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ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У БАЈЕВЦУ

УЛАГАЊЕ
У БУДУЋНОСТ
Свечаним отварањем осмогодишње школе,
једне од најстаријих у Oкругу,
обележен Дан општине Лајковац
Свечаним отварањем реконструисане осмогодишње
школе у Бајевцу, где почеци описмењавања датирају у далеку
1842. годину, обележен је 16. септембар - Дан општине
Лајковац. У потпуну обнову зграде и дворишта издвојеног
одељења Основне школе „Миле Дубљевић“ у Бајевцу Влада
Републике Србије уложила је 103 милиона динара преко
Канцеларије за управљање јавним улагањима.
Обраћајући се, на свечаној академији, председник
општине Андрија Живковић истакао је да је за четири године
чак 11 објеката на територији општине Лајковац добило лепши
и савременији изглед.
- Међу њима бих издвојио нови објекат предшколске
установе „Лептирић“, као прво значајно улагање у низу. С
поносом ћу споменути и завршетак нове зграде ОШ
„Димитрије Туцовић“ у Јабучју, реконструкцију издвојеног
одељења „Миле Дубљевић“ у Ратковцу, реконструкцију
Средње школе „17.септембар“ Лајковац и најзад реконструкцију основне школе испред које се сада налазимо. У споменуте објекте уложено је око 500 милиона динара из буџета
општине Лајковац и државних фондова, на чему смо веома
захвални Канцеларији за јавна улагања Републике Србије.
Улагање у образовање биће приоритет општине Лајковац и у
наредном периоду, јер је то сигуран залог за будућност.
Са том констатацијом се сложио и председник суседне
општине Уб Дарко Глишић, који је присутнима поручио да је
једино улагање које се увек исплати улагање у децу и
образовање. Они који имају прилику да помогну у једном тако
великом делу остају запамћени, закључио је Глишић.

Обновљени модерни школски објекат у Бајевцу
У културно-уметничком програму учествовали су: дуо
„Аморозо“ који чине професорке Музичке школе „Живорад
Грбић из Ваљева Даница Крунић и Александра Миливојевић
Јоцић, етно певачка група састављена од Миле Ристовић
(наставнице школе у Бајевцу) и Теодоре Јовић, као и глумица
Ангелина Лукић у улози водитеља. Црвену врпцу пресекли су
ученици и пустили балоне у ваздух.
Двориште школе је изузетно велико и ради се на његовом уређењу. Завршен је терен за мали фудбал и рукомет, у
току је изградња одбојкашког терена, припрема за уређење
зелених површина, а у наредном периоду биће изграђена сала
за физичко васпитање.
Опширније у „Лајковачкој панорами“

НАЈСТРУЧНИЈА ЈЕ СТРУКА

Д

а ли је неко пустио духа из боце, па
сада не може (или неће) да га врати
на старо место? Све ово понекад
подсећа на нестварну бајку у којој дух кружи
планетом, појави се ту и тамо, направи велику
збрку, нарочито у ‘’стручним круговима’’ Светске
здравствене организације, а онда, док не стигну
нове вести, као да исчезне...
Кажу да су људи из ‘’Струке’’, тренутно најмоћнији,
изгледа, у готово свим земљама света. Телевизијски водитељи дају отказе кад им се замере,
критикују народ који не поштује прописане мере и,
тако, доводи себе у опасност, дају савете а, онда,
кажу да се о вирусу ‘’веома мало зна’’ и да ће ‘’следећи талас бити опаснији’’... Истичу да нема места
за панику, а панично инсистирају на дистанци,
маскама и свим другим ограничењима...
Е, сад! Ово је прилика да своју оданост покажу они
најзаљубљенији...и то - једним пољупцем. Јер, онај
ко, сада, има храбрости да се љуби - тај је изгубио
главу и више не хаје за опасност од кобног вируса.
А ових дана ми рече пријатељ да му је живот
досадио и да је донео коначну одлуку да се - љуби...
са свима који су заинтересовани. Ваљда ће, нада се
он, наићи на неког са свежим вирусом...
А један други се жали да је у Дому здравља морао
да чека, у чекаоници, заједно са некима који су,
раније, били заражени. Каже, биле су ту маске, јесте
била дистанца, а и љубазна медицинска сестра,
али он је био смртно уплашен да ће га, тај
најпростији облик живота на Земљи, заробити
изнутра и бацити на располагање ‘’Струци’’ која све
зна о пандемији, али готово ништа о ономе што је
изазвало ту биолошку опаснот светских размера.
Давних година једна од легенди ове вароши, Жика
Жабац, нажалост, сада покојни, имао је узречицу
коју би изговарао уз обавезан подругљив
осмех:’’Најтежа је - тешкоћа!’’ А затим би додао:
’’Никад не веруј жапцу који - лаже!’’. Не знам зашто
ме ова наша ‘’Струка’’ асоцира на легендарне
изреке нашег покојног суграђанина. Можда зато
што је он увек умео да, намерно, врло озбиљним
тоном, упозори на нешто бесмислено...
Али, ово што ‘’Струка’’ говори са малих екрана није
бесмислено. У то сам сигуран. Није ни безазлено.
Они су се нашли у положају да доносе неке важне
одлуке о нечему што јесте њихова струка, али није
оно о чему знају довољно, па онда, чини се - за
сваки случај, хтели би да забране све контакте како
би блокирали вирус... А он и није и јесте опасност
од које, осим маскама, дистанцом и поштовањем
других мера, не знамо како да се заштитимо.
Ипак, питам се, ако је корона вирус толико велика
опасност, ако струка са толико озбиљности
упозорава, зашто се не прогласи, једноставно,
ратно стање. Збиља, у рату смо са опасним непријатељем... Значи - ОНО стање. Што пре!
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Фото: Немања Јовановић Фуљин

