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У НОВОЈ ВАСПИТНОЈ ГОДИНИ

ВРТИЋ РАДИ
ПУНИМ КАПАЦИТЕТОМ
Захваљујући изградњи новог објекта
Предшколске установе, испуњени су сви
потребни услови за нормалан почетак рада
Од 1. септембра, Предшколска установа „Уб“ ради
пуним капацитетом, уз поштовање свих препоручених мера
за сузбијање и заштиту од ширења заразне болести Ковид
19. На основу просторних, кадровских, санитарних,
хигијенских и материјално-техничких могућности Вртића, а
у складу са епидемиолошком ситуацијом на територији
убске општине, Установа је у васпитну 2020/21. годину
примила сву уписану децу, уз поновно плаћање боравка
малишана. Наплата ће се вршити на начин и под условима
који су важили пре ванредног стања, уведеног 15. марта.

ПУ „Уб“
Организација рада Предшколске установе у новој
васпитној години била је једина тачка на дневном реду
недавне седнице Опшинског већа, а о овој теми говорила је
представница обданишта Ивана Тешић.
„Министарсво просвете дало је потпуну аутономију
Предшколским установама да у договору са локалним
самоуправама и кризним штабовима донесу одлуке да ли
могу да почну са радом 1. септембра у пуном или смањеном
капацитету. Пошто је епидемиолошка ситуација у убској
општини тренутно стабилна, а захваљујући изградњи новог
објекта вртића, испуњавамо све потребне услове за
нормалан почетак рада и пријем свих уписаних малишана,
као и поновну наплату боравка, рекла је Тешић, уз напомену
да је Уб једна од ретких локалних самоуправа у Србији у којој
су од почетка увођења ванредног стања родитељи били
ослобођени плаћања учешћа у месечној економској цени за
децу која нису долазила у обданиште.

Убски малишани користе лепо време
за играње у дворишту вртића
У случају настанка неповољне епидемилошке ситуације на територији убске општине, Предшколска установа
ће реализовати рад у складу са инструкцијама надлежних
опшинских и државних органа и институција.
Д.Н.

СТАНИЦИНА БОРБА

О

случају нестале бебе (ваљевско
породилиште почетком осамдесетих година прошлог века), коју је
на свет донела, живу и здраву и дојила је три дана,
Убљанка Станица Благојевић, писали смо пре
готово две године. Она је, у једној од емисија на
Телевизији ‘’Хепи’’, посвећеној овој теми, свакако
исхитрено, јавно упутила оптужбе да је њена, тек
рођена беба, продата (?), поменувши и имена
учесника ове, наводне, трговине. Бивши муж је
поднео тужбу за увреду части и, ових дана, почело
је коначно разрешење, за Станицу, веома
непријатне афере.
Суд је, на основу поднетих доказа (снимак
емисије) донео пресуду по којој је оптужена дужна
да плати одшету од 300.000 динара. Незванично
смо сазнали да је њен бивши муж, у току рочишта,
рекао да ће евентуално пресуђену одштету, дати у
хуманитарне сврхе.
Е, сад! Једна адвокатица је уредно
наплатила своје услуге и гарантовала Станици да
ће добити пресуду по којој ће држава да јој исплати
10.000 евра, а по тужби коју је поднела, по
Станицином овлашћењу, против исте те државе...
Правни основ за ову тужбу је била чињеница да
Станица није добила никакав докуменат о смрти
своје ћерке у породилишту (само је усмено
обавештена од стране лекара, грубо и нехумано)...
У међувремену, убски судија је одржао
рочиште на којем није присуствовао представник
државе (јавни правобранилац). То, међутим, судији
није била правна препрека да донесе пресуду о
одбијању Станицине тужбе. Адвокатица, плаћена,
обећавала је обарање пресуде и ‘’сигурне паре које
су неким родитељима, већ, исплаћене’’, а ипак,
ових дана, Станица добија Пресуду којом се одбија
њена тужба(?)... Адвокатица се правда, а онај који
је пресудио ‘’у име народа’’ даје образложење
пресуде о одбијању не помињући да одржаном
рочишту није присуствовао представник тужене
државе (иако је уредно позван)...
Као круна свега, опет ових дана, Станицу
обавештавају из Банке да су јој рачуни блокирани
по захтеву судског извршитеља из Ваљева. Ради се
о износу од 360.000 динара. Скинуто је све што је,
тада, било на рачуну...
Кад је Ана Пејић из Удружења родитеља
несталих беба сазнала за ове догађаје, покренула
је акцију помоћи...
Новац је почео да пристиже на оне блокиране рачуне. Ојађени родитељи су се организовали
са жељом да помогну својој сапатници (често смо
их гледали у разним тв-емисијама). Станица ће
решити и овај проблем. Можда ће те паре отићи,
заиста, у хуманитарне сврхе... Али, шта је са
правдом? Имају ли неки људи, макар, трунку
части? Или... савести?
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САСТАНАК ОПШТИНСКИХ ЧЕЛНИКА СА ПРЕДСЕДНИЦИМА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕНИЦА

ПРИПРЕМЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
За наредну годину локална самоуправа обезбедиће довољно средстава за решавање
приоритених проблема у сваком насељеном месту
У циљу унапређења живота свих грађана Тамнаве,
челници локалне самоуправе су крајем прошле недеље
одржали традиционални, радни састанак са председницима
Савета месних заједница, који су имали прилику да изнесу
проблеме, како би заједничким снагама они били и решени
током наредне године. Локална самоуправа већ је ушла у
фазу припреме планова за 2021, а финални план требало би
да буде усаглашен током децембра, сазнали смо од
председника општине Дарка Глишића након скупа.
„Имамо три месеца за договоре, консултације, изласке
на терен и сагледавање потреба и проблема месних
заједница. У децембру ћемо се поново окупити, размотрити
достављене планове и оно што је реално и приоритетно
уврстити у општински инвестициони програм. Мислим да ће

Дарко Глишић са сарадницима
у разговору са председницима убских села

Договор села гради:
Председници савета месних заједница у општини Уб
и 2021. у том смислу бити успешна година, јер ћемо као и до
сада
равномерно улагати у свако насељено место.
Подсетићу да смо ове године, у веома тешким условима
услед пандемије и свеопште кризе, реализовали наш план
готово у потпуности. Велико је задовољство што смо у
таквим околностима асфалтирали близу 30 километара
локалних путева, санирали километре и километре
нисконапонске мреже, подигли на стотине бетонских
стубова, изградили дечја игралишта, спортске терене,
свлачионице, уредили неколико сеоских школа. Од 35
месних заједница, остало је седам где нисмо успели да
испунимо оно што смо обећали, али ћемо до краја године и
то завршити.“
Глишић је позвао све грађане да се укључе у доношење
планова, дају предлоге и сугестије и заједно са
председницима Савета МЗ дефинишу приоритетне послове
у својим местима.
„Добро ћемо се организовати, обезбедићемо и
довољно новца да све што је најпотреније урадимо током
наредне године. Ни једно село нећемо запоставити, како би
сви били задовољни. Мислим да су солидарност,
разумевање и обостана сарадња гарант да ћемо направити
квалитетан план за 2021. и да ћемо све предвиђено и
урадити“, изјавио је Дарко Глишић.

Како је истакао, на састанку са
председницима савета месних заједница, два
проблема су се издвојила као доминантна и
заједничка готово за сва села. Уз водоснабдевање, што се већ годинама „провлачи“
као проблем, највећи део питања и захтева
сада се односио на проширење месних
гробаља. Према Глишићевим речима, општина
ће одмах почети да одваја буџетска средства
за откупљивање додатног земљишта за нова
гробна места.
Д.Недељковић

ОБНОВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

ВРЕЛО ДОМАЋИН
„СЕОСКИХ ИГАРА“
После скоро четири деценије паузе, на стадиону
"Мирко-Жаки Матић" и у школском дворишту ОШ "Рајко
Михаиловић" у Врелу, одржаће се Сеоске игре (народски
речено "сеоска олимпијада"), манифестација која је била
изузетно популарна и масовна током седамдесетих и
осамдесетих година у нашем крају. Звиздар је 1983. био
последњи домаћин окупљања спортисткиња и спортиста из убских села, а Врело ће, са својом импозантном
инфраструктуром, у суботу 12. септембра, угостити
такмичаре Памбуковице, Бргула, Трлића и родног села
Немање Матића.
Захваљујући труду Спортског савеза општине Уб,
наш град се нашао на листи учесника такмичења које је
обновљено прошле године, а то су 2019-те били
Мајданпек, Петровац на Млави, Краљево, Зајечар и
Ваљево. Нови домаћини су Прибој, Велика Плана,
Врање, Крушевац, Сомбор и Уб, а Врелу ће се у суботу
окупити укупно 80 такмичара (20 максимално по екипи)
које ће се такмичити у следећим дисциплинама: мали
фудбал, одбојка, бацање камена са рамена, надвлачење
штапа, надвлачење конопца, обарање руку, скок у даљ из
места, прелаз преко полигона, шах и народно рвање.
Након обављених лекарских прегледа, а уз
поштовање свих препорука у току епидемије, такмичења
ће почети у 9 часова ујутру. Бодовање по дисциплинама
је утврђено на следећи начин- прво место- 10 бодова,
друго-8, треће-6 и последње четврто место доноси 4
поена. По завршетку програма, екипа која сакупи највише
бодова, представљаће убску општину на Сеоским играма
СС Србије које ће се одржати од 25-27. септембра у
Врњачкој Бањи, а награда за најбоље село у Србији биће
терен за мали фудбал са гумираном подлогом.
На манифестацији у Врелу, очекује се присуство
ген-сека СС Србије Горана Маринковића, а целокупни
спектакл, на жалост, биће одржан без присуства публике,
уз строго придржавање прописаних мера од стране
Министарства здравља.
Б.Матић
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ЗАВРШЕНА РЕКОНСРУКЦИЈА

ДОМ ПЕНЗИОНЕРА У НОВОМ РУХУ
У спољашње и унутрашње уређење омиљеног састајалиште најстаријих
Убљана уложено седам милиона динара
Након три месеца радова, завршена је обимна реконструкција зграде Удружења пензионера на Градском тргу. Комплетно су замењени кров, подови, електроинсталације и столарија, потом санирани зидови и мокри чворови, изграђен је и
прилаз са особе за инвалидитетом, а фасада обновљена.
Такође, просторије су опремљене новим намештајем, санитаријама и неопходним инвентаром.
Дневни центар Удружења пензионера, познатији као Дом
пензионера, деценијама је био занемарен. Сем редовног
кречења зидова и повременог фарбања чеоне фасаде,
значајнија улагања су изостајала, а сада је у спољашње и
унутрашње уређење овог кутка за треће доба уложено седам
милиона динара. Завршетак радова и отварање реновираног
објекта обележени су пригодном свечаношћу, којој су
присуствовали председница Скупштине општине Уб Ивана
Председник Глишић у посети убским пензионерима
Николић, први човек општине Дарко Глишић и његова
заменица Верка Лукић. Захвливши се локалном руководству
што су најстарији Убљани коначно добили адекватан простор за окупљање, дружење и рад, председник Удружења пензионера Драган Јовановић указао је да су просторије Дома
одржавали колико су могли, али без помоћи општине никада
не би успели да их комплетно среде.
-Удружење је место где пензионери могу да реше неке
свакодневне проблеме и потребе, али и да се забаве уз
разноврсне програме. У обновљеним просторијама имамо
неупоредиво боље услове него раније, па ће пензионерски
дани наших чланова бити много пријатнији и угоднији,
истакао је Јовановић.
Присутне пензионере, на свечаности је поздравио
Дарко Глишић рекавши да локална самоуправа не заборавља
своје старије суграђане, који су задужили општину.
„За радове на реконструкцији и опремању Дома, део
средстава одвојили смо из општинске касе, а нешто новца
смо и скупили од добрих људи, да бисмо вам обезбедили
место где ћете се осећати лепо и удобно и на најбољи начин
реализовали све оно што сте замислили кроз ваше активности“, казао је Глишић, пожелевши пензионерима добро здравље, дуг живот, као и да се у новоуређеном простору још
чешће окупљају на забавама, које су међу највеселијим у граду.Такође је обећао да ће пензионери убске општине и убудуће имати подршку локалне самоуправе и њеног руководства.
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НАКОН ЗАТВАРАЊА ЗА ПОСЕТИОЦЕ

ПОЧЕЛА САНАЦИЈА ГРАДСКИХ БАЗЕНА
Радови, који обухватају комплетну реконструкцију постојећих објеката, биће окончани до наредне
сезоне, када је планиран и завршетак изградње аква парка на проширеном базенском комплексу
Капије на Градским базенима затворене су 31. августа
за купаче, после непуна два и по месеца рада и продатих око
5.500 улазница. Без обзира што је посета била знатно мања
него ранијих година, пре свега због епидемиолошке
ситуације, али и неповољних временских услова, у КЈП
„Ђунис“, које газдује овим комплексом, задовољни су
крајњим исходом. Иако су многи били обазриви када је реч о
одласку на базене, директор комуналног јавног предузећа
Саша Милићевић подсећа да су предузимане све прописане
мере превенције и заштите.
„На убским базенима није забележен ни један случај
заразе вирусом корона и то је најважније када сумирамо
протеклу сезону. Наши запослени ревносно су обављали
свој део посла, како би базен и цео комплекс били хигијенски
безбедни и чисти. Са отварањем се оправдано каснило, јер
смо чекали упутства Владе Републике Србије о условима за
почетак рада, а нисмо ни очекивали велику посећеност. За
разлику од појединих купалишта у Србији, која због
пандемије нису радила или су привремено затварана и

Следеће године у новом руху

Novo !!!

Са једног од последњих
купалишних дана ове сезоне
отварана, наш базен био је доступан посетиоцима током
врелих летњих дана, јер смо и у несвакидашњим околностима
успели да обезбедимо његово нормално функционисање. Уз
то, цене дневне улазнице и месечне карте остале су
непромењене и коштале су као и претходних десетак година“,
каже Милићевић.
Затварањем овогодишње сезоне, отворени су радови на
реконструкцији Градских базена, који су изграђени пре више
од четири деценије и одавно су били зрели за комплетан
ремонт.
„Све је дотрајало и више није могло ни да се одржава,
пошто су кварови били све већи и чешћи. У оквиру
реконструкције, урадиће се ново корито у постојећем великом
базену, цевоводи, компензациони базени, плато, машинско
постројење, као и дечји базен. Сви ови објекти, са новим
садржајима, биће у систему будућег аква парка, који се
увелико гради на проширеном комплексу Градских базена“,
објашњава директор КЈП „Ђунис“ Саша Милићевић.
Према најавама руководства локалне самоуправе,
радови на реконструкцији базена и изградњи аква парка биће
завршени до почетка наредне купалишне сезоне.
Д.Н.

PROFESIONALNI I HOBI ALATI
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ОБРАЗОВАЊЕ

У ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ
НА ДОГРАДЊИ ШКОЛЕ
Најкасније до краја године биће изграђен
и затворен школски базен
Од почетка нове школске године, у ОШ „Милан Муњас“
за наставу је спреман и нови део објекта. Завршени су радова
на доградњи троетажног анекса, чиме је ова образовна
установа проширена за шест учионица и исто толико
припремних наставничких кабинета - укупно за 640 квадрата.
Због организације рада прилагођене епидемиолошким
мерама, тренутно се користе три учионице, каже Живана
Баратовић, директорка ОШ „Милан Муњас“.
„Пошто имамо десет одељења ученика другог и четвртог разреда, они су се први уселили у две нове и потпуно
опремљене учионице, док је на првом спрату смештено још
једно одељење. Због тога нам је веома важно што су радови
завршени на време, јер нисмо имали довољно учионица за
све те ђаке. У овом тренутку и са оваквом оганизацијом рада,
где ученици не мењају кабинете, где нема кабинетске наставе
и само је половина одељења у школи, ми ћемо анекс мање
користити. Он ће нам бити неопходан и у потпуности искоришћен када се поново вратимо у нормалан начин рада и
будемо имали свих 1.200 ученика у школи“, рекла је Баратовић, додајући да је период када школа није радила
искоришћен за уређење просторија, набавку новог намештаја за читав анекс, као и припрему Издвојеног одељења у
Мургашу за 1. септембар. Наиме, ова сеоска школа је
неколико година била затворена јер није имала ђака, а сада
их троје седи у клупама.
Новоизграђени део објекта у ОШ „Милан Муњас“
обишао је председник убске општине Дарко Глишић и том
приликом рекао да проширење школе представља само први
део посла.
„Очекујем да у наредних месец, два дана завршимо и
други, већи, за децу атрактивнији део пројекта, а то је базен за

Председник Глишић са сарадницима у обиласку
ученика који похађају наставу у новим учионицама

Дограђени део ОШ „Милан Муњас“
школске потребе, површине 1.756 метара квадратних. Иако
смо најављивали да ће и он бити изграђен до 1. септембра,
некако се поклопило да базен сада није ни неопходан због
епидемије корона вируса, јер не би могао да буде у функцији.
Радови не касне, рок за извођење је 400 дана, али смо мислили
да можемо раније да их завршимо. Свакако да то не би било
неизводљиво да нисмо имали епидемију и да у време ванредног стања нису готово стала сва градилишта или се радила
са драматично смањеним капацитетима. Захвалан сам извођачу радова што за прве дане септембра имамо изграђене и
опремљене учионице, а најкасније до краја године и базен ће
бити у функцији, чиме ће убска школа бити једна од најмодернијих образовних установа у Србији“, оценио је Глишић.
Вредност комплетне инвестиције – проширења школске
зграде и изградње затвореног школског базена, износи близу
347 милиона динара, а средства је обезбедила Канцеларија за
управљање јавним улагањима Владе Србије.
Д.Н.

ОПШТИНА УБ
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ТОКОМ ПРОЛЕЋА

КРЕЋЕ ИЗГРАДЊА БРАНЕ „ПАМБУКОВИЦА”
Радови ће се изводити фазно a планирано је да се заврше у року од три године
Уколико све буде текло по плану, градња вишенаменске бране са акумулацијом „Памбуковица“ могла би да
почне током пролећа наредне године, најавио је директор
Јавног предузећа „Србијаводе” Горан Пузовић. На састанку
са председником убске општине Дарком Глишићем и
његовим сарадницима, Пузовић је изразио уверење да ће у
наредном периоду заједничким напорима успети да спроведу све законске процедуре и припремне активности за
реализацију пројекта.
Радови ће се изводити фазно, а прва у вредности од 13
милиона евра подразумева изградњу самог тела бране, и за
ове потребе неопходно је експроприсати осам хектара
земљиша.
- Дефинисали смо шта су обавезе опшине Уб, шта
„Србијавода“ и других државних органа, како бисмо следеће
године могли да покренемо један од највећих државних
пројеката из области заштите од поплава. Идеја је да до
децембра прогласимо општи интерес и обезбедимо
средства за експропријацију, да бисмо одмах могли да
исплатимо накнаде за парцеле које треба да буду откупљене.
Тај поступак ћемо започети када будемо имали пара на
рачуну, а следеће године требало би да распишемо јавни
позив за изградњу и обезбедимо грађевинску дозволу.
Планирамо да у наредне три године завршимо овај објекат
од државног интереса. Не бранимо овде само Уб, већ и
Обреновац, истакао је Пузовић.
Насута брана са глиненим језгром, висине 30 метара и
дужине у круни 245 метара, предвиђена је на реци Уб, а
акумулација ће имати запремину преко осам милиона кубика
и највећим делом простираће се на подручју убских села
Памбуковица и Радуша, док у зони успора воде задире и на
територију града Ваљево (Гола Глава). Планом детаљне
регулације, опредељена је површина од 130 хектара за
брану, акумулацију и заштитни зелени појас.
Поред основне улоге - прихватања поплавног таласа у
условима наиласка великих вода, овај капитални хидроенергетски објекат користиће се и за наводњавање пољопривредног земљишта, као и оплемењивање малих вода за
време суша. Укупна вредност пројекта бране „Памбуковица”
са акумулацијом и системом за наводњавање износи 35
милиона евра.
Брана са акумулацијом „Памбуковица” уврштена је у
програм „Србија 2025”, који садржи план инвесиционих
пројеката за даљи развој земље у наредних пет година. У
интерном плану локалне самоуправе предвиђено је да се
овај објекат заврши за три године, предочио је председник
општине Уб Дарко Глишић.

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НА УБУ

СЕПТЕМБАРСКА
АКЦИЈА
У септембарској акцији добровољног давања крви,
одржаној у петак, 4. септембра, посредством Црвеног
крста Уб, учествовало је око 30 особа. Акција је одржана
од 11 до 16 часова на платоу убског Градског трга.
Институт за трансфузију крви Србије, због велике
потребе за свим крвним групаама, апелује свакодневно
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, чиме ће помоћи лечењу новооболелих
пацијената са тежом клиничком сликом.
Сви даваоци претходно су морали да прођу тријажу
како би се отклонила свака сумња да крв заражених
особа коронавирусом буде дата здравим особама.
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.
Следећа акција биће одржана у петак, 2. октобра, на
Градском тргу.
Д.К.

