неверо- Снежана
ватна, али мислим да нема више Јазаревић Зрнзевић
чиме да ме изненади.
“Волим да правим слане и слатке торте. Онако, за децу,
за пријатеље”, каже готово срамежљиво и показује ми
фотографије чаробних цветних корпи, кућица, животињица...
“Ето. То су те торте. Ја то онако, за драге људе...” А мени игра
и око и желудац. Па, ово су уметничка дела, а јестива. Ја сам у
Рају, и то сада већ прилично расположена за неку храну.
Снежана ми чита мисли. Ручак је спреман. Нажалост нисам
имала баш много времена да тестирам њене кулинарске
способности, али ни у њих не сумњам, обзиром на торту и
домаћи сладолед које је тога дана припремила. Па добро,
нисам баш толико журила...

Улепшавање дворишта као хоби

Ето, данас сам упознала ову изузетну жену и причу о
њој морала сам да поделим са Вама, драги читаоци. Ако је
сретнете у суду, сурови је професионалац. Можда не бисте
ни поверовали у моју причу. Али, ако дођете у Лајковац у
улицу где је мене данас пут нанео, упознаћете “комшиницу
Снежу” и одмах ће вас засенити својом ведрином и позитивном енергијом која плени.

Рајка Михајловића 33
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МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

GRADNJA-KOP

radno vreme:
7 - 17 h,
subota
7 - 15 h
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