ПАЛА ПОСЛЕДЊА КЛАПА
Премијерно емитовање прве епизоде, од укупно 20, очекује се крајем децембра на РТС-у
На Убу је, у рано недељно јутро, 21. септембра, пала и
последња клапа нових „Камионџија“ редитеља Филипа
Чоловића, у адаптацији Жељка Хубача, чије се емитовање
очекује крајем године на РТС-у. У питању је својеврсни омаж
истоименој, култној ТВ серији из седамдесетих година, како
је то замислио писац истих сценарија Гордан Михић. Тамо
где су стали Павле Вуисић и Миодраг Петровић Чкаља,
наставили су Ненад Јездић и Тихомир Станић, као нове
камионџије. Они су оживели ликове Баје и Жиће, као што су
некада били легендарни Паја и Јаре.
Снимање 20 епизода, које је трајало четири месеца,
било је захтевно, али екипа серије веома је задовољна оним
што су урадили, па су завршетак успешног посла
прославили заједно са пријатељима у убском ресторану
„Лесковчанка 2“, што је била прилика да чујемо импресије
Немања Матић као један од глумаца у серији:
аутора и протагониста о „Камионџија“.
Место снимања кафе „Лондон 21“ на Градском тргу
Осим у граду, многи кадрови забележени су и у селима,
тако да је серија постала и својеврсна разгледница убске
општине. Према мишљењу Ненада Јездића, „Камионџије“
„Општи утисак је да овај пројекат не би био то што јесте
би много тога изгубиле да нису снимане у Тамнави.
да нисмо били на Убу, где смо добили једну меру
неформалности и комуникативности, на коју филмаџије нису
навикле. Они стално пишу молбе, баве се администрацијом, а
ми смо, малтене, на Убу имали све на позив, што нам је много
олакшало снимање“.

„Два возача мало јача“:
Тихомир Станић и Ненад Јездић

Снимање у импровизованој болници
која је била смештена у згради Техничке школе „Уб“

Детаљ са снимања
Са Јовом Радовановићем и Властом Велисављевићем
Додадаје да осим назива и приче о обичним људима,
нове „Камионџије“ немају ништа заједничко са оним старим,
зашто што су Паја и Јаре били величанствени и важни у старој,
социјалистичкој Југославији, који су надређенима умели и да
„покажу зубе“, али никада нису могли да остану без посла.
„Ми нисмо такви суперхероји, али смо крвоследници те
њихове природе. Ми смо хероји оног једноставног и обичног
малог живота, јер мени су увек права инспирација били
просечни људи, мада им и сам припадам, који желе боље и
изгарају за то. Ово су врло деликатна, транзициона времена,
која траже раднике, трудбенике и људе са маштом, а Тихомир
Станић и ја такве играмо“.
Адаптацију Михићевог сценарија урадио је Жељко Хубач,
који је,, по сопствемим речима, имао тежак задатак пошто је, са
једне стране морао да испоштује аутора култних „Камионџија“,
а са друге требало је рукопис, написан пре 14 година,
прилагодити овом времену и приликама .

Детаљ са прославе поводом завршетка снимања:
Тихомир Станић пева песму из „нових камионџија“
Лепе утиске са снимања понео је и редитељ серије
Филип Чоловић, који се посебно захвалио Убљанима на
гостопримству и стрпљењу, јер није једноставно, како каже,
када велика филмска екипа на четири месеца окупира град. Он
је најавио и могућност наставка снимања серије о Баји и Жићи,
а место радње поново ће бити Уб са својим селима.
Д.Н.
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КУЛТУРА