Представници „Србијавода“ на састанку
у кабинету председника Дарка Глишића
„Значај овог пројекта за наше грађане је вишеструк. Он
представља најбољу могућу превенцију од поплава, јер
прихватањем великих вода које би у општину улазиле кроз
реку Уб, обезбеђује се зашита људи и имовине у појасу реке.
Инвеститори ће изградити и дистрибутивну водоводну мрежу,
што ће много помоћи домаћинствима у овој области, пошто
готово свако село има проблем са сувим бунарима и несташицама.“
Осим што ће се користити за наводњавање пољопривредног земљишта, акумулација нуди и изузетне услове за
развој туризма, додао је Глишић.
-Добићемо лепо вештачко језеро са простором за камповање, риболов и рекреацију, што је још један значајан бенефит
овог пројекта. Надам се да ћемо у задатим роковима, до 2023.
године, успети и да га завршимо, рекао је Глишић уз напомену
да је брана „Памбуковица“ један је од кључних објеката у
систему одбране од поплава у сливу реке Колубаре.
Д.Н.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ У ВРЕЛУ

БОЉА СТРУЈА ЗА ДОЊИ КРАЈ
- У последњих годину дана у Врелу је модернизовано преко десет километара
мреже и замењено око 300 стубова. - На територији општине Уб у 2020.години
до сада је реконстуисано чак 36 километара нисконапонске мреже.
Као највеће село убске општине, са 631 активним
електричним прикључком, Врело је, у последње време,
често на списку убске Електродистрибуције, када је у питању
модернизација мреже. Само у последњих годину дана, у
Врелу је реконстуисано преко десет километара мреже и
замењено око 300 стубова. У последњој акцији у Доњем
крају, прошле недеље, електромонтажни радови обухватили
су уградњу изолованог самоносећег кабла у дужили од 2.600
метара, док су 63 дрвена стуба замењена армиранобетонским. Вредност радова износила је 5.250.000 динара.
- Велика су улагања у овај сектор и само у овој години
смо поставили 36 километара кабла широм наше општине,
без обзира на јако тешку ситуацију због епидемије
коронавируса. То нам је уједно и задатак да у следећој
години свој ниво активности подигнемо, чак и на вишу
лествицу. Захвалан сам свима који долазе из овог сектора,
јер смо урадили и 35 kw станицу која почиње да ради у свом
пуном капацитету, а у току је и привођење крају радова за
пуштање у рад 110 kw централе. Све је то велики искорак за
наше људе на територији општине Уб, када је у питању
снабдевање електричном енергијом. Завршавамо радове у
Врелу, али настављамо даље у Милорцима, Паљувима и

Глишић и Томић у обиласку радова

другим селима, све док
нам то време дозволи- нагласио је Дарко Глишић,
председник општине Уб,
приликом обиласка радова у Врелу.
У име мештана засеока Доњи крај захвалност
првом човеку општине Уб
упутио је Зоран Новаковић, председник Савета
МЗ Врело.
- На овом потезу и
има око 40 кућа и за њих је
ово велики помак који ће
им много олакшати услове за живот. Никада у
Нова НН мрежа у Врелу
нашем селу није урађено
оволико нисконапонске
мреже као сада и за то можемо захвалити представницима
наше локалне самоуправе. Остао нам је још један део да
урадимо у Мирковића и Лазића крају, око 70-80 бандера и око
десетак стубова у Грујићима. Онда ће укупна електрична
мрежа у Врелу бити завршена- нагласио је Новаковић.
Да се ове године јако пуно радило на реконструкцији
електромреже у убској општини, потврђују и речи Дејана
Томића, шефа убске пословнице Електродистрибуције:
- Значајно је напоменути да смо у 2019.години били на
нивоу од 30 километара реконструисане нисконапонске
мреже, када смо радили пуним капацитетима, и то је био
изузетан резултат. Међутим, у овој години ми смо већ достигли
цифру од 36 километара, што делује импозантно. То је
резултат вишегодишњег труда, организације и припреме,
наравно уз велику подршку челника општине- наглашава
Томић. - Конкретно, ове године смо у 15 села, на 21 трафо
подручју, извршили реконструкције, а у плану су још тричетири села да одрадимо, тако да у овој години можемо
достићи чак 50 километра нисконапонске мреже, што сматрам
да је реално.
M.M.M.

АСФАЛТИРАЊЕ У НОВАЦИМА

САВЛАДАНА ЗАХТЕВНА ДЕОНИЦА
Асфалтирањем деонице у Новацима, дужине 700
метара, у Илића и Јелића крају, велики број домаћинстава у
овом делу села коначно је добило пристојан излазак на
регонални пут Уб-Коцељева. У питању је, како кажу, изузетно
френквентна деоница која је последњих година била у јако
лошем стању, а зими готово непроходна.
- Захваљујући општини Уб и председнику Дарку
Глишићу наш сан се коначно оставрио. У овом крају живи
доста младих људи и деце, много је запослених који га свакодневно користе за одлазак на посао и асфалт ће им јако пуно
значити. Овај правац неће бити асфалтиран у свом продужетку према Манојловићима и Симићима, али ће бити калдрмисан, односно прекривен каменом. Људи су се сложили да
ће покрчити обале да камиони могу проћи, јер пуних 20
година на њега није стављен ни један камен. На почетку је
било планирано 500 метара асфалта, али када су људи из
општине Уб и Путева Србије видели ситуацију, додали су још
200 метара, како би мештани зими лакше излазили на главни
пут. Овде је терен јако неприступачан, лош, све рупа до рупе,
а пут се наслања на главни који води за Коцељеву- истиче
Мико Урошевић, председник Савета МЗ Новаци.
И председник општине Уб Дарко Глишић је био видно
задовољан урађеним током обиласка заврших радова на
овој деоници.
- Деоница није мала и веома је захтевна, а људи са
неверицом посматрају радове јер нису ни сањали да ће кроз
њихов крај коначно проћи асфалт. Уверио сам их да реч коју
дамо, ми и испунимо. Све што њихова месна заједница нама
предложи као задатак, без изговора извршавамо. Сада смо

Председник Глишић са мештанима
у обиласку радова
овде, причамо са мештанима који су задовољни нашом међусобном комуникацијом и поверењем, које смо изградили свих
ових година- казао је Глишић, уз нагласак да ће се машине ПЗПа Ваљево у наредне две недеље преселити у Гвозденовић, али
и да ће се он, на ово исто место, вратити ускоро како би решио
проблеме са нисконапонском мрежом у овом селу.
Први човек општине Уб још једном је истакао изузетно
добру сарадњу са Путевима Србије, али и чињеницу да епидемија корона вируса нимало није пореметила планове
асфалтирања путева у убској општини, који теку планираном
динамиком.
M.M.M.

ОПШТИНА УБ
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ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА

УБ БЕЗ ЗАРАЖЕНИХ, АЛИ НЕМА ОПУШТАЊА
После дужег времена, у убској општини нема ниједног пацијента који је хоспитализован или у кућној изолацији
Последњих 17 дана на територији општине Уб није
било новопозитивних особа заражених корона вирусом. У
прошли четвртак, 3. септембра, на Убу се бележе 102
излечена пацијента, што значи да после дужег времена,
немамо ниједног пацијента који је хоспитализован или у
кућној изолацији. Иако је епидемиолошка ситуација много
боља, стручњаци саветују да се и даље придржавамо свих
мера заштите и да нема опуштања, поготово што је школска
година почела, а ђаци кренули у школе.
И у осталим општинама Колубарског округа, осим у
Ваљеву, протеклих дана није било новопозитивних
случајева. У Колубарском округу, укупно је до 6. септембра
било заражено 1.646 особа, а од последица корона вируса,
умрле су 52 особе: по пет у Лајковцу, Љигу и Мионици, по
четворо у Осечини и Убу, а у Ваљеву је умрло 29 особа. Од
почетка епидемије, па закључно са 5. септембром, у Лајковцу је забележено укупнопозитивних 100 људи, Љигу 86,
Мионици 113, Осечини 70, Убу 106, док је у Ваљеву укупно
позитивних 1.171 особа.
Пошто је школска година тек почела, мере опреза
морају бити на високом нивоу, поготово што су се у неким
школама у Србији (Београд и Крагујевац) појавили случајеви
корона вируса, па је чак, како су навели медији, против родитеља једног од зараженог детета које је дошло у школу, поднета пријава Центру за социјални рад. Деца могу бити асимптоматски случајеви који могу пренети вирус, а да не оболе.

Центар Уба, ових дана
Иако се у школама поштују све мере као што су ношење
маски и вршење дезинфекције, деци би требало објаснити да
обавезно добро перу руке и придржавају се свих хигијенских
мера, не размењују исте флашице са водом. У среду је из
Министарства просвете стигао допис да ученици морају ности
маске нон-стоп док су у школи.
Иако на Убу у прошлој недељи није дијагностификован
ниједан случај корона вируса, запажа се појава разних других
врста вирусних и бактеријских инфекција, са проблемима
везаним за грло, стомак, очи, као и алергијских реакција.
Д.К.

ОО ПУПС И УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗОНЕРА „ТАМНАВСКО ТРЕЋЕ ДОБА“

ОТВОРЕНЕ НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ
Објекат у којем су се некада обављала венчања адаптиран је за потребе убских пензионера, који овај
простор, поред обављања свакодневних активности, желе да искористе и за организовање забава.
Зграда некадашње Матичне службе на Убу добила је
нове кориснике. Од 28.августа званично су отворене нове
просторије ОО Партије уједињених пензионера Србије Уб и
удружења „Тамнавско треће доба“ у пријатном амбијенту у
улици Милоша Селаковића, надомак главне улице. Објекат у
којем су се некада обављала венчања адаптиран је за
потребе убских пензионера. Осим канцеларијског простора,
који је додатно уређен и опремљен, чланови ове две
организације добили су место у којем ће четвртком и
суботом бити одржаване забаве (чим услови везани за
епидемиолошку ситуацију дозволе).
- Ми смо до пре неки дан били у Тодоровића згради, где
смо имали јако добре услове за рад и дружење, али смо се
суочавали са проблемом што су нам се просторије налазиле
на спрату зграде. Многим нашим члановима пењање уз
степенице је отежавало посете просторијама. Захваљујући
разумевању локалне самоуправе на челу са председником
Глишићем добили смо нов кутак за обављање свакодневних активности и наша дружења, и морам вам рећи да смо
презадовољни- истиче Милета Миливојевић, председник
ОО ПУПС Уб.
Свечани пријем гостију и ручак, којем су присуствовали представници убских јавних предузећа и установа, као
и многобројни сарадници ПУПС-а и Удружења „Тамнавско

Плато испред нових просторија ОО ПУПС-а

Свечани ручак у новоотвореним просторијама
треће доба“, уприличен је у новим просторијама, али и на
самом платоу испред здраде, који убски пензионери планирају
да додатно оплемене.
- Имамо јако леп простор и испред саме зграде, који смо
почели да уређујемо. Напољу, односно у нашој својеврсној башти, планирамо да проводимо време све док не почну кише. Један сунцобран смо добили од „Ваљевске пиваре“, а треба нам
бар још један. Надам се да ће нам и то неко донирати, како би
употпунили амбијент. Цвеће које је посадило комунално предузеће, ми одржавамо, а недавно су и клупе офарбане. Једно по
једно уређујемо и надам се да ће сви који дођу у наше просторије, по било ком основу, бити задовољни- закључује Миливојевић.
ОО ПУПС-а на Убу броји 1.230 чланова, уз додатних 180
који су приступили Удружењу пензионера „Тамнавско треће
доба“. Њихови чланови имају низ погодности широм убске
општине, уз Сениор картицу која на годишњем нивоу кошта
свега 120 динара. Осим што убски пензионери имају бесплатне
екскурзије и забаве, као и послужење у оквиру просторија
странке и Удружења, велику уштеду, коју им доноси Сениор
картица, остварују тако што у одређеним радњама и установама имају попусте од пет до 30 одсто. Такође, преко Удружења
„Тамнавско треће доба“, омогућена је куповина угља и пелета
М.М.М.
на рате.
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САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИЗ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
АПОТЕКЕ „БАШТОВАН“

БАШТА
У СЕПТЕМБРУ
Време је за сетву зимског лука и расађивање
зимске салате. Лук би требало да посадите на
парцелама где су претходно гајени краставци,
купус, паприка, парадајз или стрна жита.
Септембар је последњи месец лета, који нам
најављује почетак јесени и крај сезоне у повртарству.
Средином месеца сеју се зимски лукови и сребрењак, спанаћ, роткве и зимска салата. Сетва се обавља до октобра, на
сваких седам до десет дана. Крајем септембра и почетком
октобра расађује се зимска салата, која је посејана током
августа.
- Треба почети обраду земљишта и њено спремање за
следећу сезону и озиме културе. Пожељно је одмах након
бербе и вађења поврћа кренути са обрадом. Уколико је током године направљен компост, сада је право време да се
распе по башти. Наша препорука је: пелетирано органско
НПК ђубриво 'Biofureza', чијом инкорпорацијом, у количини
од 200 кг/хa повећавамо и унапређујемо физиолошке процесе који утичу на принос и обезбеђују органску и еколошки
прихватљиву производњу – препорука је Саше Сретеновића, дипл. инж. агроекономије.
Веома важна намирница, која се неизоставно користи
у свим кулинарским специјалитетима, било термички обрађена, било као сирова, је црни лук. За његово гајење, најбоља су лака до средње тешка земљишта добре структуре и
плодности, чија је реакција слабо кисела или неутрална.
- Наша пољопривредна апотека препоручује, пре
сетве, да у припреми земљишта инкорпорирате још једно
од модерних гранулисаних комплексних основних ђубрива
'Renovation Fuerza', у количини од 300 кг/ха, које обезбеђује
све потребе биљака за хранивима. Уколико је земљиште
суво, препоручује се претходно наводњавање – напомиње
Саша Сретеновић.
Како наводе из Пољопривредне апотеке „Баштован“,
лук не подноси монокултуру и на исто место се враћа после
три до четири године, што је превентива против ширења
пламењаче, нематода и најзначајније штеточине лука –
лукове муве. Због честе најезде штеточина, препоручују
препарат „Pyrinex 48“ EC или „Rovex Super” у концентрацији 0,1% уз утрошак 500 литара воде по хектару - једнократно. Ако се придржавате савета агро инжењера ПА
„Баштован“, лук би требало да посадите на парцелама где
су претходно гајени краставци, купус, паприка, парадајз или
стрна жита, док као предкултуре нису препоручљиви
грашак и луковичасто поврће, као и луковичасто цвеће.
Јесења производња обавља се на два начина: из
расада крајем септембра и почетком октобра када расада
има три, четири листа, и садњом арпаџика, који се за млади
лук обавља у септембру и октобру месецу.
– 'Баштован' вам, у борби против корова, препоручује
хербициде 'Revit 330 EC' у количини пет литара по хектару
пре садње и „Speed 400 SC” у количини 2,5 литра по хектару
после првог заливања, једнократно. Садња на отвореним
парцелама најчешће се обавља у траке са пет редова, са
размаком између редова од 25 сантиметара, а између трака
40-50 цм. Размак у реду треба да буде десет, а дубина садње
је 2-3 цм. У заштићеном простору црни лук се сеје у редове
са међуредним размаком осам до десет и размаком у реду
четири до пет сантиметара – саветује Саша Сретеновић. Д.К.

1. Maja 22, Ub
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ПОЉОПРИВРЕДА
ЧИШЋЕЊЕ ПАРЦЕЛА ПОСЛЕ ЖЕТВЕ

СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА
НА СТРНИШТУ
Третман тоталним хербицидима ће
наредне сезоне довести до видљивих
резултата у новом усеву
Kада се заврши жетва стрних жита, веома је важно и
неопходно припремити парцеле за наредни усев, а једна
од значајних мера је сузбијање корова на стрништу. Велики
број најпроблематичнијих вишегодишњих и једногодишњих корова најефикасније се сузбија управо на стрништу.
Третман се врши тоталним, нeсeлeктивним транслокационим хeрбицидима на бази активнe матeријe глифосата
(Глифол, Глифосав, Глифомарк, Бинго,...), док је идеално
време за њихову примену у пeриоду интeнзивног раста
корова, када достигну одрeђeну вeличину и фазу. Тако,
дивљи сирак се прска када достигнe око 15 центиметара
висине у фази мeтличeња, а паламида и зубача су најосeтљивијe у врeмe цвeтања.
„Први eфeкти се могу видeти од три до десет дана
након трeтмана, у зависности од врстe корова. Корови
почињу да жутe, потом црвeнe и на крају увeну. До потпуног
сушeња долази за две до осам нeдeља од примeнe прeпарата на бази глифосата, или ранијe уколико су повољни
врeмeнски услови. Нeсeлктивни хeрбициди сe усвајају
преко лисне масе, крeћу сe до свих дeлова биљкe, укључујући корeн и сасушују биљку у потпуности. Они дeлују на
зeлeнe изниклe биљкe, па нeћe имати нeгативан утицај на
усeвe слeдeћe сeзонe“, појашњава саветодававац у ваљевској Пољопривредно саветодавној и стручној служби,
дипл.инг Слађана Гавриловић.

Дозирањe срeдстава за заштиту биља сe
разликујe у зависности од врста корова
Д озирањe ових срeдстава за заштит у биља сe
разликујe у зависности од врста корова. За дивљи сирак
обично јe довољно од три до пет литара по хектару, за
пирeвину пет до седам, а за дивљу купину 10-12 литара. Да
би сe постигао потпун учинак, парцeлу нe би трeбало
обрађивати четири, пет нeдeља након прскања. Крајњи
eфeкат који ћe испољити тотални хeрбициди зависићe од
дозирања и начина примeнe, врстe корова, њихове фазe
развоја током трeтмана и врeмeнских услова.
„Најбољи учинак хeрбицида јe код потрошњe водe од
100-200 литара по хектару, а да би постигли ту количину
водe, нeопходан јe правилан одабир дизни и одрeђивањe
потрeбнe брзинe вожњe трактора. Толики утрошак водe и
мањe дозe хeрбицида на бази глифосата имаће добрe
eфeктe. За јeдногодишњe широколиснe коровe, као што је
амрозија, довољно је примeнити две до четири литре
препарата по хектару, док је за вишeгодишњe препорука 3-4
литре за сузбијањe пирeвина, 4-6 литара за паламиду, а 6-8
литара по хектару за зубачу, дивљу купину, попонац“,
наводи Гавриловић.
Ефикасност примене тоталних хербицида зависи од
временских услова. Корове је најбољe третирати по мирном и топлом врeмeну, али нe на прeвисоким тeмпeратурама јeр су тада стомe коровских биљака затворeнe, док
хладнијe врeмe успорава дeјство препарата.
Сузбијање корова тоталним хeрбицидима на стрништима у потпуности смањујe или значајно рeдукујe њихову
бројност у усевима који ће се наредне сезоне засејати на тој
парцeли.
Д.Недељковић

КУЛТУРА
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ТЕКУ 22. ПО РЕДУ „УБСКЕ ВЕЧЕРИ“

У ЗНАКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРОГРАМА
Манифестација је сачекала мало здравије дане, како би пажљиво осмишљеним садржајима
осветлила и просветлила свакога ко је њен део
Традиционалне, 22. по реду „Убске вечери“, које под
покровитељством локалне самоуправе реализује Установа
културе, теку од 5. септембра. Сачекали су мало здравије
дане, како би пажљиво осмишљеним садржајима осветлили
и просветлили свакога ко је њихов део. У програму
састављеном од музичког и сценски-извођачких дела,
доминирају квалитетна драмска остварења, која публику
подсећају на то шта је добар театар.
Манифестација је званично почела поздравном речју
директорке Установе културе Тање Мимић, а част да њено
22. издање прогласи отвореним указана је Ивани Николић,
председници Скупштине општине Уб и народној посланици.
Уз подсећање да је овогодишњи фестивал требало да се
одржи у јулу, али је, због неповољних едидемиолошких
услова, одложен. Ивана Николић је истакла да се Уб умногоме мења, шири и изграђује. Међутим, ова манифестација
опстаје већ 22 године, те је део идентитета града, као и
препознатљив бренд за грађане убске општине.
Избор за први од осам програма фестивала био је пун
погодак. Доајен југословенског глумишта Зијах Соколовић
извео је своју монодраму „Лијево, десно глумац“, која је
најједноставније речено, одушевила публику. Филозофски и
кабаретски, изузетном наративношћу и шармом успео је у
свом настојању да на забаван и духовит начин укаже како је
бити уметних у животу, јер наше обавезе из свакодневице су
заправо наше улоге, као и у позоришту. За маестрално дело и

Монодрама „Лијево, десно глумац“,
Зијах Соколивић

Детаљ са отварања:
Ивана Николић,
председница СО Уб
исту такву игру, награђен је дугим и громким аплаузом. На исти
начин, сутрадан, 6. септембра, са сцене је испраћена глумица
Весна Станковић, која је интерпретирала улогу хероине
српских ослободилачких ратова Милунке Савић у истоименој
монодрами.
У понедељак је на репертоару била још једна сјајна
представа - „Добродошли у кабаре Београд”, са којом су
глумачка дива Тања Бошковић и познати драмски уметник
Раде Марјановић донели јединствено узбуђење и емотивност,
док је вече касније наступио убски музички ансамбл „Либерта“,
и својим изванредним концертом наставио низ прворазредних
уметничких догађаја у оквиру „Убских вечери.
У среду, 9. септембра, пред публиком ће се наћи музичко
сценски спектакл аутора Владимира Ђенадера „Циганска бајка”, у коме наступају професори убске Музичке школе„Петар
Стојановић” и глумци Позоришта „Раша Плаовић”. Позоришни
комад по Нушићевом делу „Приповетке једног каплара” у
четвртак ће говором и музиком дочарати глумац Зоран Ћосић
и обоисткиња Нина Ћосић, петак је резервисан за монодраму
„Казивање једног глумца” у извођењу Катарине Вићентијевић,
док овогодишњу манифестацију 12. септембра затвара
познати глумац Тихомир Станић монолошким казивањем
изабраних делова романа „На дрини Ћуприја” Иве Андрића.
Како би могле да се испоштују све едидемолошке мере
заштите, „Убске вечери“ се први пут одржавају на сцени код
нове зграде Општинске управе, за коју је идејно решење
осмислила овдашња дизајнерка Бојана Ивковић.
Д.Н.