СПУШТЕНА ЗАВЕСА НА 22. „УБСКЕ ВЕЧЕРИ“

МЕСТО ИЗВАНРЕДНИХ ГЛУМАЧКИХ КРЕАЦИЈА
У фокусу овогодишње манифестације биле су квалитетне представе малих позоришних форми
На 22. по реду „Убске вечере“, које је, под
покровитељством локалне самоуправе, организовала
Установа културе, спуштена је завеса 12. септембра. Њу је,
подсетимо, 5. септембра подигла изванредна монодрама
„Лијево, десно глумац“, у упечатљивом извођењу доајена
југословенског глумишта Зијаха Соколовића, чиме је започет
низ од осам програма, са фокусом на квалитетна драмска
остварења. Спремна да нас подучи, научи, упути и да нам
укаже кроз позоришну уметност, овогодишња културнозабавна манифестација је у наставку публици понудила
монодраму „Милунка Савић“, где је насловну улогу хероине
српских ослободилачких ратова на убедљив начин тумачила
Весна Станковић. Следећа на репертоару била је представа
„Добродошли у кабаре”, са којом су кроз приче и музику Тања
Бошковић и Раде Марјановић донели дух старих времена и
добро расположење, док је убски ансамбл „Либерта“ својим
концертом ноћ испунио префињеним емоцијама и звуцима
рокенрола, филмске и музике Балкана. Музичко-сценска игра
Владимира Ђенадера „Циганска бајка“, у надахнутом
извођењу професора ШОМО „Петар Стојановић“ и ансамбла
Позоришта „Раша Плаовић“, неуобичајеном формом освојила
је посетице, баш као и позоришни комад по Нушићевом делу
„Приповетке једног каплара”, који је глумачки суптило
дочарао Зоран Ћосић, уз музичку пратњу Нине Ћосић.
Одушевила је и Катарина Вићентијевић у монодрами
насловљеној „Казивања једног глумца“ где је умеће доказала
колажом монолога из представа у којима је играла,
обогаћеним и кратким причама немачких аутора. Фестивал је
затворио Тихомир Станић виртуозним казивањем изабраних
делова романа „На Дрини ћуприја“, који је богатом
експресијом свог глумачког дара и искуства публици
приуштио вансеријско уживање. Представа је била поклон
Убљанима у знак захвалности за гостопримство које су овом
прваку српског глумишта и остатку екипе „Камионџије 3“
пружили током последња четири месеца, колико је трајало
снимање серије.
„Од челника општине, преко директорке и запослених у
Установи културе, до рецепционара, конобара, људи у
банкама, апотекама, киосцима и свуда где сам био и прошао,

Тихомир Станић, казивање изабраних
делова романа „На Дрини ћуприја“

Убска „Циганска бајка“
видео сам срдачност и гостољубивост, коју су осетили и сви
други чланови екипе. Таква атмосфера допринела је добром
осећању, елану и жељи да снимање серије урадимо на
најбољи могући начин“, рекао је између осталог Станић.

Публика на 22. „Убским вечерима“

Како би могле да се испоштују све едидемолошке мере
заштите, „Убске вечери“ први пут су одржане на сцени код
нове зграде Општинске управе. Према речима директорке
Установе културе Тање Мимић, у односу на летњу сцену
испред Дома културе, нови простор има неколико предности.
„Многи извођачи су први пут видели тај новоизграђени
део Уба, што је допринело промоцији нашег града. Он нам је
донео интиму, коју на Градском тргу нисмо имали и наша
публика је ту долазила са намером да одгледа програме.
Самим тим, имали смо мир, што је утицало и на квалитет
представа, јер ако нема потпуне тишине, са једне стране
изгуби се пажња и смисао, док је са друге и глумцима теже да
се концентришу. Извођачи су задовољни простором и посећеношћу, а и ми смо пријатно изненађењи великим бројем
гледалаца, који су осам вечери заредом пажљиво пратили
дешавања на сцени. А и време нас је послужило“, сумира
Тања Мимић овогодишње издање „Убских вечери“.
Д.Н.
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ИНТЕРВЈУ- ДРУГИ МАНДАТ ПРОФ. ДР МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА

УБЉАНИН НА ЧЕЛУ ВРАЧАРА
Редовни професор Медицинског факултета у Београду, проф. др Милан Недељковић, иначе рођени Убљанин и
Први почасни грађанин општине Уб, изабран је 10.септембра, на другој седници СО Врачар за председника Градске
општине Врачар. За њега је гласало 48 од укупно 55 одборника новог сазива Скупштине. Недељковићу је ово други
мандат на месту председника површински најмање, али најгушће насељене београдске општине. У протеклом мандату
Недељковић је остварио добру сарадњу са свим нивоима власти, решавао проблеме грађана и свакодневно боравио
на терену, подржао многобројне пројекте за све циљне групе грађана, највише за најмлађе и најстарије Врачарце,
иницирао реконструкције школа и путева и обнову врачарских фасада... Био је то довољан повод да посетимо једног од
најуспешнијих Убљана данашњице у његовом кабинету на Врачару, као и да прозборимо неколико речи и о Убу којег,
како каже, где год се налазио држи дубоко у срцу.
Више од четири године налазите се на месту председника
Градске општине Врачар. На већ прилично одговорне послове
интервентног кардиолога и редовног професора на Медицинском
факултету, пристали сте да обављате још једну захтевну
функцију у новом мандату. Да ли сте икада били у страху да ћете
обављањем функције председника општине, угрозити Ваш
лекарски позив?
- Прихватајући обављање функције председника једне
од централних београдских општина, почетком јула 2016.
године, дао сам себи велики задатак да не смем угрозити
свој лекарски и професорски позив, јер сам у њих уложио
више од 35 година свог живота и рада и да не могу „оставити“ своје вишедеценијске пацијенте, нити „занемарити“
своје студенте. Такође, нисам смео да изневерим ни себе, ни
људе који су имали поверење у мене да ми понуде да
обављам тако важну функцију председника ГО Врачар, на
коју сам недавно изабран по други пут. Да бих то све помирио мој сваки дан почиње у 7 часова радним састанаком са
мојим сарадницима, а у 8,30 часова сам на Колегијуму
Клинике за кардиологију, на којем се праве планови за
дијагностику код пацијената и лекарске интервенције. После
тога следе веома сложене лекарске интервенције. Након тога
долазим у Општину и ту настављам своје активности, које
подразумева функција председника и исте завршавам
између 16 и 17 часова. Имајући у виду да Општина скоро
свакодневно организује манифестације, којима по правилу
присуствујем, мој радни дан практично се завршава око 1819 часова. Након тога могу да се посветим породици и
пријатељима. Једноставно, максимално се трудим да све
послове, како оне везане за обавезе преседника Општине,
као и лекара и професора обавим крајње одговорно, посвећено и професионално.
Општина Врачар је срце Београда. Као интервентни
кардиолог, какву бисте дијагнозу дали том срцу и на које
резултате, у свом политичком ангажовању, сте највише поносни?
- Општина Врачар је густо насељена, на три километра
квадратна живи око 80.000 становника. Једну трећину чине
деца и омладина, а једну трећину сениори. Све наше активности су усмерене на решавање потреба и захтева које они
поставњају пред нас, скоро свакодневно. Изградњом нових
предшколских објеката и реконструкцијом основних школа,
објеката за сеноре, изградњом новог мултифункционалног
спортског центра и олимпијског базена са мобилним кровом
на Јужном булевару, реконстриуисањем прелепих фасада,
кровова, узаза, улица и паркова, мења се слика Врачара и
срце Београда, како називају нашу градску општину. На све
ово сам јако поносан, јер својим радом и ангажовањем
доприносим да то срце куца и ради пуним капацитетом.