НА КОНКУРС ЗА НЕОБЈАВЉЕНУ ПРОЗУ, ПОЕЗИЈУ И ДРАМУ

ПРИСТИГЛО ДВАНАЕСТ РУКОПИСА
Награда победнику је бесплатно штампање књиге и организација промоције његовог дела
Последњег дана августа успешно је завршен први
конкурс за необјављене рукописе прозе, поезије и драме,
који је у јуну расписала Установа културе, у сарадњи са
Градском библиотеком „Божидар Кнежевић“. Јавни
позив био је намењен пунолетним ауторима са пребивалиштем на територији убске општине, а награда победнику је бесплатно штампање књиге и организација
промоције његовог дела.
- Одзив је био изнад очекивања, пристигло је 12
рукописа, међу којима су романи, драме и збирке кратких
прича и стихова, са задовољством констатује директорка Установе културе Тања Мимић, признајући да је
постојала бојазан да ли ће и колико бити заинтересованих за учешће у конкурсу.
„Услед околности везаних за епидемију вируса
корона, ове године смо имали знатно мање програма, па
се створио простор да се више посветимо делатностима
које смо последњих година мало запоставили. Ту
првенствено мислим на издавачку делатност, због чега
смо и расписали овај јавни позив, са жељом да подстакнемо, подржимо и популаризујемо књижевно стваралаштво аутора из наше општине, посебно младих и
неафирмисаних. Од пристиглих радова, највећи број
послали су они који до сада нису објављивали, што
значи да у убској општини постоје људи који се баве
писаном речју, а неке од њих тек сада откривамо. Надам
се да ће комисија успети да до краја септембра свих 12

Тања Мимић,
директорка Установе културе Уб
рукописа прочита и оцени, те ћемо већ у октобру бити у
прилици да победнику објавимо књигу и организујемо
књижевно вече. Само један ће победити, али свима који
квалитетом буду завређивали пажњу, помоћи ћемо да у
наредној години штампају и промовишу своја дела“, каже
Тања Мимић, уз велику захвалност свима који су се
одазвали позиву и узели учешће у конкурсу за необјављене
рукописе прозе, поезије и драме.
Д.Н.
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МИСЛИО САМ…
„Мислио си?
Да си мислио не би био овде...“
(па ти сад мисли)
Бистар пар је више од два човека .
Пар будала је мање од једног. Зато су
најсрећнији они бракови којима је памет
централни сексуални орган.
До пола живота сам стицао уверења. Од пола живота сам се разуверавао. Ако будем имао среће, умрећу
као tabula rasa. И го, као од мајке рођен.
Наиван и необучен. Али чист.
Не треба одбијати пружену руку
само зато што отуда има и непружених.
По томе не бисмо ни са ким. Ни сами са
собом. Јер и међу нама неки би овако а
неки онако. Треба се руковати са свима,
поготову ако би и да се пољубе трипут.
Јер, може се свет глобализовати и
унијатити колико хоће, кад дође вакат,
свака ће птица своме јату. Ни једној
друге нема.

ОКО НАС
УБСКА ГИМНАЗИЈА ДЕО ПРОЈЕКТА
„ПОВЕЗАНЕ ШКОЛЕ”

ПОУЗДАН
И БРЗ ИНТЕРНЕТ
Постављена је оптичка
инфраструктура за локалну
рачунарску мрежу, тако да ће
бесплатним бежичним сигналом бити
покривене све наставне и ненаставне
просторије у школи
Гимназија „Бранислав Петронијевић”
укључена је у пројекат „Развој информационокомуникационе инфраструктуре у установама
образовања, науке и културе - Повезане школе,
фаза 2”, који се спрооди у сарадњи Министарства трговине, туризма и телекомуникација и
Министарства просвете. У оквиру реализације
пројекта, започетког 11. августа, постављена је
оптичка инфраструктура за локалну рачунарску
мрежу, тако да ће бесплатним бежичним сигналом бити покривене све наставне и ненаставне
просторије у школи. Радови подразумевају и
изградњу кабловске инфраструктуре до сваке
учионице, као и развод мрежних каблова до
сваког рачунара у информатичким кабинетима.

Неки од малих ногу желе да постану велике зверке. Међутим,
недостаје им троделна вертикална конструкција: мозак - срце - тестиси.
Еуфемистички, фали им почетни капитал. Зато се мрште у друштву, да
појачају специфичну тежину. Праве кућу од крова. Будале.
„Све што сам научио о животу, научио сам у фудбалу“, речи су
француског нобеловца Албера Камија који је био голман. У праву је
човек. Ја сам, измеђуосталог, научио и то да противника треба победити,
не повредити: Кад год сам хтео да повредим, ја сам страдао. Кад год сам
хтео да победим, или сам се поносио победом или се нисам стидео
пораза.
Да се икако може, појединцима би требало забранити да умру. И, те
вечне животе правдати јавним интересом. Овако, све је више
региментираних војника просека који ће нас добити на трчање и
показати пут поплочан досадом, удвориштвом, предвидивошћу. Пут
којим се редовно иде.
Не верујем да, поред толиких „обавештајних организација“, не
могу да нас обавесте ко је пустио корону на планету. И не могу да се
начудим зашто их, поред толиких „стачајних организација“ нико до сада
није „стекао“. Знате оно: на љуту рану – љуту траву! Спрам њихове
епске компликованости, нашу епску једноставност. Што рече друг Илија
Чворовић – побијеш говна и готова ствар! Само, како ствари стоје, још се
не зна има ли више гована или муниције.
Открио сам: и Меси је марксиста. И он, у друштвеној структури,
предност даје материјалној основи у односу на духовну надградњу.
Зато, из Барселоне не одлази због дожевљеног порАза, него због
неплаћеног порЕза. Новинарима је објаснио: „Не постоји ништа
ванматеријално на свијету. Све је то хемија. Хемија је физика, физика је
биологија, разумијеш? Све је дијалектика...“.
Шта рећи... Кад си најгори – горе не може. Кад си најбољи – може
само горе. Зато је, ваљда, средина златна: надаш се лепшем него што
јесте а није ружно к`о што може бити.

Услужно
бушење и чишћење
бунара
Мија Ранковић, Брезовица

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

Према речима директорке убске Гимназије
Анђелке Симић, та образовна установа је већ
неколико година повезана на Академску мрежу
Републике Србије (АМРЕС), у оквиру прве фазе
наведеног пројекта.
„Захваљујући томе, имали смо одличан
интернет, међутим нова мрежа је у складу са
највишим стандардима у овој области и она ће и
те како допринети да Гимназија постане једна
модерна школа, која прати савремене токове
образовања. Наравно, уз овај пројекат који нам
пружа доста квалитетнији интернет и покривеност целе школе, бићемо у могућности да набавимо и одговарајућу, савременију рачунарску
опрему за модерну наставу и израду дигиталних
наставних садржаја, али и за рад свих стручних
служби”, каже Анђелка Симић, додајући да ће им
нова рачунарска опрема доста помоћи у наредном периоду за реализацију наставе која ће се
одвијати путем интернета.
Пошто се Гимназија „Бранислав Петронијевић“ и Техничка школа „Уб“ налазе под истим
кровом, ученици и наставно особље обе образовне установе имаће брз и поуздан бежични
интернет, активну заштиту и онлајн подршку, са
могућношћу коришћења међународних услуга
електронске едукације.
Пројекат „Развој ИКТ инфраструктуре у
установама образовања, науке и културе - Повезане школе”, предвиђа свеобухватно унапређење информационо-комуникационе инфраструктуре у свим основним и средњим школама
у Србији. Изградња мреже је основ за програм
дигиталних учионица, односно опремање школа
одговарајућом рачунарском опремом, дигиталним наставним садржајима и применом потпуно нове методике у свим наставним предметима,
који ће даље довести до развоја дигиталне писмености ученика и наставника и бољем припремању младих за занимања у будућности.
Д.Н.

ОКО НАС

10.септембар 2020.г.

13

ЦВЕЋАРА „КРИН 2“

НАЈЛЕПШЕ ЦВЕЋЕ САМО ЗА ВАС
- Аранжмане радимо другачије него други. Више је шаренила, као у некој баштици
- описала је Биљана Павловић своје букете цвећа.
Цвећара која је оставила утисак на продуценте серије
„Камионџије“ и истакла се одличним амбијентом, како због
ентеријера богатог различитим цветним аранжманима, тако и
због веома интересантног есктеријера испред цвећаре, носи
име прелепог великог цвета - Крин. Скоро сваком пролазнику,
који је шетао преко моста изнад реке Уб, ка аутобуској станици, запао је за око, стари бицикл украшен разнобојним
цвећем, који се налази испред изузетно лепо декорисаног објекта.
Цвећару „Крин 2“
води млади брачни пар
Биљана и Влада Павловић.
Име је добила по белом љиљану, којег у разним цивилизацијама сматрају симболом добра, светлости, светости и чистоће. Када уђете
у цвећару, осетићете позитивну енергију сваког резаног или саксијског цвета,
који у Биљаниним рукама с
лакоћом буде стилизован,
прелепим разнобојним машнама, украсним папиром
или целофаном, уз поруку Биљана у свом
по жељи купца. Уз сваки буцветном царству
кет, у цвећари „Крин 2“, можете додати и мали поклон у
виду дрвених штапића, медведића, дрвених и папирних
порука, беџева, хелијумских балона, чоколадица, шоља,
корпица и кутија.
Иако је корона вирус, почетком епидемије, спречио
набавку резаног цвећа из Холандије, Убљани су куповали
саксијско и вртно цвеће, да би украсили своје терасе и баште.
Биљана Павловић наводи да су мушкарци галантни при
куповини и да често својим дамама обезбеђују већу количину садница разноразног цвећа, које може да се нађе у понуди ове цвећаре. Можете чак купити и палму, али и све врсте
кактуса који су веома тражени .

Цвећара „Крин 2“:
Владимир и Биљана Павловић
- У току ванредног стања више се куповало сезонско
цвеће. Људи су били у кућама, па су многи сређивали своја
дворишта. Баш се доста радило тада, иако је било скраћено
радно време. Највише су се продавале мушкатле, али и саксијско цвеће. Наручивали су се и велики букети, који су сада
веома актуелни. Аранжмане радимо другачије него други, са
више шаренила, као у некој баштици – навела је Биљана
Павловић.
Осим продаје цвећа за све врсте прослава, највећу
радост причињавају декорације у виду бидермајера и цветних
аранжмана за свадбе и венчања, али и украшавање чирака за
славе. У случају да сте спречени да лично дођете у цвећару,
могућа је достава цвећа на кућну адресу. Ако се ипак одлучите
да цвеће бирате лично, уз велики избор најлепшег поклона,
добићете и користан савет о његовом гајењу и нези. Због свега
овог, цвећара „Крин 2“ својевремено је добила позив за
гостовање у емисији „Жикина шареница“, а ускоро очекујемо
да видимо и кадрове из серије „Камионџије“, снимљене баш у
овој цвећари.
Д.Капларевић

ВЕЛИКИ УСПЕХ УДРУЖЕЊА „ЕКО ТАКОВО“

ШКОЛА ПУНА ЂАКА
- После многобројних акција, школски објекат засијао пуним сјајем. - Од првог септембра школу у Такову похађа
17 ученика, од којих су девет предшколци. - Школа била пред гашењем, јер су најављена само два ђака.
У убској општини, Таковчани су већ дужи низ година
најбољи пример самоорганизовања, предузимљивости,
активизма и слоге у селу, како би створили што боље и
квалитетније услове за живот свих мештана, као и останак
младих. Овога пута су отишли корак даље и, захваљујући
активностима Удружења „Еко Таково“ и тамошњег Савета
МЗ у последњих девет месеци, успели су да обезбеде

Таково има будућност:
Ђаци испред реновиране школе

опстанак четвороразредне школе и приволе дацу да наставу
похађају у обновљеном објекту Издвојеног одељења ОШ
„Рајко Михаиловић“ у Такову.
Наиме, предходних неколико година се драстично
смањио број деце у таковачкој школи, која су махом наставу
похађала на Убу или у Врелу. Постојала је опасност од
могућег затварања школе, која је прошле година бројала
четири, док су ове године била најављена само два ђака.
Захваљујући младим и предузимљивим мештанима овог
села, почетком ове године је основано удружење „Еко Таково“ са првим и највећим циљем да се одржи школа. После
многобројних радних акција чланова, школа је засијала
пуним сјајем. Урађена је фасада, осветљено комплетно
школско двориште, постављене су нова чесма, голови,
ограда, купљен је пројектор и још много тога..., а резултат је
седам уписаних ђака у школску 2020/21.годину и чак девет
предшколаца.
Таковчани су посебно захвални Предшколској
установи „Уб“, која им је изашла у сусрет отварањем
издвојеног одељења, које је затворено још пре десет година,
због недовољног броја предшколаца. Матична ОШ „Рајко
Михаиловић“ је, за ову зиму, обезбедила постављање нове
пећи на пелет, док је општина Уб омогућила бесплатан
превоз за све ученике, што је, како кажу, први пут у историји
села да њиховим путевима пролази школски аутобус. М.М.М.
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АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТРЕЛА УБ“

ИЗМЕЊЕНИ ПОЛАСЦИ ЗБОГ СКРАЋЕНИХ ЧАСОВА
Поласци ка селима у преподневној смени су у 11,20 часова, а у поподневној у 17,30 часова.
На територији убске општине има око 1.000 ученика који путују аутобусом.
Скраћивање часова у основним и средњим школама
условило је да Аутосаобраћајно предузеће „Стрела Уб“
измени поласке и доласке аутобуса за ђаке путнике, којих на
територији убске општине има око хиљаду. Поласци ка селима у преподневној смени су у 11,20 часова, а у поподневној у
17,30 часова.
Крајем августа представници „Стреле Уб“ имали су
састанак са челницима општине Уб и представницима школа
како би се пронашло решење и ускладило време поласка и
одласка аутобуса ка селима.
– Мало је теже било ускладити све сатнице, али на
обострано разумевање дошли смо до заједничког циља. На
територији општине Уб, дневно се превезе 1.000 ученика.
Довоз ученика у школу, у првој смени, није промењен. То су
аутобуси који су саобраћали и у претходном периоду, пре
ванредне ситуације. За одвоз ученика прве смене, договор је
направљен да се у 11,20 часова са Аутобуске станице у Убу, у
свим правцима развезу ученици. Редови вожње су усклађени
са тим. Довоз ученика у другу смену се није променио. Наши
аутобуси ће сачекати на почетним стајалиштима путнике. За
повратак ученика друге смене, одређен је термин у 17,30
часова, у свим правцима – навео је Дејан Глишић, шеф
саобраћаја „Стреле Уб“.
Све сатнице су усклађене са распоредом сатница свих
основних и средњих школа општине Уб. Од 1. септембра,
уведена су и два нова поласка, која су усклађена са завршетком и почетком наставе у школама. Уведен је полазак у 11
часова из Београда, који ће значити за довоз ученицима у
другу смену, као и полазак у 18,20 часова из правца Уба, ка
Београду. Овај полазак је усклађен са завршетком наставе у
другој смени и прилагођен ученицима који живе у селима као
што су Црвена Јабука, Милорци, Јошева, али и ученицима
који су са територије општине Обреновац.
- Максимално су редуковани поласци због ове сутуације. Свели смо на један полазак ка Ваљеву, који још није
активиран. Ми тренутно, у међумесном саобраћају, држимо 80
посто полазака. Постоји могућност, да у неком наредном

Убски ђаци на аутобуској станици
периоду, кренемо са свим поласцима. Тренутно је, због ове
ситуације, број путника на ниском нивоу. Цене нисмо мењали
од 2006. године, а што се тиче маски, оне су обавезне у међумесном саобраћају. Што се тиче локалног саобраћаја, рачунамо да, ако ученици носе маске у школама, да ће то чинити и у
аутобусима – истакао је Дејан Глишић.
Првог радног дана, десетина ученика путника пропустила је свој аутобус, јер нису били обавештени о новим поласцима, па је „Стрела Уб“ организовала превоз мини бусом, за
поједине групе ученика, како на станици не би чекали више од
шест сати, до следећег поласка ка њиховим селима.
Ученицима је, за путовање, неопходна путна легитимација, а потребно је да се у школи прво пријаве својим одељењским старешинама, који ће спискове предати у административну службу, а на аутобуској станици на шалтеру је потребно да доставе једну фотографију и 100 динара, након чега
ће им маркица бити издата. За студентске месечне карте, за релацију Уб-Београд, неопходно је издвојити 6.000 динара. Д.К.

ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

НАСТАВА ПРИЛАГОЂЕНА МЕРАМА
Места још увек има у свим класама, осим на гитари
Убска Музичка школа „Петар Стојановић“ је од овог
септембра отворила Издвојено одељење у Бањанима, за које
се пријавило 40 ученика, а рад је прилагодила одлукама и
мерама Владе РС. Сходно томе настава се одржава, као и до
сада, углавном као индивидуална („један на један“), док ће се
часови соло певања изводити по комбинованом моделу –
онлајн и уз непосредан рад са професорком певања и
корепетитором. Часови солфеђа и теорије, изводиће се у
сали Музичке школе, уз безбедну дистанцу међу ученицима,
којих ће у групама бити до петнаест. Једини проблем
представља усклађивање распореда часова са распоредом у
основним и средњим школама, јер су ђаци распоређени у
више група и смена.
Обавезе и мере, којих се придржавају ученици у свим
школама широм Србије, важе и за музичке школе, па сходно
њима, ученици и професори морају носити маске, вршити
дезинфекцију инструмената, а основно правило је да ђаци не
долазе у школу болесни. Учионице у МШ „Петар Стојановић“
су мале, а и није препоручљиво да се поједини инструменти
свирају док су ученици прехлађени или под температуром.
Иако се певање и свирање музичких инструмената не
може са прецизношћу учити на даљину, јер између професора и ученика мора постојати непосредан контакт, у којем
професор објашњава положај руку, начин и поставку прстију
при свирању, или извођењу технике дисања, поједини
наставници музичких школа, сматрали су да је настава на
даљину унела дозу освежења у образовни систем јер је
подстакла развој одређених вештина као што су пажња и
концентрација, додатна припрема, развој слуха и подстицање одговорности. Професори МШ „Петар Стојановић“,

ШОМО „Петар Стојановић“
ипак, више воле непосредан контакт са ученицима, наводећи
да је у настави на даљину теже објаснити на ком месту у неком
такту су деца погрешила, често звук и слика касне у реалном
времену при онлајн настави, а у индивидуалној настави у
могућности су да одмах и покажу како се нешто свира, пева
или тактира.
Часови ће бити скраћени на 30 минута, као и у другим
школама, а у Музичкој школи „Петар Стојановић“ кажу да
места још увек има у свим класама (осим на гитари) и позивају
заинтересовану децу да дођу да се пријаве за тестирање. Д.К.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА
ТРОТОАРА
Крајем августа отпочели су радови на обимној рекострукцији тротоара у улици Светог Саве (до индустријске
зоне) у Владимирцима.
Укупна вредност овог пројекта, који ће значајно
улепшати саму варош, износи 8.953.686,24 динара са ПДВ.
Средстава за реализацију постављања нових тротоара, у
износу од 7.461.405,20 динара, обезбеђена су од стране
Министарства привреде, за пројекте као подршка развоју
инфраструктуре, док је износ од 1.492.281,04 динара, који
представља ПДВ на уговорену вредност, обезбеђен Одлуком
о буџету општине Владимирци за 2020. годину.

Ковачевић и Вуковић у обиласку радова
Радове на реконструкцији тротоара, ових дана, обишли
су председник Скупштине општине Владимирци Раде
Ковачевић и руководилац одељења за урбанизам Иван
Вуковић. Према Ковачевићевим речима, завршетак радова
на реконструкцији тротоара планиран је за око 40 дана, а
обухватиће потез од „Лукоил“ пумпе, десном страном према
„Конаку“ па према згради општине, где се спаја са новом
пешачком стазом. Друга страна реконструкције тротоара
почиње од центра (од чесме), ради се левом страном, све до
школе. По завршетку радова комплетно ће бити урађени
нови тротоари и са леве и десне стране од аутобуске станице
до Посавотамнавске средње школе.

ВЛАДИМИРЦИ

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
- 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

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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ПРЕДЛОГ ИЗ НАСЕЉА НА ВРХУ ЂУНИСА

ОДАВНО ТУ НИСУ СВИЊЦИ
Једно од најлепших насеља Уба носи назив - ‘’Свињци’’...
Ко је заборавио да је у Урбанистичком плану носило назив’’Димитрије Котуровић Кот’’?
Улицом Милана Муњаса пење се на брдо које од
давнина носи назив Ђунис. Пре спуштања у Липњак, на
заравни, са леве стране, је насеље које је настало парцелацијом плацева за индивидуалну стамбену изградњу давних седамдесетих година прошлог века. Власница једне
од кућа је Драгица Аћимовић, која је била запослена у
„План-Убу“ у време када је парцела Пољопривредног

Душанка и Драгица

Насеље ‘’Свињци’’ сада...

...и некада, на почетку градње.

У СЕЋАЊУ
СТАРИХ УБЉАНА

добра ‘’Света Поповић’’, на којој су били свињци,
претворена у плацеве и пројектоване улце. Изградњом
фарме у Бањанима свиње су пресељене, а Урбанистичким
планом и пројектом, који је радио убски ‘’План-Уб’’ и
пројектант Ирис Гођевац. Испарцелисанe плацевe је
општина поделила заинтересованим грађанима за
решавање породичних стамбених питања.
- Добила сам плац и изградила кућу стамбеним
кредитом, али сам за увођење основних комуналија, морала у Швајцарску- прича ових дана Драгица Цица Аћимовић- док испија јутарњу кафу са комшиницом Душанком
Митровић и присећа се како су уводили електричну мрежу,
водовод, а тек релативно скоро, су асфалтиране и улице.
Њих две су позвале репортера „Гласа Тамнаве“ са
молбом да јавно покрене иницијативу за промену назива
овог насеља. Тражи се кум? Могло би: „Хероја са Кошара’’?
- Са покојним мужем међу првима сам овде
подигла темељ, а онда смо плочу покрили салонитом, није
било средстава за даљу изградњу- надовезује се Душанка.
Све куће у овом насељу сада су лепе, углавном је
њихова градња при крају. Рекло би се да је прави тренутак
за неко ново, пепше име... На потезу је општина.
М.М.

ВЕСЕЛИ КАРАВАН И
СУСРЕТИ СЕЛА ОПШТИНЕ

‘’Весели караван’’ је била приредба коју је организовао КУД ‘’Абрашевић’’ на почетку седамдесетих година.
Та манифестација је убрзо прерасла у такмичење за први
глас општине, а онда се организације прихватио Културно-

Милан Ћела, Бесер и Кинез- један давни наступ...