Проф. др Милан Недељковић
са породицом на Општинском брду „Шепковац“

Обраћање председника ГО Врачар
Проф. др Милана Недељковића
након што му је поверен други мандат
Очигледно је да нисте запоставили ни свој основни позив.
Често вас можемо видети на телевизији, али и у штампаним
медијима, како дајете стручне медицинске интервјуе. Где се Србија
тренутно налази, у односу на свет, у области интервентне кардиологије?
- Доста мојих колега је прошло усавршавања у престижним болницама у Европи, као што сам и ја надограђивао своје
знање у Питсбургу 2001. и 2002.године и научено пренео у своју
земљу. Такође, многи познати интервентни кардиолози су
долазили и учествовали на нашим интервентним радионицама и кардилошким конгресима. Све је то резултирало једним
завидним нивоом квалитета лечења наших пацијената, које
нимало не заостаје за светом. Још у децембру 2010.године
издејствовао сам отварање ангиосале у Ваљеву, чиме је висок
ниво европских стандарда у лечењу акутног инфаркта
миокарда стигао и у наш регион.
Убљани вас посебно цене. Поред Првог почасног грађанина
општине Уб, у свом родном граду, добили сте још неколико вредних
признања. Колико вам подршка ваших земљака значи?
- Поред мојих петоро деце, можда највеће задовољство
које сам имао и чиме се поносим јесте Признање за најуспешнијег убског гимназијалца, које ми је уручено 2008.године.
Повељу Првог почасног грађанина општине Уб сам добио
2010-те, а Ваљевска Епархија, 2011. године, доделила ми је
орден Св. Владике Николаја за помоћ у изградњи Храма
Вазнесења Господњег на Убу. Сва ова признања за мене имају
посебну тежину, јер долазе из места у којем сам одрастао и које
ми много значи.
Често сте у свом родном граду. Овог лета, готово свакодневно, могли смо вас срести на Градским базенима. Шта вас то
највише привлачи ка Убу?
- Убљани су непосредни људи, радни и пуни животне
енергије, максимално предусретљиви и сваког пута ме с
великом љубављу дочекују. Све је то разлог што своје
слободно време, кад год могу, проводим на Убу.
Како коментаришете убрзни развој Уба и који нови
инфраструктурни пројекти вас највише радују?
- Развој Уба ме радује. На све стране су изграђени нови
путеви, зграде, паркови, а највише ме импресионира комплекс
спортских објеката поред Школарца, какав немају ни много
већи градови. Нарочито ме радује изградња аква-парка и
комплекса базена, што мојој породици представља једно
велико задовољство, а општини Уб доноси шансу за један
велики привредно- туристички напредак.
Поред свих обавеза и успеха на пословном плану, остварили
сте се и као породичан човек и домаћин. Имате два сина и три
ћерке. Која је ваша порука младима, који у данашње време
размишљају о заснивању својих породица?
- Свим активностима и пословима, које сада обављам, не
бих могао са толико одговорности и професионализма да се
посветим да немам бескрајну подршку моје супруге, која је мој
највећи критичар и покретач у животу. Младима би поручио да
је породица основ свега, и нешто најважније у животу. М.М.М.
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ЛАЈКОВАЦ - ПОГЛЕД НА ВРАПЧЕ БРДО

КАД ЛЕПОТА
ИДЕ ЗА РУКОМ
Ружа Симић је успела да уреди двориште рајског изгледа
са примерцима воћки, цвећа и украсних садница донетих
са разних путовања током дугог периода. Сада пензионерске
дане, оне ране, са супругом Милорадом, проводи у пријатном
амбијенту који подсећа на ексклузивна места у свету
Плац на најлепшем месту у Лајковцу. Поглед са
главне терасе пуца на црквени торањ иза којег је, чини се.
на дохват руке Врапче брдо - чувено по великој бици српске
и аустроугарске војске у Великом рату. Е, ту се сместио,
својевремено, генерал Милорад Симић са породицом:
супругом Ружом и синовима Милошем и Миодрагом. Добио
је мањи плац, а онда докупљивао и заокружио на 14 ари.
Таман за мали породични рај, који је Ружа, током година,
тако оплеменила цвећем, зеленилом, воћкама и малом
баштицом ‘’за своју душу’’, да није претерано рећи да је овај
простор јединствен - не само у Лајковцу, него и много шире.
А суштина није у томе да је све добро плаћено, него управо
у чињеници да је све дело руку брачног пара Симић.
Синови су кренули својим животним стазама,
поженили се и, уз супруге, сада имају: Милош - Стевана (11)
и Јована (7), а Миодраг Дуњу (3). Успешни у пословима ко-