информартивни центар (КИЦ) и Живорад Суботић, Жика
Жабац, који је све подигао на виши ниво претворивши
такмичење у сусрете села за које су се многобројни
учесници озбиљно припремали. Димитрије Големовић,
тада студент етномузикологије, сада је доктор наука и један

Милан
Миловановић

Стева Милановић
Сокачара

од најпознатијих српских стручњака за музику из старих времена. Он
је подржао, стручно, рад Жике
Суботића. Групе певача, са својим
тачкама изворних народних песама, гостовали су и на РТС-у.
Милан Поповић Кинез сећа се учесника тадашњег „Веселог
каравана“ у сеоским домовима
културе:
- Сећам се да је певао Жикица Бардак, Мишко Драгићевић,
Пера Симанић, Милан Аћимовић,
Мија Шнајдер, Жика Брица, Љубица и Љиља Матић (сестре Боре хармоникаша), Раденко
кројач (касније веома популаран)... Гости на готово свим
музичким приредбама били су Жижа Ђурић, Милијан
Стојковић, покојни Стева Милановић Сокачара, Милка и
њен брат Микица Голуб Стефановић... Она је била често и
члан жирија уз Драгана Марковића Музичара и друге
тадашње угледне посленике у култури.
Седамдесетих година у убској општини поново је
започета градња домова културе (неки и на темељима оних
који су напуштени давних четрдесетих и педесетих година).
У време „Сусрета села’’ активни су били домови
културе у Туларима, Бањанима, Радљеву, Памбуковици,
Стубленици... Посебно су биле добро посећене игранке у
Такову...
(наставиће се)
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ПРЕД ЊИМ СЕ СМЕШИЛА БЛИСТАВА
ФУДБАЛСКА КАРИЈЕРА

ПИОНИРИ СЕОСКОГ ТУРИЗМА
У ЛАЈКОВАЧКОЈ ОПШТИНИ

ЛАЈКОВЧАНИН У ДРЕСУ
ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ

ТУРИЗАМ
У ВРАЧЕВИЋУ

„Као дванаестогодишњак сам заиграо
у млађим пионирима Црвене звезде,
а двехиљадите сам био у тиму који је освојио
првенство Југославије. Онда је болест
угасила све моје снове о фудбалу“,
каже Марко Радовановић (33) из Лајковца.

Географски положај Врачевића, близина
средњевековних манастира и нетакнута природа,
навели су мештанку овог села Ану Ђорђевић
Протић, да се окуша у сеоском туризму.

Поникао је у лајковачком Железничару, у чијој школи је
прве фудбалске бравуре почео да изводи већ са пет година.
Његов таленат је уочио Констан Ђурић, који је тренирао
младе таленте Црвене звезде и после једне пробе оставио га
у највећем српском клубу.
- Имао сам 12 година и сам сам из Лајковца аутобусом
путовао до Маракане, при чему сам често преседао у
Лазаревцу да би ми карта била јевтинија, а понекад су ме и
родитељи возили „југом“ који је у сред београдске гужве
знао да прокува . Међутим, указану шансу нисам хтео да
пропустим- присећа се Марко Радовановић, који је још од
самог почетка виђен као одличан задњи везни играч, или
центархалф, како се тада говорило.
- Труд се исплатио и заиграо сам у првом тиму
омладинаца, када ми је тренер био Војин Лазаревић, који ми
је много помогао, често ми је давао новац из свог џепа и
плаћао ручак говорећи:" Радоване, кашика је најглавнија!"

Марко Радовановић

Из времена док
је играо за Звезду

Двехиљдите године је стигла награда за све његове
напоре. Састав Црвене звезде у којем је играо освојио је
првенство СР Југославије. Тада Марко већ постаје Звездина
млада звезда, пред којом је блистава будућност, и не
слутећи да ће му било шта угрозити каријеру.
- Тај 20.децембар 2001.године, никада нећу заборавити.
Тада сам дошао кући уморан и малаксао, не слутећи да ће ми
доктори у установити дијабетес- шећерну болест, која је
угасила све моје снове о фудбалу- сећа се Марко.
Имао је само 14 година и четири пута дневно је морао да
узима инсулин. Био је то данак за све потешкоће и стресове,
док је крчио пут ка Црвеној звезди, за коју је одиграо чак 50
утакмица.
Радовановић се, ипак, није предао. Наставио је да у
Лајковцу фудбалску вештину преноси на млађе у школи
фудбала "Задругар" и да заигра рекреативно у нижим рангу
за ФК Ћелије. Сматра да је срећа у несрећи, што је запослен у
Општинску управу у Лајковцу, где има редовна примања. У
међувремену се оженио и добио сина, који ће, нада се, једног
дана надоместити оно што је он пропустио у дресу Црвене
звезде.
М.Ранковић
У тиму који је са Марком Радовановићем освојио
титулу шампиона државе, играли су и Небојша Скопљак,
сада у ТСЦ, Милош Стојчевић, потоњи капитен Сарајева и
Убљнин Милош Обрадовић (садашњи тренер Мачве из
Богатића), са којим је Марко као земљаком има посебно
добар однос.

Прелепа кућа (вила) у Врачевићу
У Близини Врачевића, игралишта и пута који води ка Боговађи, смештена је кућа која наличи средњевековном дворцу, у којој Ана Ђорђевић Протић (33), са сином Страхињом
(12), планира да организује занимљиву туристичку понуду.
- Кућу од 450 метара квадратних, која по спољашњем
изгледу подсећа на средњовековни замак, са сином сам
наследила од покојног мужа. Како је била у сивој фази, са
њених пет соба и пространом трпезаријом и дневном собом,
требало је нешто учинити како би се коначно завршила њена
изградња и уређење. Све то је захтевало велика финансијска
улагања у простор, који би као стамбени за нас двоје представљао беспотребне трошкове. Географски положај Врачевића, близина средњевековних српских манастира Боговађе
и лајковачих Ћелије, поглед који се пружа ка шумадијским и
ваљевском планинама, па и близина бање Врујци, дали су
нам идеју да покренемо сеоски туризам и у томе су ми прву
подршку дали моји родитељи- каже Ана Ђорђевић Протић,
која гледа у будућност и види перспективу у овој привредној
грани, а зато и сина од малих ногу укључује у посао.

Велики планови у области сеоског туризма:
Ана и Страхиња
- Страхиња је још мали, али се укључује са идејама и
полако уводи у посао, који ће кроз неколико година он и
водити. За сада су завршене три спаваће собе са три
купатила, а свих пет ће бити у функцији са још једним
купатилом. Кухиња с трпезаријом је укусно уређена, ту је и
библиотека, те дневна соба са камином, док је теретана у
подруму. Нисмо заборавили на дечије игралиште и, за сада,
монтажни базен, док не саградимо и стандардни базен који је
већ у плану- наглашава власница ове прелепе куће.
У оквиру комплекса су и воћњаци, још једна кућа из
седамдесетих година прошлог века, гараже, тренутно за три
возила. Све у свему, биће то комплекс у који ће се бежати из
градске вреве у оазу мира. Када се све заврши биће извршена
категоризација објекта, а маркетиншку подршку даће им
локална Туристичка организација општине Лајковац, са којом
је успостављена одлична сарадња.
М.Ранковић

ОКО НАС
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ЛЕПА СПОРТСКА ПРИРЕДБА У ВРЕЛУ

СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ
У ГОСТИМА КОД НЕМАЊЕ МАТИЋА
Одржан је и фудбалски „Кока-кола куп“ на ком је продефиловало близу стотину девојчица и дечака
из колубарског краја, Немања Матић је изводио почетне ударце и омогућио свим учесницима сликање.
Караван радости и пријатељства стигао је у Врелостадион "Мирко-Жаки Матић" био је домаћин Спортским
играма младих, чији је главни покровитељ компанија „Дунав
осигурање“, а заштитно име игара и њихов амбасадор- српски
репрезентативац Немања Матић. Везиста Манчестер јунајтеда,
био је поносан што је његово родно село добило овакву част:
- Хвала свима који подржавају Спортске игре младих јер
оне промовишу истинске вредности које су данас занемаране у
врхунском спорту. Пресрећан сам што је наше мало, али
прелепо село домаћин ове приредбе, дечији осмеси и радост
су највећа награда свима нама који смо део ове приче. Драго
ми је да ова организација расте из дана у дан, да прераста и
регионалне оквире, а како и не би када су уз нас и Лука Модрић,
Един Џеко, Миралем Пјанић... Сви се боримо за децу и њихово
лепо одрастање, за праве вредности и сигуран сам да ће врло
брзо и цела Европа знати за нас.

„Кока-кола куп“ у Врелу

По узору на олимпијске игре, упаљен је и пламен пријатељства који је
донео Лука Лукић, млади
играч Врело спорта, а
заклетву су у име спортиста положили Тијана Мартић, фудбалерка Јединства, и Никола Шајиновић у
име судија. Председница
„Дунав осигурања“ Ивана
Јовановић била је бескрајно захвална најпознатијем
Врељанину за изузетну
Заједничка фотографија са медаљама и дипломама
организацију игара и гостопримство:
- Велико хвала Немањи што још од 2017. стоји уз нас, а
овај данашњи спектакл остаје вечито у сећању ове деце.
Тешко да ове игре могу имати бољег амбасадора од Немање,
човек је пример свих оних вредности за које се залажемо и
истински узор за младе. Ово је прича која траје већ 24 године,
тада су игре основане у Сплиту и сада имају већ регионални
карактер. Много нам је лепо данас у Врелу, велико хвала
свима који су се побринули да се осећамо као код куће.
Организатори игара су се, осим Немањи, захвалили и
секретару Врело спорта Душку Љубичићу за допринос
развоју игара, а поклон је добило и издвојено одељење ОШ
"Рајко Михаиловић" из Бањана. Одржан је и фудбалски
„Кока-кола куп“ на ком је продефиловало близу стотину
девојчица и дечака из колубарског краја, Немања Матић је
изводио почетне ударце и омогућио свим учесницима
сликање за вечну успомену, па је Караван радости и
Немања Матић са младим спортистима
пријатељства пуног срца и са најлепшим утисцима напустио
Врело...
Б.Матић

Рајка Михајловића 33

Уб

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА
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ТРАДИЦИОНАЛНА ПРОЗИВКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

ПРИЈЕМ ПРВАКА УЗ МЕРЕ ОПРЕЗА
У убској општини, у први разред је кренуло 210 првака. Прозивка одржана 31. августа, уз
поделу поклона које је уручио председник општине Дарко Глишић са својим сарадницима.
Традиционални пријем првака, који се претходних година
одржавао сваког 1. септембра, ове године је померен за 31.
август, када се, уз све мере предострожности због епидемије
корона вируса, морао организовати у нешто измењеним
условима. Прозивка првака, којој је присуствовао председник
општине Уб Дарко Глишић са својим сарадницима, обављена је
у дворишту школа, након чега су најмлађи ђаци, уз присуство
једног од родитеља, ушли у просторије школа како би се
упознали са својим учитељицама и новим амбијентом. Ни овог
пута нису изостали пригодни поклони добродошлице, које је
уприличила општинска управа.
Директорка ОШ „Милан Муњас“ Живана Баратовић
срдачно је поздравила нову генерацију првака, пожелевши им
срећан и успешан почетак школовања. Након прозивке,
председник Глишић је поделио сваком ученику првог разреда
поклон, а онда су ученици са једним од родитеља, поштујући
социјалну дистанцу, одлазили у веће просторије у школи на
први састанак са учитељима, како би се упознали са измењеном сатницом почетка и завршетка часова, као и распоредом
по групама.

Живана Баратовић, Дарко Глишић
и учитељице првог разреда ОШ „Милан Муњас“

Поклони за ђаке прваке
- Прозивци ученика првог разреда претходила је у
јутарњим часовима прозивка ученика петог разреда. У пети
разред имамо уписаних 160 ученика, распоређених у шест
одељења. Данас су се одељењске старешине упознале са
ученицима и родитељима у целини, а од 1. септембра су
ученици почели да раде по групама. Што се тиче матичне
школе, имамо 110 ученика првог разреда, распоређених у
четири одељења. Успешно смо реализовали пријем првака
поштујући све мере заштите. Примљени су родитељи и
ученици на први састанак са учитељима. За ту прилику смо
користили нестандардне просторије, као што су хол школе,
зборница, трпезарија, учионица техничког, просторије које су
знатно веће од учионица – објаснила је процедуру пријема,
директорка Живана Баратовић.
Ученицима првог разреда ОШ „Милан Муњас“ предаваће
учитељице Душица Симеуновић (I/1), Тања Ђурђевић (I/2),
Зорица Сарић (I/3) и Верица Милетић (I/4).
Д.Капларевић

ПРИЈЕМ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА
У убску Гимназију кренуло је 40 ученика првог разреда, док је у Техничкој школи „Уб“ 164 ученика прве године.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УБ ДАРКО ГЛИШИЋ
ТРАДИЦИОНАЛНО УРУЧИО ПОКЛОНЕ
ПРВАЦИМА У СЕОСКИМ ШКОЛАМА

ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ“
БАЊАНИ
Директорка школе Весна Васић навела је да ће основну
школу у Бањанима похађати 44 ученика првог разреда: у
матичној школи деветоро ученика, у Кожуару осморо,
Туларима седморо, Такову шесторо, Брезовици четворо,
Калиновцу четворо, Вукони једно и у Врелу троје ученика.
- Најважније је да у свакој школи имамо ученике првог
разреда, а то је, у односу на прошлу годину, за један више.
Наставу ћемо у школи организовати тако да је сви ученици
похађају. Имамо просторне и техничке могућности, па ће
ученици свакога дана долазити у школу. Једино ће матична
школа у Бањанима, у вишим разредима, у предметној настави,
радити у две смене. Једна група ученика ићи ће пре подне, а
друга ће почињати у 11 часова и настава ће трајати до 14,30
часова. Нећемо имати онлајн наставу, чак нам се нико од
ученика није ни јавио са жељом да похађа тај вид наставе –
истакла је директорка Весна Васић.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“ И ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“

Први сусрет са одељењским старешином Маријом Алексић Лекић, професорком ликовне културе, имали су ученици I/a
одељења Гимназије у девет часова. Након 45 минута, одељењски старешина Маријана Димитријевић, професор физичког васпитања, примила је ученике I/б одељења. Техничка
школа „Уб“, ученике прве године, примала је по утврђеном
распореду, у периоду од 11 до 13 часова.
Настава у убској Гимназији, кренула је по утврђеном
комбинованом моделу, од 1. септембра, па је прва група сваког
одељења прве радне недеље пратила наставу у учионицама у
преподневној смени, док је друга група користила платформу
„Microsoft Teams“. У другој недељи, од 7. до 11. септембра, у
поподневној смени, друга група је ишла на непосредну наставу,
у школу, док је прва група наставу похађала онлајн. Велики број
деце се определио за комбиновани модел учења. Како наводи
директорка школе Анђелка Симић, сви запослени у школи, као и
ученици који прате наставу у школским клупама, врло су одговорни и носе маске поштујући и остале епидемиолошке мере.
У Техничкој школи „Уб“, само осморо ученика се
определило за наставу на даљину, док се велики број деце
одлучио за комбиновану наставу, по моделу Б.
- Једна група ученика сваког одељења ће ићи један дан на
наставу, а друга група ће ићи други дан, односно мењаће се
после сваког дана. Она група која не буде на настави, тог дана ће
пратити наставу онлајн. Тако је за сва одељења. Групе за трећи
степен, формиране су према образовним профилима. На пример, један дан иду кувари, други конобари. За четврте степене
су одељењске старешине правиле групе, према својим критеријумима и одређеним васпитним решењима која су најбоља за

ОБРАЗОВАЊЕ

Бањани

ОШ „СВЕТИ САВА“
ПАМБУКОВИЦА
У школској 2020/2021. години ОШ „Свети Сава“ уписала
је 15 првака, од којих је осморо у матичној школи у
Памбуковици, по један ученик у Докмиру, Радуши и Слатини, а
четворо је у Чучугама. Настава је организована по основном
моделу, тачније наставничко веће је, у договору са саветом
родитеља, усвојило основни модел рада. Простора има
довољно, а мали је број ученика, па је могуће испоштовати све
неопходне мере.
- Код нас неће бити онлајн наставе, а непосредна ће
постојати само за неке слободне активности. То ће се
примењивати у свим школама које припадају овој матичној
школи. Захваљујући локалној самоуправи имаћемо и сва
потребна средства за дезинфекцију, маске и све друго што је
неопходно за почетак нове школске године – навела је
Славица Марјановић, директорка ОШ „Свети Сава“.
Председник општине Дарко Глишић, навео је да праксу
обиласка свих основних школа приликом пријема првака,
организују већ девету годину за редом, од 2012. године.
- Ту смо са њима да им пожелимо срећу за тај важан
искорак у животу. Уз поклоне које припремимо желимо да им
обележимо тај дан, а тако ћемо наставити и убудуће, јер ови
млади људи заслужују да им будемо посвећени. Нешто их је,
укупно, мање на територији општине него што је то било
претходне године, јер улазимо у период 2020/2021/2022.
године, у време када деца рођена 2013/2014. године полазе у
школу. Тада смо били изложени поплавама и временским
неприликама, што се одразило на одлуку људи да формирају
породице и повећавају број деце. Од 2023/2024. кренуће нагли
пораст броја школске деце. Сада је укупно 210 првака на
територије убске општине – истакао је Дарко Глишић додавши
да општина доста улаже у образовање.

Памбуковица

Памбуковица

ОШ „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ“
РАДЉЕВО
Ученици I/a одељења убске Гимназије
са одељењским старешином Маријом Алексић Лекић
одељење – објаснио је Синиша Милак, школски педагог.
Техничка школа „Уб“, изабрала је као платформу за учење
„Google classroom“ (Гугл учионицу).
Ученици путници ће у обе школе наставу завршавати
нешто раније, у односу на уобичајен рад по којем се радило
прошле школске године. Часови трају 30, уместо 45 минута. У
Техничку школу „Уб“ је уписано шест одељења првог разреда, а
одељењске старешине су Милан Киселчић, Милица Марковић
Арсенић, Ивана Марковић Перић, Марко Ђокић, Јелена Гајић и
Ђорђе Ђурђевић. У овом тренутку, како наводи Синиша Милак,
школа броји 586 ученика, распоређених у 21 одељење. Разред
је понављало осморо ученика, од којих шесторо наставља шкоД.Капларевић
ловање.

Директорка ОШ „Душан Даниловић“ Светлана Максимовић навела је да ће сви запослени максимално уложити
напоре да се деци обезбеди несметано извођење наставе и да
је уочила да су ученици једва чекали почетак школске године.
У овој школској години, уписано је 20 ученика првог
разреда, што је четворо ученика мање у односу на протеклу
школску годину. У матичној школи је седморо ученика, у
Каленићу осморо, у Шарбанама шесторо и у Бргулама четворо
уписаних ученика.
- Породице се исељавају због напредовања копа
Радљево, тако да је у школи због тога мање деце сваке године.
Укупно у целој школи имамо 189 ученика, од тога је у нижим
разредима 89, а 100 ученика у вишим. Морам да напоменем да
су деца и родитељи једва чекали да крене школска година, с
обзиром да се за непосредну наставу и свакодневно долажење у школу определило 183 ученика. Само шест ученика ће
слушати наставу на даљину, један у нижим разредима и пет у
вишим – изјавила је Светлана Максимовић.

Радљево

Радљево
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ОСЕЧИНА - САЈАМ ШЉИВА У СКЛАДУ СА ЕПИДЕМИОЛОШКОМ СИТУАЦИЈОМ

КОРОНА МЕЊА КОНЦЕПТ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
У другој половини септембра планиран је мањи скуп на којем ће бити додељене захвалнице
и медаље пољопривредницима и привредницима који су до сада дали допринос овој манифестацији.
Предесдник општине Осечина, Никола Томић одржао је
радни састанак са члановима Организационог одбора Сајма
шљива на којем је донета одлука да се манифестација не
одржи на уобичајен начин, већ у складу са тренутном
епидемиолошком ситуацијом. Чланови одбора су се
усагласили да се 15. Сајам шљива обележи у другој половини
септембра, мањим скупом, доделом захвалница и медаља
пољопривредницима и привредницима који су до сада дали
допринос овој манифестацији.
„Наш циљ је да се не прекине традиција, али да се
сачува здравље наших суграђана. Ми смо донели одлуку да
део средстава намењених за сајамску манифестацију
усмеримо нашим вредним домаћицама и домаћинима за
куповину опреме за производњу слатког програма. На тај
начин побољшаћемо квалитет наших производа и на
конкретан начин помоћи нашим мештанима у овој изузетно
економски тешкој години. Ми желимо да им поручимо да нису
заборављени без обзира на околности и могућност да сајам
одржимо на начин на који смо то чинили претходних година“,
истакао је Никола Томић.
На састанку су анализирана искуства са протеклих
Сајмова и избране активности које је могуће обележити.
Одлучено је да важност и улогу шљиве треба одржати кроз
организовану посету пољопривредним
домаћинствима. Обиласком шљивика забележиће се њихов изглед и принос
рода у овој години, са циљем да се изнађу могућности за
превазилажење потешкоћа.
План је да се ове године, крајем септембра, одржи
оцењивање јаких алкохолних пића, што је традиционални део
манифестације, али ће то зависити од процене стручњака и
епидемиолошке ситуације. Ове године изостаће бројне
сајамске активности, попут изложбе старих заната, рукоОпштина Осечина, 15 година за редом, домаћин је
творина домаћица, традиционалних јела, дефилеа, концерата,
традиционалног обележавања „плавог блага“. Шљива као
такмичења здравичара, али ће, како је нагласио Томић,
доминантна воћка нашег поднебља, значајан је извор
организатори настојати да помогну својим мештанима да
прихода многих становника Подгорине.
њихови производи лакше пронађу тржиште. Дат је предлог да
Председник општине Осечина, Никола Томић,
установе, које су учествовале у припреми и реализацији сајампосетио је домаћинства Марка Јанковићa и Бобана Јероских активности, овај догађај обележе у мањем обиму, на
тићa из Горњег Црниљева. Љубазни домаћини су говориначин који је могућ, уз уважавање мера превенције.
ли о овогодишњем роду, проблемима са којима се сусрећу,
економској кризи, као и о плановима за будућност.
Циљ посете, је пре свега, очување и неговање
добрих односа са пољопривредницима, као и начини
промоције шљиве у овом кризном периоду.
„Сајам шљива“ у Осечини је привредна, туристичка и
такмичарска манифестација на којој се окупљају излагачи
из земље и иностранства и презентују новине у пољопривреди. Због повољног географског положаја, Осечина
представља идеално место за одржавање сајма овог типа.
Шљиварством се у овој општини бави преко 2.700
домаћинстава, претежно регистрована пољопривредна
газдинстава. Многи се све више посвећују сушењу и
другим облицима прераде, стално се увећавају прерадни
капацитети и сушаре.
Подстакнути тим успесима, сајам се одржава од 2006.
године под покровитељством општине Осечина. Најпре је
то био сајам на локалном нивоу, а како је организован
следећи, тако се повећавао и број излагача. Општина може
да се похвали чињеницом да је осим излагача из целе
Председник општине Осечина Никола Томић
Србије угостила и почасне госте из Словеније, Босне и
Херцеговине, Хрватске, Македоније, Португалије... Из
у обиласку истакнутих произвођача шљиве
године у годину се повећавао број гостију који су излагали
своје производе и на тај начин доприносили угледу и
Председник је са домаћинима провео значајан део
значају сајма.
дана, разговарао о могућностима унапређења садње и
Ове године, због свеопште борбе са епидемијом
узгајања воћних култура, пласману свеже, суве шљиве и
коронавируса, манифестација неће бити одржана на
готових производа.
традиционалан начин и уз уобичајен разноврстан програм,
- Помоћ општине, пољопривредне стручне службе,
већ у мањем обиму са измењеним концептом.
доступни су и на располагању за све савете и упутства око
документације за одређене пројекте и друге исказане
потребе пољопривредника- истакао је Никола Томић.
„Осечина чува традицију- Сајам шљива 2020“- Пројекат се
Такође, домаћини су са сетом говорили о стеченим
суфинансира средствима из буџета општине Мионица, а на основу
пријатељствима и купцима које су упознали за време
решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката
учествовања на сајму.
производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у
Посету председника, домаћини су оценили као
области јавног информисања на територији општине Мионица у
добар вид сарадње и увида у живот и рад пољопривре2020.години. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
дника, али и реткост коју вреди забележити.
не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ПОСЕТА ИСТАКНУТИМ
ПРОИЗВОЂАЧИМА ШЉИВЕ