Поглед са терасе
затим и ниским куглама за ноћно светло, љуљашкама за
одмор, летњиковцем из којег се пружа поглед на лепу
лајковачку цркву...
Очигледно је да за одржавање свега овога треба да
се уложи много труда и... снаге. Симићи је имају, али, у
разговору са њима се лако закључује да се, пре свега, ради
о унутрашњој, духовној величини из које потиче енергија.
Главни стуб породице, домаћица, као што то често бива, је

Успомрене
из Португала
јима се баве, посећују родитеље и баш тог дана када су
Симићи угостили репортера Гласа Тамнаве, један малишан
је утрчао у „бакин цветни рај’’ узвикујући: ’’Изненађење!’’.
А, онда, радости нигде краја.
Репортера је, на „лице места’’ довела Драгица
Ћирић Ранковић, чије „цветно царство’’ на Убу смо већ
представили на овим страницама. Желела је да нам покаже
да је њена мала „убска цветна оаза’’, у поређењу са овим
‘’парчетом Раја на Земљи’’, јесте нешто што заслужује
похвале, али и да, Ружино дело, у свакоме ко га види,
изазива дивљење. Ту су жардињере за многим врстама
цвећа, разне воћке као што су
смокве, грожђе,
дуње, кајсије, јабуке...Ту је и баштица са парадајзом, паприкама и
другим поврћем.
Ружа Симић у окружењу из снова
- У свему
ми муж својски
помаже-рекла нам
осмислила све, али посебно је истакла да не би то било
је за богатом трпеовако лепо и успешно без Милорадове подршке.
зом коју је, сама,
А биљке са
п р и п р ем и л а за
Родоса, Крита, Крфа...
Здравица
Драгица Ћирић Ранковић
ову прилику, а лииз Дубајиа и Портучно је ‘’тркнула’’
и Ружа Симић
гала, као да својом
по свеж парадајз
племенитом лепотом
из баштице, у чији укус, какав нема онај са пијаце, смо се, са желе да посведоче
задовољством уверили.
како живот може да се
- Иначе, понајвише ових биљака смо донели са улепша и тако што ће
путовања, углавном, у Грчкој, додаје наша љубазна се лични рад уложити
домаћица.-Ту је палма, цикас, такозвано, свилено дрво из и око што се воли. РуПортугалије... Богумила је донета из Паралије. Готово из жа Симић је успела.
сваког места где смо били има по нека драга успомена као Потекла је из Јабучја,
садница у нашем дворишту...
радни век завршила у
То двориште је, заправо, парк са каскадама, ‘’Колубари’’, а живот
степеницама оивиченим жардињерама са цвећем, стазама наставила у сопствеи канделабрима, густим малим травњацима, терасама са ном рају.
М.М.
којих се пружа величанствени видик на прелепу околину, а
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У ЗОНИ ПРИКЉУЧКА НА БУДУЋУ ОБИЛАЗНИЦУ

ПОСТАВЉЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
- Семафори на приступној раскрсници треба да поједноставе саобраћај и допринесу
додатној безбедности возача и пешака. - Током новембра планиран је почетак изградње
завршне фазе обилазнице, до прикључења код Липњака.
На прикључку будуће убске обилазнице „Насеље
Мургаш-петља Стубленица“, прошле недеље постављена је
и саобраћајна сигнализација. Осим што је у зони раскрснице
пресвучен нов слој асфалта, означени су и пешачки прелази
и траке за скретање, а постављени су и семафори у зони
укључења на обилазницу, као и на скретању за Гуњевац, поред „Ракиног стоваришта“. Семафори на приступној раскрсници треба да поједноставе саобраћај и допринесу додатној
безбедности возача и пешака на овом делу пута од Уба до
Ваљева.
Постављањем сигнализације завршена је тек половина
посла на обилазници, казао је председник убске општине
Дарко Глишић приликом обиласка радова. Изградња прве
фазе окончана је још пре две године, а летос је асфалтом
пресвучено и преосталих 90 метара укључења у обилазни
пут, који ће излазити код Липњака.
-Део заобилазнице, који се наслања на пут ка Ваљеву је
завршен, до краја октобра биће постављене и електроинсталације за прикључење семафора, како би, првих дана
новембра, почели да радимо другу, завршну фазу. Очекујем
да највећи део посла буде готов можда чак и ове године, али
ће морати посебно да се ради прикључење код Липњака, на
путу који води ка петљи ауто-пута у Стубленици. Надам се да
ћемо читав пројекат привести крају до маја наредне године,
када ће обилазница бити изграђена у пуној дужини, чиме
ћемо тешки теретни саобраћај изместити из центра Уба.
Камиони, али и друга возила ће се у знатно мањој мери
спуштати у град, пошто ће из правца Ваљева имати директан
излазак на трасу ауто-пута „Милош Велики“. Тиме ћемо избећи гужве, али и сачувати градске улице, јер неће више пропадати под точковима тешких камиона- изјавио Глишић.