О „САЈМУ ШЉИВА“

ЛАЈКОВАЦ
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ГТ-1

Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

У ЛАЈКОВЦУ ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА У НОВОМ САЗИВУ

ПОДЕЉЕНА РЕСОРНА ЗАДУЖЕЊА ЧЛАНОВА
У припреми први ребаланс буџета општине Лајковац, који касни због објективних околности,
пре свега одржавања локалних и парламентарних избора, али и пандемије корона вируса.
Одржана је прва седница новог сазива Општинског
већа општине Лајковац, на којој су подељена ресорна
задужења чланова, а међу тачкама дневног реда нашла се и
припрема првог ребаланса буџета општине Лајковац. По
новој законској регулативи општина Лајковац има седам
чланова већа, односно пет и два члана по функцији –
председника и заменика председника општине, док је раније
било девет чланова и два по функцији.
Нови заменик председника општине Лајковац Обрад
Милутиновић добио је задужења из области, енергетике,
пољопривреде и образовања. Дајана Ненадовић задужена
је за буџет и финансије, социјалну политику и питања националних мањина. Младен Бајић ће као и у претходном мандату бити задужен за предузетништво и цивилну заштиту. Др
У сусрет ребалансу буџета:
Јованка Гомилановић ресорно је задужена за друштвену
Андрија
Живковић,
председник
општине Лајковац
бригу о деци, заштиту животне средине и здравство. Милан
Бугарчић задужен је за инфраструктуру и комуналне
- Очекујемо значајну помоћ државе и у наредној години,
делатности, као и омладину и спорт. Бојан Лукић ће у новом
као што смо имали претходних година. Приоритет општине
сазиву имати задужења везана за рударство и урбанизам.
Лајковац у наредном периоду ће бити пројекти којима ћемо
конкурисати код Владе и институција које су нам помогле у
претходном периоду, првенствено Канцеларија за јавна
улагања, а и ресорна министарства, зависно од пројеката које
будемо радили. Термин заседања локалног парламента
зависи од тога колико брзо ће стићи неопходне сагласности
ресорних министарстава за “ренту” и “екологију”. Седница би
свакако требала бити одржана од 15. до 30. септембра, у
сваком случају до краја месеца, управо због радова чији је
завршетак планиран до краја године- закључио је први човек
општине Лајковац.

ДРУГА СЕДНИЦА
Детаљ са прве седнице
Општинског већа општине Лајковац
Запослени чланови Већа биће Младен Бајић и Дајана
Ненадовић.
У изјави за медије, непосредно по завршетку седнице,
председник општине Лајковац Андрија Живковић је рекао
да је најбитнија тачка седнице припрема првог ребаланса
буџета општине Лајковац, који касни због објективних
околности, пре свега одржавања локалних и парламентарних избора, али и пандемије корона вируса. Председник
Живковић је нагласио да је ребаланс свакако што пре потребан због наставка одређених пројеката који су започети и
планирани за ову календарску, односно буџетску годину.
- Буџет је, у односу на почетак године, увећан за 70
милиона динара. То је на папиру тако, а у стварности није
увећан за толико. У пракси, општина Лајковац 78 милиона
динара треба да обезбеди за исплату по окончаним судским
пресудама и тиме има минус од 8 милиона динара. Али,
имамо и добру страну буџета, негде око 50 милиона динара
имамо уштеде на пројектима и радовима у овој години.
Такође, поједине установе имају уштеде у својим буџетима,
тако да имамо на располагању негде око 40 милиона динара
нових за други период године. Највећи део новца ће бити
опредељен нашем комуналном предузећу, које је можда и
највећи корисник буџета, јер општина годишње одваја из
буџета близу 85 милиона динара. Гледаћемо да им убудуће
поверавамо што више послова, како би имали што више
сопствених прихода- казао је Живковић.
Према његовим речима, велики део овог новца биће
опредељан и за предстојеће пројекте, односно за техничке
документације.

Одржана је и друга седница Општинског већа општине
Лајковац у новом сазиву, на којој се већина од шест тачака
дневног реда односила на припреме за први ребаланс
општинског буџета. Ову буџетску годину обележило је битно
умањење прилива средстава од екологије, узроковано променом законске регулативе, по којој се ова средства сада сливају директно у буџетску касу, подсетио је и појаснио
председник Живковић:
- Програм екологије у односу на планираних 34,6 милиона динара на почеку године умањен је за 8 милиона динара.
Овај износ је осетно мањи у односу на претходне године, када
је из фонда екологије општина Лајковац добијала 100
милиона динара. Преко овог фонда финансирани су пројекти
везани за екологију, попут изградње кишне и фекалне
канализације. Новац за програм екологије више не иде
општинама, већ директно у државну касу. Од прошле године
смо остали ускраћени за неких 80 до 90 милиона динара
управо из програма екологије. Оно што ћемо ми радити, то је
да чемо конкурисати за пројекте код ресорних министарстава
и НВО, како би надоместили тај мањак у буџету.”
Програма ренте је на почетку године планиран у износу
од 424 милиона динара, а првим ребалансом буџета биће
увећан за 26 милиона динара и износиће 450 милиона динара.
На основу пролећних поплава, због којих је на деловима
територије у општини Лајковац била проглашена и ванредна
ситуација, по договору на састанку општинског руководства
са представницима Канцеларије за Јавна улагања, извесна је
реализација радова на три водотока, вредних 30 милиона
динара, најавио је председник Живковић:
- Имали смо спремне пројекте за канал 1 и канал 2 у
самом Лајковцу, као и за насип од гвозденог моста у
Пепељевцу, па до трупа аутопута у дужини од око 250 метара.
Вредност радова на ова три водотока је око 30 милиона
динара.
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У ЛАЈКОВАЧКОЈ ОПШТИНИ

У ШКОЛУ КРЕНУЛА
124 ЂАКА ПРВАКА
Школску 2020/21. у општини Лајковац уписало је 124 ђака
првака. Од тог броја централну школу „Миле Дубљевић“ са
издвојеним одељењима похађа 97 ученика првог разреда, а
школу „Димитрије Туцовић“ у Јабучју њих 27. Школа „Миле
Дубљевић“ има 66 првака сврстаних у три одељења, док је у
издвојеним одељењима 31 ученик. После две године раста
броја најмлађих ученика на територији општине Лајковац, ове
године их је мање за тридесетак.

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

СШ „17.СЕПТЕМБАР“ ЛАЈКОВАЦ

ОНЛАЈН МЕТОД
НАСТАВЕ
Као и све школе у Србији и Средња школа "17.септембар" у Лајковцу отпочела је са наставом 1.септембра. Због
реконструкције објекта, у овој установи примењиваће се само
метод онлајн наставе, односно „учење од куће“. Директорка
школе Косана Грчић објашњава да су били принуђени за
наставу на даљину, јер се тренутно изводе радови на комплетном уређењу школе.
- Када се буду стекли услови, наши ученици ће се
вратити у клупе. Иначе, у нашој школи је и протекле школске
године (од марта), реализован систем онлајн наставе. Успешно смо је завршили, па очкујем да ћемо тако и наставити.

Радови на лајковачкој
средњој школи
ОШ „Миле Дубљевић“
Пријем ђака првака
За све ове малишане полазак у школу веома је
специфичан и заувек ће га упамтити – не само зато што су
први пут сели у школске клупе, него што су и прва генерација
која је кренула са заштитним маскама на лицу.
Општина Лајковац и Културни центар „Хаџи Рувим“
обезбедили су поклон представу за прваке, као и сваке
године. Овога пута биће одиграна дечја позоришна представа
„Пипи на острву са благом“ Балканске позоришне трупе АРА
из Београда, по мотивима дела Тодета Николетића. У режији
глумца Фуада Табучића играју Снежана Кнежевић и Фуад
Табучић и „много љутих гусара“. Представа ће бити одиграна
у Културном центру у петак 11. септембра у 12 и 13 сати, у две
групе, како би се обезбедила дистанца за ученике у публици.

ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“

КОМБИНОВАНА
НАСТАВА
Настава у ОШ „Миле Дубљевић“ почела је
1.септембра, а организована је по комбинованом моделу.
Ипак, нова школска година најмање промена доноси
ученицима у издвојеним одељењима, јер расположиви
простор и број ученика то омогућавају. Ђаци свих десет
издвојених одељења похађаће наставу свакодневно у
преподневним часовима.
За ученици од првог до четвртог разреда матичне
школе настава је, такође, организована свакодневно у
првој смени, а подељени су у две групе.Часови почињу у
7.30.
Ученици од 5. до 8.разреда наставу похађају у другој
смени, такође подељени на две групе, групу А и групу Б,
али тако што ће група А свих разреда у школу долазити
прве недеље у понедељак, среду и петак, а група Б у
уторак и четвртак, да би се у другој недељи ротирали. Када
нису у школи, наставу ће пратити онлајн. Часови за други
циклус почињу у 13 часова. За све ученике, часови трају по
30 минута. Треба напоменути и то да се 97% родитеља
изјаснило да њихова деца наставу похађају у школи.
Локална самоуправа је обезбедила дезинфекциона
средства за све и маске за све запослене. Усклађен је и
превоз ученика путника.
Сви учесници у образовно-васпитном процесу
морају се придржавати прописаних епидемиолошких
мера, а посебна пажња, свакодневно биће посвећена
едукацији ученика и родитеља на ту тему.

Једини проблем је, можда, прилагођавање ученика
првог разреда. Они су се, 31.августа, у амфитеатру школе
упоузнали са својим разредним старешинама и добили сва
потребна упутства- истиче Косана Грчић.
Средња школа у Лајковцу се, и овога пута, олределила
за платформу „Гугл учионице“ са којом су упознати сви
ученици, укључујући и прваке, који су поменуту апликацију
користили у основној школи.
Ове годоине у средњу школу "17.септембар" у Лајковцу
уписано је 109 првака на четири образовна профила и то:
једно одељење трогодишњег образовања на смеру браварзаваривач и три одељења четворогодипњег образовања на
смеровима: техничар мехатронике, електро-техничар рачунара и економски техничар.
У сва четиро разреда школа има укупно око 400 ученика.

ПОВОДОМ КРСНЕ СЛАВЕ ВОДЕНИЧАРА

УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
КОД ВОДЕНИЦА
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋ“

ПОШТОВАЊЕ МЕРА
ПРИОРИТЕТ
Првог септембра почела је нова
радна година и за лајковачке "лептириће". Објекат је окречен, собе припремљене, дезинфиковане, нема тепиха и
меканих играчака због епидемиолошких
мера, али су васпитачи припремили
адекватан начин рада, како би се деца
што боље осећала и проводила овде
квалитетно време.
У ПУ "Лептирић", од 1.септембра,
кренуло је 180 малишана у девет васпитних група, као и 73 предшколца у
четворочасовном и 60 у целодневном
боравку. Припрема целе васпитне године
је у складу са епидемиолошким условима, а директори установа су уз
консултације са надлежмим министарствима, Заводом за јавно здравље и
Кризним штабом општине Лајковац
израдили оперативни план рада, који је
прослеђен Школској управи Ваљево на
сагласност.
Уочи почетка нове васпитне године,
у дворишту су одржани родитељски
састанци за припремни предшколски
узраст које је водило пет васпитача, а
извршено је и анкетирање родитеља.
Број деце није ограничен на 15, као у
школама.
- Када су у питању васпитне групе, а
има их девет, где су деца од 3-6 година,
имамо од 15 до 22 деце по групама, мада

Изложба радова предшколаца
насталих за време изолације
би током септембра тај број могао бити
већи, због родитеља који имају и децу
школског узраста. Из две јаслене групе
долази 15 деце, док оних из најмлаће
јаслене групе има од пет до осам- рекла
је директорка ПУ "Лептизић" Мила
Лончар Митровић.
Она је такође подсетила и да је за
децу која до 20.августа нису похађала
установу обавезна потврда педијатра. У
лајковачком вртићу се посебно води
рачуна о поштовању епидемиолошких
мера, ношењу заштитних маски и рукавица, мерењу темперстуре, дезобаријери, док се на родитеље апелује да се
што краће задржавају у објекту.
Љ.В.
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АКТУЕЛНО

ЗАВРШЕТАК
КАПИТАЛНИХ
ПРОЈЕКАТА
Сходно укупним околностима,
другу половину године у лајковачкој
општини обележиће завршетак радова на комплетној реконструкцији и
свечано отварање школе у Бајевцу,
као и коначни завршетак и пуштање у
рад базена.
Свечано отварање Издвојеног
одељења Основне школе “Миле
Дубљевић” у Бајевцу планирано је за
16. септембар, Дан општине Лајковац.

Затворени базен у Лајковцу
Коначни завршетак радова на затвореном базену у Лајковцу планиран је
за крај сепретмбра и почетак октобра,
потом следи процедура за добијање
употребне дозволе, како би базен био
пуштен у рад, што се очекује до краја
године.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ХАЏИ РУВИМ“ Лајковац

ПРОГРАМ ЗА СЕПТЕМБАР
Сала биоскопа,
11.09.2020. године, 17 h

Основна школа у Бајевцу,
16.09.2020. године 10.30 h

Сала биоскопа,
22.09.2020. године, 20 h

ПИПИ НА ОСТРВУ
СА БЛАГОМ

ДАН ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ

Дечија представа

ИСТИНИТА ПРИЧА
О КАЛИЈЕВОЈ БАНДИ

Свечана академија

Филмска пројекција

Део програма, који су ТОО Лајковац
и Друштво воденичара Србије летос одложили
због Ковида19, биће одржан у септембру,
уочи и на Малу Госпојину, славу воденичара
ТОО Лајковац и друштво воденичара Србије, поштујући
упутства Кризног штаба и мере безбедности у ситуацији док
епидемија Ковид 19 још траје, код Јолића воденице,
организоваће уметнички програм са лајковачким "Лакустик
дуом", неколико сликара који ће своје радове изложити и
имати могућност да стварају на безбедној удаљености, и уз
стихове, који ће бити говорени преко разгласа, тако да
публика може да програм прати и из својих брвнара крај
Колубаре.
На сам дан Мале Госпојине, 21.септембар, у Кумовој
воденици, биће пререзан славски колач, посвећен
воденичаркој слави. Том приликом планирано је
представљање брошуре ТОО Лајковац "Мираз од ушура".
- Друштво воденичара Србије није желело да прекине
традицију резања славског колача, а ми смо ту да их
подржимо програмом и маркетингом, посебно кроз приредбе,
као што су "Дани Воденица" и "Исток запад-лајковачком
пругом", али овај пут без странаца и у складу са прописаним
мерама поводом познате ситуације у којој смо и са
ограниченим бројем људи. Међутим, квалитет програма и
информације о воденицама и воденичарком занату широј
јавности, ни у оваквим условима неће мањкати- каже
директор ТОО Лајковац Милутин Ранковић.

Сала биоскопа,
14.09.2020. године, 20 h

ВЕЛИЧАНСТВЕНИ
ГУБИТНИЦИ
Филмска пројекција

Сала биоскопа,
16.09.2020. године, 20 h

МАТИЧАР
Позоришна представа

Галерија КЦ,
30.09.2020. године, 18 h

ИЗЛОЖБА СЛИКА
АНКЕ СТОЈАНОВИЋ

ГТ-4
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ЛАЈКОВАЧКИ ЖЕЉА У НАЛЕТУ

СТАНОЈЕВИЋ
ВОЛИ РЕФЛЕКТОРЕ
Сјајне вести за навијаче "дизелке", чета Срђана Јовановића је везала две победе и са пуно оптимизма дочекује
меч 5. кола са Слогом 33 из Петровца (недеља, 16 часова).
Железничар је до прве победе дошао муњевитим стартом
против Пожаревљана, мрежа Младог радника затресла се
већ у 7. минуту. Мијушковић је истрчао муњевиту контру,
деловало је да ће упослити неког саиграча, уместо тога
уследио је силовит и прецизан ударац у први угао. Само који
минут касније, удвостручена је предност ЛајковчанаМијушковић је поново сам завршавао акцију, овога пута је
голман Младог Радника био успешнији, али је одбитак
сачекао Михаило Радибратовић и из два покушаја постигао
"првенац" у плавом дресу.
Није било много проблема за одбрану домаћих,
Ранковић је на сигуран начин одменио повређеног
Петровића, а само је искусни Лука повремено претио.
Железничар је имао две добре контре да дође до
убедљивије победе, али је и ова победа била сасвим
задовољавајућа за Лајковчане.
Српска лига "Запад", 3. коло

Железничар (Л) - Млади радник 1926
2:0 (2:0)
Стадион Железничара у Лајковцу. Судија: Иван Вучићевић (Краљево). Стрелци: Мијушковић у 7. и Радибратовић у 12. минуту. Жути картони: Ђукић (Ж), Станић (М).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Стевановић 7, Ђермановић 7,
Митровић 7, Тинтор 7,5, Радивојевић 7, Ђукић 7
(Станојевић -), Павловић 7 (Јевремовић -), Мијушковић
7,5, Радибратовић 7 (Петровић 6), Ракић 6,5 (Софронић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Јован Мијушковић (Железничар)

ЛАЈКОВАЦ
ЗАДРУГАР СИГУРАН НА СВОМ ТЕРЕНУ

ГАВРИЛОВИЋ
ПОНОВО ПРЕЦИЗАН
Лајковчани су меч ванредног кола дочекали у лошој
кадровској ситуацији- Лукић и Радосављевић због
повреда, а Глигорић због црвеног картона у Лешници нису
били на располагању тренеру Јовановићу, а меч је опет
решио искусни нападач Гавриловић. Томић је лепо
центрирао, а офанзивац Лајковчана репризирао учинак са
премијере. Задругар је био бољи и у наставку, Драган
Томић није био успешан са 11 метара, па су морали да се
задовоље минималном победом.
Колубарско-мачванска зона, 3. коло

Задругар (Л) - Младост (Драчић) 1:0 (1:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Судија: Стефан Спарић
(Чачак). Стрелац: Гавриловић у 25. минуту. Жути
кaртони: Бојић, Новаковић, Јеринић, Томић (З),
Миливојевић, Ковачевић, Ђурђевић (М).
ЗАДРУГАР: Веселиновић 7, Марковић 7, Бојић 7,
Марјановић 7, Симеуновић 7, Новаковић 7, Павловић 7,
Гавриловић 7,5 (од 90. Савић -), Јеринић 7, Марковић 7,
Томић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Гавриловић (Задругар)
У Богосавцу је домаћин већ у 5. минуту из пенала могао
да поведе против "зелено-белих", а потом су Стевановић и
Илић казнили грубе грешке одбране Лајковчана. Утисак је
да је судија Петровић у финишу првог дела могао да покаже
на "белу тачку" за госте, уместо тога показао је Немањи
Марковићу други жути због протеста, па је прича око
победника била готова...
Колубарско-мачванска зона, 4. коло

Слога (Богосавац) - Задругар 2:0 (2:0)
Стадион у Богосавцу. Судија: Немања Петровић
(Лозница). Стрелци: Стевановић у 24. и Илић у 28.
минуту. Жути картони: Продановић, Дамњановић,
Адамовић (С), Новаковић, Томић, Глигорић (З). Црвени
картон: Марковић (Задругар) у 43. минуту.
ЗАДРУГАР: Веселиновић 7, А.Марковић 6,5, Бојић 6,5,
Марјановић 7, Симеуновић 7, Новаковић 6,5, Глигорић 6,
Радосављевић 6,5 (Милановић -), Јеринић 6 (Павловић ), Н.Марковић 6,5, Томић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Илић (Слога)
У наредном клоу екипа Задругара дочекује Спартак из
Љига, меч се игра у недељу са почетком у 16 часова.
Б.М.