Дарко Глишић: „Завршетком обилазнице изместићемо
велики део тешког саобраћаја из центра града“
За финансирање радова на изградњи обилазнице, у овој
години обезбеђено је 30 милиона динара, док ће новац за
другу фазу бити опредељен у општинском буџету за 2021.
- Када овај посао завршимо, размислићемо и о другим
деловима Уба где, такође, можемо направити заобилазне
путеве, с обзиром на то да, као град, растемо и неопходно је
изместити тешки саобраћај. Део ка Црвеној Јабуци и
обреновачком путу најпре треба размотрити, што ћемо и
учинити у наредном периоду, када за то дође време- најавио је
први човек убске општине Дарко Глишић.

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ УБ

СТИЖУ УГАЉ И ПОЗИВИ ЗА БАЊСКО ЛЕЧЕЊЕ
- Сушени угаљ, стићи ће до краја новембра.
- Биће одобрена 62 бесплатна бањска лечења. Пристигло 148 пријава пензионера.
Удружење пензионера општине Уб омогућило је својим
члановима куповину угља и пелета на рате, као и могућност
да посредством њиховог Удружења конкуришу за бањско
лечење. Удружење је потписало, у јануару 2020. године, са РБ
„Колубаром“ Лазаревац Уговор о купопродаји сировог и
сушеног угља за ову годину. По наведеном уговору, одобрено
је 700 тона сушеног угља и 1.000 тона сировог угља.
- Месечна динамика испоруке угља значи да је одређено
колико тона угља добијамо месечно, закључно са децембром
2020. године. Сушени угаљ се испоручује од фебруара до
септембра, по 80 тона и по 70 тона за новембар и децембар
2020. године. Сирови угаљ добијамо од марта до септембра,
по 130 тона и 90 тона за октобар 2020. године – навео је
Драгослав Јовановић, председник Удружења пензионера Уб.
Преко превозника, угаљ се испоручује прво на стовариште, а затим пензионерима по селима и на Убу. Подела се
дели на основу спискова које Удружење даје превознику. До
сада је РБ „Колубари“ Лазаревац уплаћено 560 тона сушеног
угља и 910 тона сировог угља.
- Удружење је задовољно са испорученим количинама
угља и надамо се да ћемо ове одобрене количине од 1.000
тона допремити нашим пензионерима до краја октобра.
Тренутно имамо проблем са испоруком сушеног угља, јер га
добијамо нередовно од Колубаре, без обзира што смо задњу
профактуру уплатили за септембар. Обратили смо се и
председнику Глишићу за помоћ. До сада смо испоручили 320
тона и надамо се да ћемо остатак испоручити до краја
новембра – рекао је Јовановић.
Поред набавке сировог и сушеног угља, Удружење је
обезбедило и око 43 тоне пелета преко Стругаре Кузмановић
из Јошеве. Уплата пелета се даје на шест до седам рата, ако
се чланови упишу на време.

Драгослав Јовановић,
председник Удружења панзионера општине Уб
Када је реч о бањском лечењу, од 20. августа до 7.
септембра, пристигло је 148 пријава пензионера са територије
општине Уб. Право да поднесу пријаву имали су сви пензионери, чија пензија није прелазила 27.775 динара, што је
просечна пензија у Србији.
- Општина Уб је добила бесплатне бање за 62 пензионера
и то: 43 за старосне пензије, шест за инвалидске пензије и 13
бања за оне који примају породичну пензију. Све пријаве су
послате ПИО фонду Ваљево на одлучивање ко ће ићи у бање,
а одлуку доноси комисија, на основу добијених бодова.
Спискове, које ћемо истакнути на огласној табли Удружења, са
именима ко је добио бесплатну бању, добићемо у првој половини октобра месеца – истакао је Драгослав Јовановић.
Д.К.
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КУЛТУРА

ПОЗОРИШТЕ „РАША ПЛАОВИЋ“

ПРЕМИЈЕРА „ДАВИТЕЉА“
Због ограниченог броја публике у сали Дома културе,
представа „Давитељ против давитеља“ имаће три премијере
на Убу: 23, 25. и 27. септембра са почетком у 20 часова
Након шест месеци затишја услед
пандемије вируса корона, Позориште
„Раша Плаовић“ креће у нову сезону и
нове театарске походе премијером представе „Давитељ против давитеља“, у
режији Душка Ашковића. Настала као
адаптација истоименог култног, црнохуморног филма, за који су сценаријо написали Небојша Пајкић и Слободан Шијан,
пренела је њихову причу на сцену, само
мало другачије - са драматизованом
реконструкцијом призора из остварења и
укључивањем више глумаца наратора.
Пошто је због прописаних епидемиолошких мера ограничен број публике у
сали Дома културе, представа ће имати
три премијере на Убу: 23, 25. и 27.
септембра са почетком у 20 часова.
У п озо р и ш н ом от е лот во р е њ у ,
„Давитељ“ је спој искуства и младости,
где осим прекаљених глумаца играју и
нове снаге из Омладинске сцене. Поред
Мишела Капларевића у улози давитеља
Петра Митића, глумчку екипу чине Александар Лелићанин, Александар Петровић, Снежана Јовановић, Марко Милошевић, Вања Пулетић, Драгана Јанковић,
Славица Малетић, Никола Јеремић, Иван
Вилотијевић, Тијана Гођевац, Јован Симеуновић, Нађа Милићевић, Александар
Милићевић, Јована Димитријевић, Јанко
Хаџић, Јована Тадић, Лука Мијатовић,
Невена Миличић, Ивана Влајковић, Кри-