Фото:
ГФК Слобода Ужице (Facebook)
Изузетан амбијент у Ужицу (играно под рефлекторима)
био је инспирација за "дизелку", нови тренер домаћих
Славко Матић прилично је "истумбао" тим, али није било
већих опасности за Ранковића. Жеља је вребао своју шансу,
а она се указала средином другог дела- Мијушковић је
послао употребљиву лопту за Станојевића, а левоноги везиста ухватио "на спавању" голмана домаћих и погодио ближи
угао. Слобода је углавном претила из даљине, а умало да
Софронић у брзој контри још једном затресе мрежу Ужичана.
Српска лига "Запад", 4. коло

Слобода (Ужице)- Железничар
(Л) 0:1 (0:0)
Стадион Слободе у Ужицу. Судија: Владе Ђукановић
(Чачак). Стрелац: Станојевић у 64. минуту. Жути картони:
Цветић, Вусљанин, Јараковић (С), Радивојевић,
Радибратовић, Ранковић, Митровић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Митровић 7, Тинтор 7,
Радивојевић 7, Ђукић 7 (Петровић -), Павловић 7,
Мијушковић 7,5, Радибратовић 6,5 (Станојевић 7,5),
Стевановић 7, Ракић 6,5 (Софронић 7), Ђермановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Петар Станојевић (Железничар)
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 ПОМОЋ
ПЕНЗИОНЕРИМА СА НАЈНИЖИМ ПРИМАЊИМА
Пензионери са пребивалиштем на подручју
општине Лајковац, који примају најнижи износ пензије,
могу преко Заједничког центра за социјални рад
„Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица –
одељења у Лајковцу, да поднесу захтев за једнократну
новчану помоћ за трећи квартал 2020. године. Захтеви ће
се примати у просторијама општине Лајковац, у великој
сали, радним даном од 8 до 15 часова, у периоду од 14. до
30. септембра 2020. године.
Најнижи износ пензија за категорију запослених,
војних лица и самосталних делатности је 15.113,01
динара, а за категорију земљорадника 11.881,50 динара.
Подносиоци захтева треба да доставе:
1.Две фотокопије последњег чека од пензије
2.Две фотокопије личне карте (уколико је лична карта на
старом обрасцу), односно два очитана примерка (уколико
је биометријска лична карта)
3.Две фотокопије текућег рачуна за све пензионере који
пензију примају преко банке или банке Поштанске
штедионице као и оне који први пут подносе захтев
4.Потписан захтев са бројем телефона у случају потребе
за контакт
У случају да пензионер не може самостално да дође
и поднесе захтев, евидентираће се ради кућне посете
после 30. септембра 2020. године.

Mionica
na dlanu

МИОНИЦА

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.

10.септембар 2020.г.
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ВРЕДНОСНИ ВАУЧЕРИ
ЗА ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ И ВУКОВЦЕ

НАСТАВЉЕНА ТРАДИЦИЈА
НАГРАЂИВАЊА НАЈБОЉИХ
Општина Мионица је, и ове године, наставила
традицију награђивања најуспешнијих основаца. Због
немогућности да се услед пандемије корона вируса
организује бесплатно летовање, мионички одликаши су
овог пута награђени поклон ваучерима и то у вредности од
по 25 хиљада динара за ђаке генерације и по 20 хиљада

60. МЕЂУНАРОДНА БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА
„КРОЗ СРБИЈУ“

ИЗ МИОНИЦЕ СТАРТОВАЛА
ДРУГА ЕТАПА
Тачно у подне, 2.септембра, са Трга војводе Мишића у
Мионици стартовала је друга етапа 60. Међународне
бициклистичке трке „Кроз Србију“, која је кренула 31. августа
из Источног Сарајева. Знак за старт дао је председник
општине Мионица Бобан Јанковић који је претходно
поздравио све актере најдуговечнијег спортског такмичења
на Балкану.
- Мионица је, и овог пута, доказала да може да буде
успешан домаћин једног великог такмичења као што је
бициклистичка трка „Кроз Србију“. Желим пуно успеха свим
учесницима и будућим победницима и да из Мионице понесу
мисли које је изговорио наш најславнији суграђанин велики
војсковођа војвода Мишић „Ко сме, тај може, ко не зна за
страх, тај иде напред!“ Захваљујем се Бициклистичким
савезима Србије и Републике Српске на сарадњи у
организацији једног од најважнијих спортских догађаја у
нашој земљи ове године и што су допринели да се данас име
Мионице помиње широм света– рекао је председник општине
Мионица Бобан Јанковић.

Поклони за најбоље ђаке:
Бобан Јанковић, председник општине Мионица
динара за носиоце Вукове дипломе. Награде је јуче уручио
председник општине Мионица Бобан Јанковић, а најуспешнији ученици су добили и по примерак књиге „Моје
успомене“ Војводе Живојина Мишића.
- Поносни смо на ваше досадашње резултате и верујем
да ћете нас обрадовати још много пута. Знање је моћ,
образовањем крчимо пут ка светлој будућности наше
заједнице. Општина Мионица препознаје ваш труд и рад и
увек ће га наградити. Инвестираћемо још више у образовање младих и обезбедити најбоље могуће услове за ваш
даљи напредак – поручио је мионичким вуковцима
председник Општине Бобан Јанковић.
А.К.

Старт трке у Мионици

ЗА МИОНИЧКЕ МАЛИШАНЕ

АУТОСЕДИШТА
И КОЛИЦА

Трка је стартовала 31. августа у Источном Сарајеву.
Најбољи у првој етапи која је вожена од Јахорине до
Златибора је Роман Маикин из Русије који вози са тим
„Cambodia cycling academy“, док је победник друге етапе
„Трке кроз Србију“, која је вожена од Мионице до Пожаревца,
Пољак Емануел Пјаскови из екипе Мазовја (3:27, 38 часова).

Родитељима мионичких беба, крајем августа, су
испред зграде Услужног центра свечано уручена дечија
ауто седишта и колица. Поклоне општине Мионица уручио
је председник општине Мионица Бобан Јанковић, а овом
приликом је подељено 24 комплета ауто седишта и колица
за 9 девојчица и 15 дечака.
- Трудићемо се да у наредном периоду обезбедимо
још више поклона и подстицаја за младе брачне парове.
Свакодневно предано радимо како бисмо обезбедили
боље услове за живот наше деце. Радује ме то што сте
изабрали да останете овде и да се заједно боримо за
просперитет наше заједнице. Надам се да ће вам поклони
општине Мионица бити од користи и да ћемо се ускоро
поново видети истим поводом и на истом месту – нагласио
је Бобан Јанковић.

„АУТО-КАБЕЛ“ ЗАПОШЉАВА
Фирма Ауто-Кабел д.о.о. Мионица, која се бави
производњом електро проводника за потребе ауто
индустрије, тренутно запошљава 120 производних
радника и има у плану да до краја 2020-те тај број достигне
200.
Сви заинтересовани кандидати могу послати своју
биографију на емаил: marija.gojkovic@autokabel.com или
да биографију донесу у портирницу фирме радним
данима у термину од 08:00 до 16:00.

Подела дечијих ауто седишта спроводи се у оквиру
активности Савета за безбедност саобраћаја општине
Мионица, а од почетка прошле године родитељи од локалне самоуправе добијају на поклон и колица за своје бебе.

Qig
na dlanu
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ЉИГ
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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.

ТРЕЋЕГ СЕПТЕМБРА ОБЕЛЕЖЕНА СТОГОДИШЊИЦА

ВЕК ВАРОШИ НА РЕЦИ ЉИГ
Најраније помињање Љига налази се у записима Евлије Челебије из 17. века, али убрзани развој
вароши „на Љигу“ креће од треће деценије 19.века. Развио се у атару села Гукоши, а затим се ширио као
друмско насеље око реке Љиг, по којој је и добио име. За варошицу је проглашен 3. септембра 1920.
године, Указом Александра I Карађорђевића, тадашњег престолонаследника. Пет година касније добија и
статус општине. Милорад Драшковић, тадашњи министар унутрашњих дела, рођен у Полому, био је
љишки зет те је и то, вероватно, донекле помогло да Љиг добије статус варошице.
Насеље Љиг je забележило убрзан раст проласком
железничке пруге Лајковац - Горњи Милановац. Поред
постојеће пруге и железничке станице, тада је постојала и
чувена прва основна школа, пошта и судница. Затим Љиг
добија и прву банку, а шест година касније са радом почиње и
Здравствена задруга и прва апотека. Дана 14. септембра
1930.године освећени су темељи цркве Светог Јована
Крститеља, чија изградња је трајала наредних девет година.
- Колико је Љиг тада био привлачан за насељавање,
говори и чињеница да је 1920.године један од првих становника Љига био и француски индустријалац по имену Роланд
Мурге, по чијем имену данас носи назив једна од улица у
нашем месту. Он је 10. септембра спречио стрељање 50
Љижана, када су, због заседе која им је приређена на мосту,
Немци бомбардовали Љиг. Тај догађај је назван „Љишка
битка“ и представља једну од најзанимљивијих тема у
прошлости варошице Љиг. Наше место су од окупатора
најпре ослободили четници 1944. године, а затим партизаниистиче Александар Ђукнић из Љига, један од аутора „Монографије о Љигу“ , која је у припреми поводом овог јубилеја.
После Другог светског рата оформљен је Љишки срез са
центром у Љигу, који тада броји чак 37 села. Изграђени су и
нови мост на реци Љиг, гимназија, зграда општине, зграда
централног комитета, мотел, уређује се и централни градски
парк и добија обличје праве једне вароши.
Веома значајно за Љиг јесте и изградња и пролазак
Ибарске магистрале кроз саму варошицу и тај моменат представља нову окосницу будућег развоја овог места. Затим,
седамдесетих година прошлог века почиње да се развија и
бањски туризам. Љиг међу првима у околини добија хотел са
рехабилитационим центром и олимпијским базеном.
Након деведесетих година прошлог века, које су обележиле период опште политичке и друштвене стагнације, не
само за Љиг већ целокупну државу, ова варош ипак успешно
одолева свим тим тешким временским изазовима. Изградња
ауто-пута „Милош Велики“ поред боље, брже и безбедније
повезаности Љига са овим делом Србије, нуди нову перспективу и шансу, како за привредни развој и просперитет Љига,
тако и за нове инвестиције и развој туризма на територији
љишке општине.
Програм посвећен јубилеју биће одржан у библиотеци,
15.септембра. Тог дана, пре тачно стотину лета, обзнањено је
преко „Службених новина“ да се село Гукош, општине Бранчићске, у срезу качерском, округу рудничком, по изјављеној
жељи грађана, проглашава за варошицу под називом „Љиг“.
Службене новине 15. септембра 1920. године објавиле су
указ донешен 3. септембра, писало је дословце:
У име ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА ПЕТРА I
по милости Божјој и вољи Народној Краља Срба, Хрвата и
Словенаца Ми
Александар Наследник Престола
На предлог Нашег Министра Унутрашњих Дела,
а на основи § 6. закона о местима, решили смо и
решавамо: да се село „Гукош“, општине Бранчићке,
у срезу качерском, округу рудничком, по изјављеној жељи
грађана, прогласи за варошицу под називом „Љиг“.
Наш Министар Унутрашњих Дела нека изврши овај Указ.
3. Септембар 1920. Год.у Београду.
АЛЕКСАНДАР, с.р.
Министар Унутрашњих Дела,М. Драшковић, с.р.

УКИНУТА
ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Услед доста стабилније и повољније епидемиолошке
сит уације на подручју општине Љиг, у понедељак
31.августа, донета је Одлука кризног Штаба о укидању
ванредне ситуације на територији целе општине Љиг.
Наиме, како већ дужи временски период нема новозаражених, а и број прегледа у ковид амбуланти је свакодневно
све мањи, коначно су се стекли услови, након више од два
и по месеца, за укидењем ванредног стања, уз обавезу
поштовања свих прописаних мера које је прописала Влада
републике Србије и њен кризни штаб.
Подсећања ради, у другом таласу епидемије корона
вируса, од 1. јула тестирано је 168 Љижана под сумњом на
КОВИД-19, од тога је било 71 позитивних. На болничком
лечењу тренутно се налази пет пацијената са подручја
љишке општине, што нас после Ваљева поново сврстава у
најбројније општине у Колубарском округу по питању
хоспитализованих пацијената. У кућној изолацији, према
подацима Завода за јавно здравље Ваљево, налазе се три
особе.
Од почетка епидемије (15.марта) у Љигу су оболеле
укупно 84 особе, док их је пет преминуло.

ЉИГ
ПОВОДОМ ПОЧЕТКА НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
У ЉИШКОЈ ОПШТИНИ

ПОКЛОНИ ЗА
ЂАКЕ ПРВАКЕ
Нова школска година 2020/2021. ће бити специфична по
много чему. Најпре, јер су љишки првачићи сели у школске
клупе дан раније, односно у понедељак, 31.августа, а затим
и због целокупне новонастале сутуације изазване вирусом
КОВИД-19, којој ће морати да се прилагоде како ученици,
тако и наставници и родитељи. Наиме, ђаци ће морати да
поштују све прописане мере у циљу заштите како њиховог
здравља, тако и здравља наставног и ваннаставног особља.
Одељења која имају више од 15 ученика деле се у две
групе, часови ће трајати 30 минута, а ђаци ће у школу морати
да долазе са маскама које ће, као и наставници. Деца млађег
узраста од првог до четвртог разреда ће похађати свакодневно, регуларно наставу у школама, а ђаци од петог до
осмог разреда организовани су тако да сваку другу седмицу
похађају наставу на даљину, од својих кућа.

10.септембар 2020.г.
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ДОНИРАН НОВАЦ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛАЗАРА ИВАНОВИЋА

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
Радници Општинске управе Љиг прикупили су новчана
средства за помоћ у лечењу Лазара Ивановића (2013) из
Славковице, којем је дијагностикована церебрална
парализа. Лазар има потешкоће са говором, ослабљеним
видом и не може самостално да хода. Новац овој породици је
потребан за стручне вежбе и рехабилитацију, као и
специјална колица, диоптријске наочаре, медикаменти и
медицински потрошни материјал као и посете логопеду и
сирупе за побољшање психомоторне способности.

Уз новчана средства Лазар је добио и пакет са играчкама
и слаткишима. Председник љишке општине, Драган Лазаревић обећао је породици Ивановић и набавку специјалних
колица која ће храбром дечаку Лазару првенствено олакшати кретање, али и његово детињство.

ЗА УПИС У ПУ„КАЈА“ У ЉИГУ ОВЕ ГОДИНЕ
Поклони за љишке прваке:
Драган Лазаревић, председник општине Љиг
Ове школске године, у први разред укупно је уписано
73 првака. У матичној школи ОШ „Сава Керковић“ Љиг - 44, а
по издвојеним одељењима ове школе уписано је само 12
првака. У другој матичној школи ОШ „Сестре Павловић“ у
Белановици уписано је укупно 17 ђака првака.

Обилазак првака у Белановици
Поводом почетка нове 2019/2020.школске године,
локална самоуправа општине Љиг сада већ традиционално
издваја финансијска средства за симболичне поклоне
ђацима првацима. Председник општине Љиг Драган
Лазаревић и начелник општинске управе Љиг Милан
Јанићијевић посетили су две матичне Основне школе "Сава
Керковић" у Љигу и "Сестре Павловић" у Белановици, као и
њихова издвојена одељења по месним заједницама. Због
епидемилошких мера, председник је прваке поздравио
испред школе, а они су се у школском дворишту трудили да,
уз помоћ родитеља и учитеља, држе дистанцу. Уз
добродошлицу и честитке за срећан почетак школске године,
уручени су поклони ђацима првацима, уз жеље да буду
вредни, одлични и марљиви ученици током читавог свог
будућег школовања.

НАЈМАЊЕ МАЛИШАНА
„ИСПОД ЦРТЕ“
Од почетка ове године за све малишане са територије
љишке општине боравак у вртићу је потпуно бесплатан
На овогодишњи конкурс за упис деце у Предшколску
установу „Каја“ пристигло је укупно 363 пријаве, од чега је у
обданиште, од 1.септембра 2020. године, кренуло 350
малишана. На листи чекања тренутно је само 11 деце.
Отворена је једна и по млађа јаслена група, где је
примљено 26 деце. У две старије јаслене групе и у једној
млађој боравиће по 25 деце. У средњој групи има места за
28, а у старијој за 29 малишана. У припремни предшколски
програм пошло је 21 дете и он траје четири сата, док ће у
целодневном предшколском програму боравити 28 деце, а
у три мешовите групе укупно 75.
- Мислим да је ове године уписан највећи проценат
деце која су конкурисала. Успели смо да се организујемо и
нађемо додатне просторије и то ће бити привремено
решење како бисмо премостили период до јануара, када би
према последњим информацијама, требало да буде
завршена изградња новог школског објекта и вртића у
Белановици. Ми смо упутили захтев локалној самоуправи
у вези привременог коришћења просторија фудбалског
клуба, ван седишта вртића, и надамо се да ће он бити
одобрен- каже Тијана Каргановић, директорка Предшколске установе „Каја“ Љиг.
Родитељима су понуђене три модела боравка деце у
вртићу како би успешно спровели и испоштовали све
прописане и препоручене мере у вези са актуелном
епидемиолошком ситуацијом, између осталог и како би
било мање деце у групама. Једна од могућности је да буду
мање групе са радом по сменама, друга онлајн, а трећа
могућност је редован боравак.
Подсећамо да је, од почетка ове године, за све
малишане са територије љишке општине боравак у вртићу
потпуно бесплатан. За ову подстицајну меру из општинског
буџета издвојено је нешто више од десет милиона динара.
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2.09.2020.г. навршилa се година
од смрти нашег драгог

БОЈАНА
ЛОНЧАРЕВИЋ
(21.03.1937-14.09.2019)
Увек уз нас, за нас и са
нама,ти, мала жено, а велики
човече, пожртвована и
вољена мајко и ташто,
најбоља, најтоплија и највећа
бако... Заувек поносни
и пресрећни што си баш
наша била.

МИЛАДИНА
КОВАЧЕВИЋА
(1960 – 2019)

Твоји Стефан, Страхиња,
Кристина, Славица и Станко

Утехе нема, а заборав не постоји
за оне који искрено воле. Док
живимо и ти ћеш живети са нама
Твоји: супруга Анђелка,
син Милован и ћерка Бисерка
са породицама

Волимо те бескрајно...

2.09.2020.г.навршилa се година
од смрти нашег драгог

БОЈАНА
ЛОНЧАРЕВИЋ
(21.03.1937-14.09.2019)
Прошла је година дана од
када ниси са нама. Тужни
смо. Била си наш извор,
љубав и путоказ снаге,
доброте и мудрости. Дала
си нам велико животно
богатство. Живећеш заувек
у нашем сећању.

МИЛАДИНА
КОВАЧЕВИЋА
(1960 – 2019)
Чуваћемо заувек, сећање на тебе
и бити поносни што смо те
имали...

Твоји Катарина, Анђелија,
Богдан, Нада и Зоран

Сестра Станица, сестрићи
Милош и Живан са породицама

С Е Ћ А Њ Е

РАДОСЛАВ РАДЕ
ГЛИШИЋ

БОЈКА ГЛИШИЋ
(1931 - 1993)

(1950 - 2000)
Драгој мајци и једином брату,
од ћерке и сестре Секе, Милоша и Марка

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
7.септембра 2020.г. навршило се
шест месеци од како није са нама
наш

ИЛИЈА
ПЛАКАЛОВИЋ
(1943 – 2020)
Твоја доброта и велико срце,
заслужују да те вечно памтимо
и чувамо од заборава
Супруга Нада и ћерка
Зорица са породицом
5.09.2020.г. навршило се шест
месеци од кад није са нама наш

10.септембар 2020.г.
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8.9.2020.г. навршило се једанаест
година од смрти нашег драгог

28.августа 2020.г. напустила
нас је наша сестра и тетка

НЕГОВАНА
ПЛАКАЛОВИЋА

ИВАНКА
ПАРАМЕНТИЋ

из Уба

(1947 – 2020)

С поштовањем и љубављу

Заувек у срцима сестара

ћерке Драгица и Оливера
са породицама
25.08.2020.г. навршило се 18 година
од трагичне смрти мога оца

Вере и Милке
са породицама

"KRIN 2"
cve}ara

pogrebna oprema
МИОМИР ВУЈКОВИЋ
(1941 – 2020)
Увек ће га се радо сећати
његови: супруга Мица,
син Владан и ћерка
Оливера са породицама

СТАНИСЛАВА
МАКСИМОВИЋА
– ШЕФА
(1936 – 2002)
Брзо су прошле године, знам колико
је тешко живети без тебе. Постоји
љубав коју смрт не прекида и туга
коју време не лечи...
Твоја ћерка Данијела
са породицом

Преко пута „Мол пумпе“
- Велики избор погребне опреме
- Регулисање исплата погребних трошкова
- Превоз покојника у земљи и иностранству
- Укоп покојника 6.000 дин.
- За купљену опрему превоз, поворка
и умрлица гратис !

062/412-194
064/34-44-949
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Двогодишњи помен нашем вољеном оцу
Тата,
Ја те нисам
запамтила.
Напунила сам три
године, пре пар дана.
Пустила сам у небо
рођенданске балоне
и ватромет.
Мама каже да су то
моји пољубци теби.
Јесу ли стигли шарени
балони, тата ?
Волим те пуно.

Тата,
Памтим мирис
твог доласка,
голицање браде када
ме пољубиш у образ,
твоје велике и снажне
руке којима
ме бацаш увис.
И сада се са мном
играју и сада ме
високо бацају.
Али нема оне
сигурности и топлине.
Недостајеш ми пуно.

Твоја Мајда

Твој Вук Јустин

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ
(1968 - 2018)
30.08.2018.

ЗОРАН
ШИМШИЋ
(1968 - 2018)

На литици сам.
Након две године...
Све наше последње је баш овде.
Била сам храбра и, ево, дошла сам.
Суочила сам се сама са собом
и својим емоцијама.
Знам да би ти то тако хтео и знам да би
ми рекао да ће све бити у реду.
И ја дајем све од себе да ти верујем.
Да ли има ишта теже од овога на свету?
Сунце је зашло одавно. Сама сам на нашој тераси.
Деца спавају. Чудновата ноћ пуног месеца,
вероватнo и највидљивија са Литице.
Море се драматично подиже,
таласи пуном снагом ударају о стене.
Сећам се да смо, баш о овоме,
причали те последње ноћи.
Моћно и непредвидиво море...
Плашили смо га се и дивили смо му се
у исто време. И пуно се волели.
Баш овде и у овој ноћи осећам
тај мирис морске соли.
Све је исто а проклето другачије.
У даљини звезда пада!
Да ли си то можда ти Мићко?
Спавај срећо.
Одох и ја да легнем поред деце.
Заувек
Твоја Мара
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Двогодишњи помен нашем вољеном

ЗОРАНУ
ШИМШИЋУ

ЗОРАНУ
ШИМШИЋУ

1968 - 2018

1968 - 2018

Захвални за тренутке подршке истрајности,
искрености, велике хуманости и несебичне
љубави према деци и тужни због
ненадокнадивог губитка.
Заувек у нашим срцима.
Школа деце са сметњама у развоју

Брате мој, недодтајеш ми пуно...
Вољени никад не умиру, смрт нашу
љубав не може да избрише.
Почивај у миру
Твоја сека Пина и зет Ћамилко

Двогодишњи помен мом вољеном брату

Двогодишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

1968 - 2018

1968 - 2018

Брате мој,
знам да негде из прикрајка
будно мотриш на мене.
Знам да си ту негде.
Знам да са Неба чуваш ме
и снагу ми дајеш, знам да си
ту поред мене.
Знам да си ту негде, ту
дубоко у Срцима Деце твоје,
јер свако од нас носи део
Душе Твоје.
Недостајеш нам, ал` осећам
да си ту.
Почивај Анђеле, Небо сад
Твој је дом. Почивај и ако за
тобом остаје неизмерна Бол.
Воли те
твоја Сестра Славица

Драги Зоране,
нестао си на суров
начин. Твој недостатак
никад нећу прежалити.
Био си ми као дете,
добар човек широке
душе великог срца
у којем је било места
за све људе
овог света.
Почивај у миру.
Бака Јелка

Двогодишњи помен

Двогодишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

1968 - 2018

1968 - 2018

Зоране,
важну ствар си ми поверио.
Ваљда је тако морало.
Због тебе, твоје породице
идемо напред.
Свакодневно те спомињем.
Безброј пута пожелим
да си овде са нама.
Милион ствари бих те питала.
Онда преломим сама.
Онако одлучно, баш како си
ти радио.
Следимо твоју визију.
Велики си човек био.
Почивај у миру
Helga Punk
G.m.b.h. Kennedy

Паћунко,
био си ретко добар брат, ретко
добар пријатељ, ретко добар
човек, ретко духовит човек.
И данас се твоје анегдоте
препричавају и памте.
Толстој је једном рекао
"Нема величине без
једноставности, доброте,
правде".
Сходно томе, Паћунко,
заиста си био величина.
Нека ти Рајски путеви
буду чисти.
Почивај у миру и видимо се на
неком бољем месту... некада.
Твоја сестра Драга
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СЕЋАЊЕ

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

ЗОРАН ШИМШИЋ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

Шиле,
памтимо те
као великог
пријатеља
добре душе
и великог срца !
Зоран Џајић са породицом
Годишњи помен нашем вољеном

Твоја доброта
и велико срце,
заслужују да те
вечно памтимо
и чувамо од
заборава...
Твојих кумова Ранка, Соње,
Давида, Невене, Сандре и Тадије
СЕЋАЊЕ

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

ЗОРАН ШИМШИЋ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

Године пролазе,
а бол за тобом
не престаје...
Заувек у нашим
срцима

Твоји Ивана и Милош
Двогодишњи помен

Легенде одлазе
у вечност,
никада у заборав.
Био си једна од њих.
Вечно ћеш живети
у срцима
Колектив „Санидеи” д.о.о.
Марко, Марија, Тања, Кристина и Златија

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ШИМШИЋ

ЗОРАН ШИМШИЋ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

ЗОЛЕ,
ЗАУВЕК ЋЕШ
ОСТАТИ У НАШИМ
СЕЋАЊИМА
КАО НАЈЛЕПША
УСПОМЕНА !
Иванчић
Двогодишњи помен

Дружење са тобом
била је велика част

Твој пријатељ Лука Богдановић
Годишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

Шефе ,
две године су
прошле.
Буди поносан на нас.
Радимо онако како
си нас ти научио.
Почивај у миру
G.m.b.h Kennedy

Легенде никад
не одлазе, па тако
ни ти друже.
Вечна ти слава!
Твоји пријатељи
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Двогодишњи помен

Двогодишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ
Пре или касније
живот се завршава,
али је битан траг
који оставиш током
живота, а твој траг
ће се вечно
памтити.
Данијела
Двогодишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ
У срцу те
носимо
и чувамо
од заборава.
Твоји Јагодићи
Двогодишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ
Шиле,
Дружење са тобом
била је велика
част.
Почивај у миру
Никола Коларов
са породицом
Двогодишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

Не...
Ти ниси отишао...
Још си ту...
Кум Мика Врабац
са породицом
Двогодишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ
У нашим срцима
неизбрисив је траг
за тобом.
Љубав и сећање на тебе
део су наших живота у
којем заувек остајеш и
неизмерно недостајеш !
Твоја сестричина Сузана
са супругом Арифом
и децом Денисом и Арисом

Двогодишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ
Проћи ће све.
Само душа, образ
и оно што је добро
остаје вечно

Беба и Влада
Прошло је две године од смрти

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

Золе,
Почивај у миру.

Весна

ЗОРАНА ПУНК
- ШИМШЕ
Золе,
нека ти је лака земља.
Почивај у миру.

Ђоле
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ШАБАЦ
III степен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Грађевина

зидар – фасадер
армирач – бетонирац
тесар
керамичар – терацер – пећар
декоратер зидних површина
сртаклорезац
хидрограђевинар
руковалац грађевинском механизацијом
монтер суве градње

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

IV степен
1.
2.
3.
4.

www.sepsab.edu.rs

- 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

грађевински техничар за високоградњу
грађевински техничар за нискоградњу
грађевински техничар за хидроградњу
образовни профил извођач инсталатерских
и завршних грађевинских радова
СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (V СТЕПЕН) ГРАЂЕВИНА
услов уписа одговарајућа средња школа и 2 године пословног искуства
ГРУПА МАЈСТОРИ
ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
1. зидар мајстор
2. тесар мајстор
3. армирач мајстор
4. бетонирац мајстор
5. изолатер мајстор
6. грађевински керамичар мајстор
7. молер – фарбар мајстор
8. грађевински гипсар мајстор
9. мајстор за кућне водоводне и
канализационе инсталације
10. мајстор за грађевинску механизацију

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ
1.
2.
3.
4.

пословођа за високоградњу
пословођа за нискоградњу и хидроградњу
пословођа за грађевинску механизацију
пословођа за грађевинска постројења

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧАРЕ
1. грађевински техничар специјалиста
за префабриковано грађење
2. грађевински техничар калкулант
3. грађ. техничар специјалиста за водовод и канализацију
4. грађевински техничар специјалиста за архитектонске
и просторне планове

ФУДБАЛ
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Међуопштинска лига "Исток", 3. коло

Резултати 2.кола (29/30.август):
Колубара (Ј) - Црвена Јабука1:2
Каленић- Јошева
0:4
Рудар (Р) - Полет (ДЛ)
0:3
Чучуге- Полет (Т)
1:1
Звиздар- Шарбане
1:3
Паљуви- Стубленица
4:2
Младост (В)- Пролетер
1:0
Ратковац- Омладинац (К)
0:1
Резултати 3.кола (5/6.септембар):
Омладинац(К)- Колубара(Ј) 0:0
Пролетер- Ратковац
4:0
Стубленица- Младост (В)
1:2
Шарбане- Паљуви
1:0
Полет (Т)- Звиздар
3:0
Полет (ДЛ)- Чучуге
3:0
Јошева- Рудар (Радљево)
2:2
Црвена Јабука- Каленић
4:2
1.Polet (DL)
2.Polet (T)
3.[arbane
4.C.Jabuka
5.Omladinac
6.Proleter(B)
7.Mladost(V)
8.Jo{eva
9.OFK Paquvi
10.Zvizdar
11.Kolubara(J)
12.^u~uge
13.Ratkovac
14.Rudar (R)
15.Stublenica
16.Kaleni}

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
0
0
2
0
0
2
2
1
1
0
0

0 10 : 0
0 8 :2
0 6 :3
0 6 :3
0 3 :0
1 5:1
1 3 :3
0 6 :2
2 4 :4
2 3 :6
1 3 :4
1 3 :6
2 2:7
2 3 :9
3 3 :8
3 2 :12

9
7
7
7
7
6
6
5
3
3
2
2
1
1
0
0

Најава 5.кола (19/20.септембар):
Пролетер (Б) - Колубара (Ј)
ОФК Стубленица - Омладинац
Шарбане - Ратковац
Полет (Т) - Младост (В)
Полет (ДЛ) - ОФК Паљуви
Јошева - Звиздар
Црвена Јабука - Чучуге
Каленић - Рудар (Р)

OP[TINSKA LIGA
“UB”
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1

0 11 : 6
0 8 :4
0 5 :2
1 7 :6
1 6 :5
1 4:3
1 4:5
1 5 :3
1 3 :3
2 8 :10
2 4:8
2 1 :5
2 5 :11

МОФЛ "Исток", 3. коло

Полет (Таково)- Звиздар
3:0 (2:0)

Шарбане- Паљуви
1:0 (0:0)

Стадион у Такову. Судија: Дарко
Тодоровић (Доњи Лајковац). Стрелци:
Марко Живановић у 10., Мирко Илић у
43. и Павловић из пенала у 52. минуту.
Није било картона.
ПОЛЕТ: Кувекаловић 7, Максимовић 6,5
(Јанковић -), Стевановић 7, М.Стефановић 7, М.Илић 7,5 (Ж.Живановић -),
М.Живановић 8, Павловић 7,5, И.Петровић 7,5, В.Стефановић 7 (Вишић 7),
Поповић 7 (С.Илић 6,5), Јовић 6,5
(М.Петровић 7)
ЗВИЗДАР: Јевтић 6, Марковић 6 (С.Живковић 6), Миливојевић 6 (Урошевић 6),
Аћимовић 6 (Радојичић 6), Вујић 6,
Шкорић 6,5, Н.Живковић 6,5, Перић 6
(М.Радовановић 6), В.Радовановић 6,
Максимовић 6, Васиљевић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Живановић (Полет)
Сигурна и заслужена победа
домаћих, Звиздар није имао снаге ни
квалитета да озбиљније угрози Кувекаловића. Рано су Таковчани откључали
браву Јевтића, лепо је по десној страни
прошао Никола Павловић, а Марко
Живановић је прецизан са десетак
метара. Други гол је преломио меч,
овога пута је Живановић асистент, а
Мирко Илић главом дуплира предност
Полета.
У наставку је опао и онако не
претерано јак темпо, Живановић је
изнудио једанаестерац из кога је
Павловић поставио кончан резултат.

Стадион у Шарбанама. Судија: Миломир Мирковић (Тврдојевац). Стрелац:
Рашић у 63. минуту из пенала. Жути
картони: Дукић, Шишовић (Ш).
ШАРБАНЕ: Иванковић 7,5, Новаковић 7,
С.Миловановић 7, Илић 7, Јанковић 6,5
(Шишовић 7), Мирковић 7,5, Н.Миловановић 7, Поповић 7, Рашић 7,5, Аврамовић 7 (Дукић -), Стевић 7
ПАЉУВИ: Михајловић 7, Перишић 6,5,
Грујић 7, Пантелић 6,5, Веселиновић 7,
Спасић 7,5, Станојловић 7 (Ђорђевић -),
Јовић 7, Лекић 6,5, Ђурђевић 7,
Новаковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Мирковић (Шарбане)
Очекивано неизвестан меч комшија, а
одлука је пала са "беле тачке". Након
акције Рашића, лопта је погодила у руку
Пантелића, а "деветка" домаћих је
преузео одговорност и донео бодове.
Паљуви су били опаснији у првом
делу, претили су са дистанце Ђурђевић
и Новаковић, али је искусни Иванковић
одлично реаговао у оба случаја.

www.glastamnave.com

064/2180-588

Општинска лига Уба, 3. коло

Будућност 1995 (Слатина)- Врело 3:3 (2:1)
Стадион у Чучугама. Судија: Небојша Мартиновић (Уб). Стрелци: Пантелић у
15., Пакић у 25. и Моловић у 85. за Будућност 1995, а Мирковић у 43., Матић у 70.
и Небојша Илић у 90. минуту за Врело. Жути картони: Лазић, С.Ковачевић (Б),
Николић (В). Црвени картон: Моловић (Б) у 90. минуту.
БУДУЋНОСТ 1995: Лазић 6, И.Ковачевић 7, Пакић 7, Ђурђевић 7 (М.Ковачевић
7), С.Ковачевић 7, Урошевић 7, Милић 7, Митровић 7, Пантелић 7,5, Моловић 7,
Негић 6,5 (Богићевић -)
ВРЕЛО: Николић 6,5, Љубомировић 6,5, М.Илић 6,5, Радојичић 6,5 (Вићентић -),
Н.Илић 7,5, Јокић 7, Марковић 7, Матић 7, Милић 6,5, Мирковић 7, Јеврић (Панић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Небојша Илић (Врело)
Одличан дерби у Чучугама, домаћин је имао два гола предности и вођство у
надокнади, али је Небојша Илић директно из корнера донео бод Врељанима.
Будућност је повела прецизним ударцем Пантелића са 16 метара, а Пакић је
потом лоб-ударцем удвостручио предност. Мирковић је био присебан након
"слободњака" Илића и смањио предност домаћих, а Златко Матић искористио
проигравање Вићентића да поравна. Изгледало је да је Моловић обезбедио
победу домаћину након лепе акције, али је у последњим секундама меча ипак
дошло до поделе плена...

Најава 4.кола (12/13.септембар):
Колубара - Каленић
Рудар (Р) - Црвена Јабука
Чучуге - Јошева
Звиздар - Полет (ДЛ)
ОФК Паљуви - Полет (Т)
Младост (В) - Шарбане
Ратковац - ОФК Стубленица
Омладинац (К) - Пролетер

1.Vrelo
2.Budu}nost S
3.Sovqak
4.Jedinstvo M
5.Guwevac
6.OFK Takovo
7.Vukona
8.Sloga(V)
9.Brgule
10.Kolubara LP
11.Dokmir
12.Murga{
13.Tamnava(S)
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7
7
6
6
4
4
4
3
3
3
1
1
1

Резултати 2.кола (29/30.август):
Вукона- Тамнава
2:2
ОФК Таково- Будућност(С) 0:2
Врело- Мургаш 2012
3:1
Јединство (М)- Докмир
2:1
Гуњевац- Колубара (ЛП)
4:2
Совљак- Бргуле
2:1
Слога (Врховине) слободна
Резултати 3.кола (5/6.септембар):
Колубара (ЛП) - Совљак
1:3
Докмир- Гуњевац
1:1
Мургаш 2012- Јединство (М) 0:2
Будућност 1995- Врело
3:3
Тамнава- ОФК Таково
1:4
Слога (Врховине)- Вукона
0:1
Бргуле слободне

Најава 4.колa (12/13.август):
ОФК Таково - Слога (В)
Врело - Тамнава
Јединство (М) - Будућност 1995
Гуњевац - Мургаш
Совљак - Докмир
Бргуле - Колубара (ЛП)
Вукона слободна
Најава 5.кола (19/20.август):
Докмир - Бргуле
Мургаш - Совљак
Будућност (С) - Гуњевац
Тамнава - Јединство (М)
Слога (В) - Врело
Вукона - ОФК Таково
Колубара (ЛП) слободна
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Резултати 2.кола (29/30.август):
Пепељевац - Бањани
1:2
ЗСК - Стрмово 1968
1:6
Искра - ОФК Брђанац
1:1
Радник (Уб) - Трлић
0:1
Брезовица - Памбуковица
1:1
Тулари - Тврдојевац није одиграно
Јокс Јунајтед - Дим.Туцовић
0:1
ОФК Осечина - ОФК Сењак
2:0
ОФК Јабучје - Колубара 2
2:2
Резултати 3.кола (5/6.септембар):
Колубара 2 - Пепељевац
2:0
ОФК Сењак - ОФК Јабучје
2:4
Дим.Туцовић - ОФК Осечина
2:0
Тврдојевац - Јокс Јунајтед
2:3
Памбуковица - Тулари није одигра.
Трлић - Брезовица
0:0
ОФК Брђанац - Радник (Уб)
0:0
Стрмово 1968 - Искра
5:1
Бањани - ЗСК
2:1

3
1.Strmovo
2
2.Trli}
2
3.Ose~ina
2
4.D.Tucovi}
2
5.Bawani
1
6.Br|anac
7.OFK Jabu~je 1
8.Pambukovica 1
9.Joks Junajted 1
10.Kolubara 2 1
11.Tvrdojevac 1
0
12.Brezovica
13.Pepeqevac 0
14.Radnik (Ub) 0
15.OFK Sewak 0
0
16.Iskra
0
17.ZSK

0
1
0
0
0
2
2
1
1
1
0
2
1
1
1
1
0

0 14 : 2
0 4: 1
1 7: 4
0 3: 0
1 4: 5
0 5: 2
0 7: 5
0 3: 1
1 5: 5
1 6: 7
1 4: 4
1 2: 3
2 2: 5
2 0: 3
2 4: 8
2 3: 9
3 3 12

Најава 4.кола (12/13.септембар):
Пепељевац - ЗСК
Искра - Бањани
Радник (Уб) - Стрмово 1968
Брезовица - ОФК Брђанац
Јокс Јунајтед - Памбуковица
ОФК Осечина - Тврдојевац
ОФК Јабучје - Дим.Туцовић
Колубара 2 - ОФК Сењак
Трлић слободан
Најава 5.кола (19/20.септембар):
ОФК Сењак - Пепељевац
Дим.Туцовић - Колубара 2
Тврдојевац - ОФК Јабучје
Памбуковица - ОФК Осечина
Трлић - Јокс Јунајтед
Стрмово 1968 - Брезовица
Бањани - Радник (Уб)
ЗСК - Искра
ОФК Брђанац слободан

9
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
2
1
1
1
1
0

Окружна лига Колубаре, 3. коло

Тврдојевац- Јокс
2:3 (1:2)

Трлић- Брезовица
0:0

Стадион у Тврдојевцу. Судија: Зоран
Живковић (Ваљево). Стрелци: Александар Илић у 6. и 75. за Тврдојевац, а
Драгићевић у 23. и 52. и Симовић у 45.
минуту за Јокс. Жути картони: Симић
(Т), Урошевић, Лаловић, Јанковић (Ј).
ТВРДОЈЕВАЦ: Митровић 6, Иван
Ранковић 6,5 (М.Митровић 6,5), Симић
6,5, Нинић 6,5, Марјановић 7, Мирковић
6,5, Илић 7,5, Ристовски 6,5 (Видојевић
6,5), Ракић 6,5, Савић 6,5 (Ивко Ранковић 6,5), Марковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Драгићевић (Јокс)
Кикс Тврдојевчана на домаћем
терену, мада је идеално почело за
домаћина лепим голом Илића са 16
метара. До паузе, искусни Мионичани
су преокренули резултат, мада је голу
Вићентија Симовића кумовала грешка
голмана Митровића.
Снажни Драгићевић је другим голом
најавио да новајлија у лиги носи бодове кући, Александар Илић је главом
вратио наду, али Мирковић није успео
да донесе барем бод својој екипи.

Стадион у Трлићу. Судија: Горан Жујовић (Љиг). Жути картони: Срећковић,
Поповић, Ђурић (Т), Ђурђевић, Руменић, Павловић (Б).
ТРЛИЋ: Ракић 7, Тадић 7,5, Пантелић 7,
Кандић 7, Марјановић 7,5, Ђурић 7,
Д.Поповић 7,5 (Ж.Поповић -), Срећковић
7 (Мијатовић 7), Живковић 7, Мехинагић
7, Радојчић 7
БРЕЗОВИЦА: Радовановић 7,5, Павловић 7, Богојевић 7, Ашковић 7, Ивковић
7, Драговић 7, Крстић 6,5 (Јанковић 7),
Ђурђевић 7, Гошић 7, Руменић 7, Пантић
7 (Максимовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милосав Марјановић (Трлић)
Није било голова у комшијском дуелу,
али далеко од тога да није било ватре.
Најопаснији по гол гостију био је Мехинагић, код прве прилике је непрецизно
шутирао, а код друге се истакао
Радовановић. Пробао је и Живковић из
"слободњака", за мало непрецизно.
Брезовачани су уздрмали оквир гола
Ракића преко Ивковића, Гошић је главом
промашио из непосредне близине, а
покушај Руменића у надокнади Ракић је
успео да избаци у корнер.

Окружна лига Колубаре, 2. коло

Брезовица- Памбуковица
1:1 (1:0)
Стадион у Брезовици. Судија: Владимир Стојановић (Ваљево). Стрелци:
Гошић у 15. за Брезовицу, а Василић у
87.мин. за Памбуковицу. Жути картони:
Ашковић, Гошић (Б), Миливо-јевић (П).
БРЕЗОВИЦА: Радовановић 7 (Комраков 7), Павловић 6,5, Богојевић 7,5,
Ашковић 7, Ивковић 7, Драговић 7, Крстић 6,5 (Пипер 6,5), Ђурђевић 7, Гошић
7, Руменић 7, Пантић 6,5 (Јанковић 7)
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 8,
Д.Балиновац 7,5, Ђукић 7 (Стојиљковић 6,5), Марковић 7, Митровић
6,5, Ненадовић 6,5 (Глишић 7,5), Р.Балиновац 6,5 (Јовановић 7), Илић 7,5,
Далифи 7, Василић 7,5, Миливојевић
7,5 (Ђорђевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Ђурђевић (Памбуковица)
Брезовица је добро отворила меч,
диктирала темпо и то наплатила раним
вођством преко Гошића. Ипак, искусни
нападач је пропустио неколико прилика да преломи меч, а заслуге за то
иду и на рачун одличног голмана
гостију Ђурђевића.
Борбени гости су вребали шансу и
сачекали је у финишу- Миливојевић и
Дејан Балиновац су направили шансу
за Василића, а левоноги везиста са 10
метара шутира под пречку и доноси
вредан бод дебитанту у Окружној лиги
Колубаре.