стина.Миличић,.. Осим режије, Душко
Ашковић потписује и сценографију и
избор музике, а асистент режије је Воја
Раонић. Мајстор тона је Сања Стефановић, за светло је задужен Марко Јаковљевић, чији су помоћници Стефан
Капларевић и Богдан Крсмановић, суфлер и инспицијент је Мирјана Симић,
директор представе Владимир Тадић,
док је идејно решење за програм и плакат „Давитеља“ урадио Мишел Капларевић.
Из позиришта „Раша Плаовић“
поручују да ће премијера представе
„Давитељ против давитеља“ бити не
само културни догађај године на Убу,
већ и шире, пре свега због амбициозности пројекта. Ово је прва позоришна
представа урађена по мотивима истоименог филма Слободана Шијана, и то
након три и по деценије од његовог
настанка. Захваљујући овдашњим позоришним ентузијастима, култно остварење домаће кинематографије преселило се на даске које живот значе, што је
херојски покушај за један аматерски
ансамбл. То потврђују и убски глумци,
који кажу да је и сама идеја да ће „Давитељ“ угледати светлост дана под рефлекторима, пробудила велико интересовање позоришних радника широм
Србије, од који су многи најавили свој
долазак на једну од три премијере.

23, 25. и 27.септембар,
Сала Дома културе Уб, 20h

Подсећамо, рад на представи
„Давитељ“ започет је крајем 2019. и
премијера је била планирана за 27. март
ове године, али је услед пандемије све
морало бити одложено за нову позоришну сезону.
Д.Недељковић

ПОСЛЕ НАСТУПА НА “УБСКИМ ВЕЧЕРИМА“

ПОЗНАТИ ГЛУМЦИ О УБСКОЈ ПУБЛИЦИ
Отварање „Убских вечери“ почело
је у знаку комедије, представом „Лијево,
десно, глумац“, познатог сарајевског
глумца Зијаха Соколовића, добитника 96
награда и шест награда за животно дело.
На самом почетку извођења, глумац се
успротивио било каквом сликању и
снимању док говори пред публиком.
- Ово је представа. Простор у којем
се налази глумац је позоришни простор,
што значи да се у том простору догађа
нека одређена драмска радња. Ако сам ја
ушао у празан простор и почео да играм
представу, а у тај простор уђе неко други,
било ко други, онда је он учесник моје
представе. Обзиром да он није дио
представе и да није дио сценарија, он не
припада томе и зато не може бити ту. То

Зијах Соколовић

би било исто тако, када би у ТВ дневник
ушла чистачица, па чистила сто, док он
говори- објаснио је Зијах Соколовић,
своју реакцију да га не снимају и не
сликају док глуми.
У току представљања убској публици, приметио је да је у гледалишту
било много жена, што је, како је рекао,
било дирљиво и јако лепо.
– Скоро 90 посто гледалишта биле су жене. За једног социолога или психолога, који разматра време у којем
живимо, ово је фасцинантан податак. Ја
пуно играм представе и пуно се крећем
и већином су жене претежно гледалиште. Што за мене и социологе даје
знак, да су жене жељне пажње, љубави,
умјетности и промене, а мушкарци су
остали кући да разматрају како ће завршити оно што су почели, а немају краја.
За убску публику Зијах је додао
да је уочио да су гладни позоришта, гладни уметности и да ову свакодневицу
виде на један другачији начин, у неком
другом времену и простору.
Трећи наступ на „Убским вечерима“ био је „Добродошли у кабаре“,
представу коју су извели прослављени
српски глумци Раде Марјановић и Тања
Бошковић, која је изразила задовољство што је поново на Убу, сетивши
се да је последњу представу извела 9.
марта на Убу, непосредно пре проглашења ванредног стања због епидемије.

Тања Бошковић
и Раде Марјановић
– Радосна сам и баш волим што
сам ту. Удобно је доћи овде. Диван вам
је овај простор. Заправо, летњи простор
на отвореном, где људи могу да седе,
довољно далеко, а опет довољно близу.
Чини ми се да сам видела у даљини,
била је једна групица младих, нарочито
жена, која је плесала и веома уживала.
Ја волим ову представу. Играмо је
''стотинама'' година и она се увек мења,
увек има нешто акт уелно и нешто
другачије него што је било прошли пут –
рекла је Тања Бошковић, напоменувши
да публика воли њихов кабаре због
веселости и позитвне атмосфере. Д.К.

ЗДРАВСТВО
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ДОМ ЗДРАВЉА „УБ“

КОВИД АМБУЛАНТА
НА НОВОЈ ЛОКАЦИЈИ
Убска Ковид амбуланта премештена је
у понедељак, 14. септембра, у засебну
зграду, будућег Центра за хемодијализу,
преко пута „Зимпе“.
Убска Ковид амбуланта, која се шест месеци налазила
у згради Дома здравља „Уб“, на месту старог превијалишта, премештена је, 14.септембра, у зграду иза Дома
здравља, преко пута „Зимпе“. Због реновирања просторија старог дела Дома здравља, у објекат предвиђен као
будући Центар за хемодијализу, биће примани пацијенти са
сумњом на вирус Covid 19. Радно време убске Ковид
амбуланте остало је исто, па ће лекари, у две смене,
прегледати суспектне пацијенте или оне којима је
неопходно тестирање на корона вирус, од седам до 20
часова. Телефон Ковид амбуланте, остао је непромењен
(014/ 315-0231).
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ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА
И РАД СЛУЖБИ У ДОМУ ЗДРАВЉА