ФК Памбуковица

Окружна лига Колубаре, 2. коло

Радник- Трлић 0:1
(0:1)
Стадион СРЦ "Школарац" на Убу. Судија: Немања Ћећез (Боговађа).
Стрелац: Марковић у 37. минуту. Жути
картони: Илић, Брадоњић, Софронић
(Р), Ђурић, Ракић, Пантелић, Срећковић,
Живковић (Т).
РАДНИК: Живковић 5,5, Митровић 6
(Луковић -), Јовић 6, Брадоњић 6
(Софронић -), Јоцић 6, Илић 6, Пурешевић 6 (Живковић -), Дамњановић 6
(Дубљевић -), Бабић 6, Рафаиловић 6,
Живановић 6
ТРЛИЋ: Ракић 7, Тадић 7, Марковић 7
(Срећковић 7), Раичевић - (Пантелић 7),
Кандић 7, Поповић 7,5, Марјановић 7,
Ђурић 7, Живковић 7,5, Мехинагић 7,
Мијатовић - (Радојичић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Поповић (Трлић)
Трагови баража видни су на екипи са
Школарца, пуно енергије однеле су
утакмице са Брезовицом и Владимирчанима, па у првих 180 минута сезоне Радник не личи на себе. Убљани су
били надмоћни, имали неколико прилика, али су још увек без гола и бода
после два кола.
На другој страни, гости су знали шта
желе, а победа је стигла помало
неочекивано. Ударац Александра
Марковића са 35 метара показао се као
нерешива енигма за голмана Живковића, а успео је и корпулентни Радојичић да погоди оквир гола.

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

Резултати 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

АНТОНИЋ СРУШИО ДИВЦЕ
Терен на Петом пуку никада није
био амбијент за допадљиве утакмице и
течну игру, потврдило се да такви услови
не пријају Врељанима, увек расположенима за надигравање. У првом делу,
гости су били бољи ривал- Блажић је за
мало непрецизан главом после центаршута Леонтијевића, исти исход имао је и
покушај Ђурђевића, а морао је боље
Радовановић да шутира у ситуацији када
је голман Ваљеваца био на "ничијој"
земљи. На другој страни запретио је
Крстић, али је Ракић укротио шут бившег
клупског друга из Јединства.
Јасно је било да ће један детаљ решити
меч, а он се, на жалост, десио у шеснаестерцу Врело спорта- најбољи актер
меча Ђукић је идеално центрирао, а
Димитријевић главом послао лопту ван
домашаја Ракића. Од тог тренутка, меч је

1:1
3:1
0:0
3:0
0:2
3:2
3:0
0:2

Резултати 3.кола (2.септембар):
Рађевац - Рубрибреза
2:0
Младост (ДД) - Рибница
0:2
Раднички (В) - Врело Спорт
2:0
ОФК Дивци - Младост (П)
1:0
Раднички Ст. - Спартак (Љ)
3:0
Дрина - Слога (Б)
2:0
Задругар (Л) - Младост (Д)
1:0
Јединство (В) - Борац (Л)
2:1
Резултати 4.кола (5/6.септембар):
Рубрибреза - Борац (Л)
2:1
Младост (Др) - Јединство (В)
1:4
Слога (Б) - Задругар (Л)
2:0
Спартак (Љиг) - Дрина
1:4
Младост (П) - Раднички Стоб. 2:0
Врело Спорт - ОФК Дивци
1:0
Рибница - Раднички (В)
2:0
Рађевац - Младост (ДД)
5:1

3
1.Ra|evac
3
2.Sloga (B)
3.Mladost (P) 3
4.Vrelo sport 3
3
5.Ribnica
2
6.Drina
7.Jedinstvo(V) 2
8.Radni~ki(V) 2
9.OFK Divci 2
2
10.Zadrugar
1
11.Borac (L)
12.Rubribreza 1
13.Radni~ki St. 1
14.Mladost(Dr) 0
15.Spartak(Q) 0
16.Mladost(DD) 0

0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
1
1
2
0
0

1 11 : 4
1 7: 2
1 8: 5
1 7: 4
1 5: 2
0 7: 2
1 7: 4
2 9: 5
2 3: 3
2 3: 5
2 6: 6
2 3: 5
2 3: 5
2 1: 5
4 1 14
4 3 13

Најава 5.кола (12/13.септембар):
Младост (ДД) - Рубрибреза
Раднички (В) - Рађевац
ОФК Дивци - Рибница
Раднички Стобеx - Врело Спорт
Дрина - Младост (П)
Задругар (Л) - Спартак (Љ)
Јединство (В) - Слога (Б)
Борац (Л) - Младост (Др)

Колубарско-мачванска зона, 4. коло

Врело спорт- Дивци
1:0 (0:0)

9
9
9
9
9
8
7
6
6
6
4
4
4
2
0
-1

Стадион "Мирко-Жаки Матић". Судија:
Александар Јаковљевић (Шабац).
Стрелац: Антонић у 55. мин. Жути картони: Леонтијевић, Д.Матић, Ђорђевић (на клупи) (В), Баратовић (Д).
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7, Симић 7,
Леонтијевић 7, И.Матић 8, Д.Матић 7,
Бранковић 7 (од 87. У.Ракић -), Којић
7,5, Блажић 7, Ђурђевић 7, Антонић 7,5
(од 69. Новаковић 7), Милошевић 7,5
(од 80. Радовановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ивица Матић (Врело спорт)
Колубарско-мачванска зона, 3. коло

Раднички (Ваљево)Врело спорт 2:0 (0:0)
Стадион на Петом пуку у Ваљеву.
Судија: Душан Арсовић (Горњи Милановац). Стрелци: Димитријевић у 50. и
Марко Живановић у 90. минуту. Жути
картони: Аврамовић, Петровић, Марковић, Драгојловић (Р), Блажић, Д.Матић, Радовановић (В). Црвени картон:
Благојевић (Врело спорт) у 89. минуту.
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 6, Симић 6,
И.Матић 6,5, Д.Матић 6,5, Леонтијевић
6, Блажић 6 (од 57. Благојевић 6), Којић
6, Бранковић 6, Радовановић 6 (од 73.
Симеуновић -), Ђурђевић 6,5, Антонић
6,5 (од 69. Новаковић -)

Пред меч са Дивцима
фото: Горан Нинковић
апсолутно ишао на воденицу домаћих,
квалитет терена и мали простор
омогућили су Ваљевцима да лако
чувају предност, а Ђукић још једном
асистенцијом и Павловић "волејом"
украсили су у дубокој надоканди
победу "дивље телади"...
Да ли су Врељани још били под
утиском пораза у Ваљеву или их је
опустио убедљив тријумф над Дивцима у припремном периоду, тек екипа
Жарка Анђића играла је инспирисано
првих 45 минута и три-четири пута
била на прагу вођства. Беспрекорним
дефан-зивним интервенцијама Ивица
Матић је доводио до очајања нападаче
Диваца, док на другој страни одбрана
гостију није имала превише мука.
Наставак је донео боље издање
Гаврићеве екипе и срећну околност да
је први прави напад донео вођство.
Милошевић је направио дар-мар у
шеснаестерцу Диваца, а млади Лазар
Антонић искористио пас кроз "петерац" за првенац и, показаће се, победоносни гол. Нису више Анђићеви
пулени имали снаге да опасније угрозе
Ракића, пробудио се и везни ред
домаћих и добро контролисао игру, а
Марко Ђурђевић је у надокнади
пропустио прилику за убедљивију
победу.
Врељани се налазе на деоби прве
позиције пред пето коло, а прилику за
нови тријумф тражиће у Клупцима
против Радничког Стобекса (недеља,
16 часова).
Б.Матић
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ЈЕДИНСТВО ЈОШ БЕЗ ПОБЕДЕ

НАСТАВЉЕН ХОД
ПО МУКАМА
- Јошаница одолела на стадиону "Драган Џајић",
меч завршен без голова. - Промашаји у Тутину,
домаћи до победе из пенала. - Наредног викенда гостовање
у Горњем Милановцу, Таково домаћин у суботу од 16 h.
Нема још добрих вести за навијаче Јединства, Убљани нису
затресли мрежу у претходних 180 минута, па се сада већ може рећи да су
забрињавајуће лоше почели сезону.
Црвено-бели су у Тутину успоставили доминацију од самог старта, а
само десет секунди им је требало за прву стопостотну шансу.
Милановићев небески скок донео је Павловићу ситуацију "очи у очи" са
голманом домаћих, али је пречка спречила радост Убљана. Иста
ситуација средином првог дела- Никола Радојичић је истрчао контру и
упутио силовит ударац са 18 метара, а исход је био исти као и у првом
минуту- оквир гола. Велику шансу имао је и Лука Ђокић, са десет метара
могао је да бира где да пошаље лопту, учинио је то по средини и омогућио
голману Тутина да се истакне.
Домаћин је променом формације колико-толико успоставио равнотежу, остаће загонетка
да ли је Арсовић направио фаул
над голманом када је Ђокић
затресао мрежу, а одлука је пала
средином другог дела. Свему је
претходио фаул над Ранисављевићем, Филиповићев дуел
са нападачем домаћих судија
Симић је једва дочекао да
покаже на "креч", а Стефановић
је прецизан са 11 метара. Још
једна колосална шанса у
ф и н и ш у за ц р ве н о - б е ле ,
Рајовић је идеално центрирао, а
Милановић главом репризирао
акцију из Ваљева- још једна
пречка за болан пораз у далеком
Тутину...
Велику храброст показао
Димитрије Вуковић
је Срђа Кнежевић стартном
поставом против Јошанице,
шест "бонуса" уз помоћ искуснијих Милановића и голмана Јовановића
напало је прву победу, али се показало да су убској млађарији још увек
"млечни зуби". Најзрелију прилику у том делу имао је Рмуш за госте, а тек
је Вуковић у финишу првог дела ставио на озбиљнија искушења Коча.
Уласком Сајића и Андрића, игра домаћих је била нешто
квалитетнија, а кардиналну грешку Шкријеља није казнио Милановић јер
је био несебичан без преке потребе. Неколико пута је запретио Павловић
из ваздуха, а права узбуђења почела су у надокнади. Милановић је
идеално центрирао за Сајића, а голман Коч спречио високог штопера да
буде херој. После корнера, ударац Рајовића главом делује да је блокиран
руком, ипак и Сретеновић, као и његов колега две недеље раније, није
наклоњен домаћима, па се пиштаљка није чула.
Да још један кикс теже падне Убљанима, побринуо се Зоран
Радојичић црвеним картоном у последњим секундама меча, па је
разумљиво што Срђа Кнежевић није био задовољан:
- Очекивао сам боље издање у првом полувремену, морало је ту да
буде више ватре и храбрости, испоставило се да смо протраћили 45
минута. Искуснији играчи су променили ток игре, али је недостајао гол да
се преломи оваква, слободно могу рећи, ружна утакмица. Треба нам
победа да се резултатски, али и психолошки дигнемо, али нема места
очајавању. Таково је нова прилика, надам се да у Горњем Милановцу
можемо да направимо прекретницу.
Меч Петог кола игра се у суботу са почетком од 16 часова, а већ у
среду на програму је ванредно коло са екипом Слоге из Пожеге (среда, 16.
септембар).
Б.Матић

Српска лига "Запад", 4. коло

Јединство (Уб) - Јошаница
0:0
Стадион "Драган Џајић". Судија: Душан
Сретеновић (Крагујевац). Жути картони:
Обрадовић, Бошковић, Андрић, Ранисављевић, Сајић (Јд), Бишевац, Коч (Јш). Црвени картон: Зоран Радојичић (Јединство) у 90+4. мин.
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Бошковић 6,
Владисављевић 6,5 (од 66. Рајовић 7),
Ранисављевић 7, Вуковић 6,5, Живковић 6 (од
68. З.Радојичић 6), Ђокић 6, Милановић 6,5,
Павловић 6 (од 78. Арсовић -), Обрадовић 6 (од
46. Сајић 7), Ђурић 6 (од 46. Андрић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Аднан Ђерлек (Јошаница)
Српска лига "Запад", 3. коло

Тутин - Јединство (Уб)
1:0 (0:0)
Градски стадион у Тутину. Судија: Предраг
Симић (Ужице). Стрелац: Стефановић у 66.
минуту из пенала. Жути картони: Хот,
Ибрахимовић, Дедеић (Т), Рајовић, Филиповић, Сајић, Милановић, Ранисављевић,
З.Радојичић, тренери Кнежевић и Шуљагић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Филиповић 6,
Рајовић 7,5, Ранисављевић 7, Сајић 7,
Живковић 6,5 (од 83. Ђурић -), Н.Радојичић 7
(од 77. Обрадовић -), Ђокић 7, Арсовић 6,5 (од
72. З.Радојичић -), Павловић 6,5, Милановић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Мирза Идризовић (Тутин)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Budu}nost (V)
2.Su{ica
3.Sloga (P)
4.Mladi radnik(P)
5.@elezni~ar(L)
6.Budu}nost(A)
7.Tutin
8.Trep~a
9.Takovo
10.Sloga 33 (PM)
11.Ma~va (B)
12.GFK Sloboda
13.Smederevo 1924
14.Gru`a
15.Jedinstvo(Ub)
16.Jo{anica
17.Bane 1931
18.[umadija(A)

3
3
3
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
0
1
3
0
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
0

0 11 : 2 10
0 9 : 2 10
0 10 : 4 10
1 9: 4 9
1 3: 2 7
0 9: 6 6
2 3: 6 6
0 5: 2 5
1 6: 5 5
1 4: 3 5
1 6: 4 4
2 4: 4 4
2 2: 5 4
2 5 : 10 4
2 4: 6 2
2 2: 7 2
3 3 13 1
4 2 12 0

Наредне утакмице
ФК Јединство
5.коло (12.септембар- 16.00ч):
Таково - Јединство (Уб)
6.коло (16.септембар- 16.00ч):
Јединство (Уб) - Слога (П)
7.коло (20.септембар- 15.30ч):
Бане (Рашка) - Јединство (Уб)
8.коло (26.септембар- 15.30ч):
Јединство (Уб) - Трепча
9.коло (3.октобар- 15.00ч):
Смедерево 1924 - Јединство (Уб)
10.коло (10.октобар- 15.00ч):
Јединство (Уб) - Сушица
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НА ПРАГУ НОВЕ ОДБОЈКАШКЕ СЕЗОНЕ

УБЉАНКЕ ПРОТИВ СПАРТАКА НА СТАРТУ
- Три утакмице за шест дана, у другом колу дерби у Лајковцу (петак, 18.септембар). - Одложен
Суперкуп за октобар. - Нема више административних препрека- Љиља Ранковић ново појачање
Већ на старту новог првенства, суперлигашке екипе
очекује жесток ритам, па ће у размаку од шест дана бити
одиграна три првенствена кола. Жреб је хтео да екипа Уба у
првом колу одмери снаге са суботичким Спартаком, а меч је
на програму 15. септембра (уторак) у убској Хали спортова
(без присуства публике). Већ у петак, освајачице Купа путују у
Лајковац на комшијски дерби, а убрзани старт сезоне
наставља се у понедељак 21. септембра када на Уб стиже
екипа Партизана.

Љиљана Ранковић (десно) након потписивања
уговора са председницом клуба Иваном Васиљевић

Добре партије у припремном периоду
После гостовања у Зрењанину, екипа Маријане
Боричић је два пута домаћин (Црвена звезда и новајлија
Срем), а први део сезоне закључују гостовања у Старој
Пазови и Београду, између којих ће се играти дерби са
шампионом ТЕНТ-ом на домаћем паркету:
- У међувремену, били смо домаћини турнира који је
окупио екипе Партизана, ТЕНТ-а и Срема, а ми смо после
победе над Партизаном у полуфиналу, у одлучујућем мечу
поражени од ТЕНТ-а са 3:1. У четвртак смо играли у Старој
Пазови, убедљиво добили два сета, а после нас је млади тим
Јединства натерао да у тај-бреку изборимо победу.
Пазовчанке су и поред одласка две најбоље играчице
показале да ће бити конкурентне, а вероватно ћемо са њима
одрадити и последњи спаринг пред сезону.

Распоред утакмица ЖОК Уб на старту „Суперлиге“:
1.коло: УБ - СПАРТАК (С), 15.септембар
2.коло: ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) - УБ, 18.септембар
3.коло: УБ - ПАРТИЗАН СОКЕР, 21.септембар

Тренер Уба сматра да форма екипе иде узлазном линијом, мада се појављују проблеми када екипа лако дође до
вођства:
- Нисам желела победе у припремном периоду које би
нас уљуљкале, зато смо играли са свим ривалима које
претендују на врх, а поновили смо неке бољке из претходне
сезоне. После убедљиво освојених сетова, слабије смо
играли егал-завршнице, а мораћемо пуно још да порадимо на
одбрани. Ипак, екипа ми делује лаганија, бржа, скочнија... него
прошле сезоне, нисмо имали проблема са озбиљнијим
повредама, а Сања Ђурђевић се после кратког одсуства
вратила у строј у Пазови.
Оно што се назирало целог лета, добило је своју
потврду у понедељак 7. септембра- примач интернационалног рејтинга Љиља Ранковић окончала је сарадњу са
Каном и биће капитално појачање за наредну сезону:
- Пуно ће нам значити Љиљин квалитет и искуство
након одласка Душанке Биберовић, посебно што је одрадила
комплетне припреме са нама. Суперкуп са Обреновчанкама,
планиран за 13. септембар, померен је за прву половину
октобра, тако да имамо прилику да се освежимо и у добром
расположењу сачекамо Спартак. Притисак је већи ове сезоне,
не спорим да смо фаворити против подмлађених Суботичанки, али озбиљан приступ је обавеза, без обзира на име
ривала. Мислим да смо ми екипа која је највише навикла на
снажну подршку са трибина, али надам се да није далеко дан
када ће нам се придружити навијачи- нада се Маријана
Боричић нормализацији ситуације када је реч о присуству
навијача на спортским теренима.
Б.Матић

КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ ВРЕДНО ТРЕНИРАЈУ ПРЕД НОВУ СЕЗОНУ

СТИГЛО ДОСТА ПОЈАЧАЊА
Половином октобра почеће нова сезона Друге регионалне лиге "Запад", а у њу
ће "младосташи" ући са неколико новајлија. Листу придошлица предводи искусни
"плеј" Иван Божанић из Микса, а ту су још центар Стошић, бек Марјановић, одлични
шутер из Крупња Никола Матић, Класнић који покрива позиције "три" и "четири",
млади "плеј" Иванов из ЛА Баскета и крило Гаврило Аћимовић. Неколико момака је
напустило клуб због студија и преласка у средњу школу, непланиран је једино
одлазак младог "плеја" Алексе Ашковића:
- Постигли смо договор са Марком Љубојевићем и Банетом Глушцем да
одиграју неке утакмице по потреби, али то не мења нашу концепцију. Лидери екипе
биће Милошевић и Урош Васиљевић, а уз старијег Васиљевића, Мишића,
Кузмановића и Ђурића..., планирамо да у сениорску кошарку убацимо дечаке попут
Уроша Ивковића и Ненадовића. За рад на физичкој припреми, ангажовали смо
врхунског стручњака Дејана Младеновића, а у наредној сезони имаћемо сениоре,
кадете и пионире у мушкој и кадеткиње у женској конкуренцији- рапортира тренер
Владимир Урошевић.
После очекиваних пораза у одмеравању снага са јаким ривалима- ЛА Баскет,
М-015 и Раднички из Ваљева, Убљани су савладали Умку у припремном мечу:
- Добили смо 98:69, уз 18 поена Уроша Васиљевића и 14 новајлије Класнића, а
наредни ривал нам је новоосновани клуб Апач из Лознице. Није тајна да нас је
корона озбиљно пореметила, сада нам је акценат да привучемо децу од првог до
четвртог разреда основне. Радимо тренутно у хали и на Школарцу, када се заврши
реновирање школске сале, враћамо се на место одакле је све и кренуло- најављује
Урошевић жесток рад и повратак клуба на ниво који је имао пре епидемије.
Б.М.

Лидери младе екипе:
Иван Милошевић
и Урош Васиљевић

38

ТЕНИС

10.септембар 2020.г.

ПОКЛОНИЦИ "БЕЛОГ СПОРТА" ИМАЈУ РАЗЛОГА ЗА РАДОСТ

ТЕНИС СВЕ ПОПУЛАРНИЈИ НА УБУ
Душан Веселиновић, при фитнес-центру "Спартанс Џим", основао све бројнију тениску школу
Ако волите да прошетате до Школарца, без обзира на
доба дана, сигурно сте приметили да су тениски терени
готово увек пуни и да све већи број рекреативаца опробава
свој таленат за "бели спорт". Они који би волели да добију
праве лекције од доброг тениског тренера, требало би да се
јаве Душану Веселиновићу који је при фитнес-центру
"Спартанс Џим" основао све бројнију тениску школу:
- Кренули смо у мају 2019-те, реновирање терена и
корона су нас мало успорили, али смо остварили континуитет
и привукли поприличан број дечака и девојчица. Сада их има
15-ак узраста од 9-13 година, као и једна мања
средњошколска група, али нема лимита када је узраст у
питању. Радимо 2-3 пута недељно, полазници су у обавези да
донесу свој рекет, а ја се трудим да их уведем у тајне тениса
који играм још од основне школе- каже вредни момак рођен
1993.године, изузетно свестрани спортиста који организује и
персоналне тренинге за све заинтересоване.

Одлични услови за рад са млађим категоријама

Полазници школе тениса са финалистима Тениске лиге,
тренером Душаном Веселиновићем и Миланом Марјановићем
По угледу на нека околна места, убски ентузијасти
организовали су летос и Тениску лигу која је окупила 10
играча. Победник турнира био је Милан-Мика Марјановић, у
финалу је управо савладао Веселиновића са 2:0:
- У полуфиналу сам имао изузетно тежак трочасовни меч
против Стефана Радовановића, па је Мика умео то да
искористи и заслужено победио. Већ у септембру правимо
нову лигу за коју је већ пријављено 16 учесника, а уплата је
1.500 динара по човеку. Обезбедићемо новчане награде и
медаље за прву тројицу, а имамо и добру сарадњу са КЈП
"Ђунис" који нам изнајмљује термине. Од полазника школице,
за сада се талентом издваја 13-огодишњи Вук Милутиновић
који је недавно почео да тренира, али би било добро да
клинци већ са пет-шест година уче прве тениске лекције ако
имају веће амбиције. Уб нема неку тениску традицију, али не
сумњам да ово поднебље крије и те како талентоване девојчице и дечаке за тенис- закључио је Душан Веселиновић,
ангажован на реализацији подухвата који би могао да изнедри
први тениски клуб на овим просторима.
Б.Матић

МАРКЕТИНГ
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