ЦИРКУЛИШУ
СЕЗОНСКИ ВИРУСИ
Највише прегледа на Дечијем одељењу.
Они који су допутовали из суседних
земаља, у обавези су да се јаве у надлежну
Ковид амбуланту или најближи Завод за
јавно здравље, у року од 24 часа.
У протекле две недеље у општини Уб није било званично забележених новопозитивних случајева заражених
корона вирусом. Оболелих није било ни у Љигу, Мионици,
Лајковцу и Осечини, једино се у Ваљеву спорадично појављују нови случајеви, па се, закључно са суботом 19.
септембра, бележе три случаја хоспитализованих пацијената из Ваљева, док је на кућном лечењу седморо особа.
На Убу, по извештају из ЗЗЈЗ Ваљево, од почетка
епидемије до сада пријављено 111 позитивних особа. У Лајковцу их је 101, Љигу 86, Мионици 114, Осечини 70 и Ваљеву
1.177 особа. Број преминулих остао је исти. У Колубарском
округу од последица корона вируса преминуле су 52 особе.
Међу популацијом циркулишу сезонски вируси, са
температуром, болом у грлу, дијарејом, кашљем и коњуктивитисом који може бити и бактеријског типа, не само вирусног. На Дечијем одељењу повећан је број прегледа, због
јављања деце педијатрима, због температуре, црвеног грла
или дијареје. Оваква клиничка слика је очекивана, јер је
кренула школска година и повећан је број деце која похађају
Предшколску установу „Уб“, па је нужно да се носе маске и
поштују правила док су деца у колективу.

Нова локација Ковид амбуланте на Убу,
зграда иза Дома здравља
Реновира се комплетно приземље Дома здравља
“Уб“, некадашње просторије Ковид амбуланте, превијалишта и лабораторије, ходници. Радови се изводе и на
водоводној и канализационој мрежи, мењају се цеви,
инсталације, прозори, столарија и грејање. Реновирани
простор биће намењен служби Опште праксе, са кућном
негом и лечењем. Предвиђа се да сваки доктор има свој
тимски простор, па испред њихових ординација неће бити
више гужви и чекања. Како би пацијентима и лекарима било
комфорније, моле се сви да имају стрпљења, док се радови
не заврше.
- Доктори и сестре, који воде Ковид амбуланту, сада
ће радити у новом простору до даљњег. Телефон је остао
исти, као и у претходној амбуланти. Ово све радимо због
даље реконструкције и реновирања Дома здравља. Од 26.
августа немамо позитивних случајева на Covid 19. На
педијатрији је почео талас вирусних инфекција и
мишљења смо да је у питању неки паралелни вирус и да
нема везе са Ковидом, али ћемо пратити како ће се
одвијати епидемиолошка ситуација – рекла је примаријус
др Биљана Николић, директорка Дома здравља „Уб“.
У протеклих месец дана, у Ковид амбуланту, јавило се
стотинак пацијената. Није било новопозитивних случајева,
али је међу убском популацијом, нарочито предшколског
узраста, појачан број оболелих од сезонских вирусних
инфекција. Пацијенти са симптомима инфекције (бол и гребање у грлу, цурење носа, кашаљ), било да су праћени температуром или не, прво се шаљу у Ковид амбуланту. Убски
лекари стекли су довољно искуства да, уз помоћ анамнезе
и лабораторијских резултата, посумњају да ли се ради о
корона вирусу или некој другој вирусној инфекцији.
Д.К.

064/2180-588

Особље Ковид амбуланте
са директорком Дома здравља Уб
Родитељи болесне деце би требало да се придржавају
савета, да дете са било каквим симптомима респираторне
инфекције, не доводе у обданиште или школу, јер се вирус
међу децом врло брзо шири. И поред свих мера предострожности у образовним установама, велики број становништва се на улицама, продавницама, кафићима и на
послу, креће без маски које су предвиђене као део епидемиолошких мера. Због тога је Кризни штаб Србије навео да
ће у наредном периоду бити појачане контроле понашања у
затвореном простору и обавезао све, који су допутовали из
иностранства, да се пријаве надлежној ковид амбуланти или
територијално најближем Заводу за јавно здравље, у року
од 24 часа, иначе чине прекршај.
Од почетка школске године, како наводи Кризни штаб
Србије, вирус је у неким српским основним школама
потврђен међу 33 ученика и код седам наставника. Укупно је,
како наводи министар Шарчевић, у Србији оболело 52
ученика и 20 одраслих, на основу евиденције коју Министарство просвете води на недељном нивоу.
Д.К.

РАД СЕОСКИХ АМБУЛАНТИ
Сеоске амбуланте Дома здравља „Уб“ почеле су са
радом, али, уколико буде дошло до новог таласа корона
вируса, рад амбуланти биће измењен. Како наводи
директорка убског Дома здравља, прим. др Биљана
Николић, свакодневно се прати епидемиолошка ситуација.
Лекари специјалисти (оториноларинголог, ортодонт,
пулмолог) примају пацијенте по уобичајеном распореду, а
почео је са радом и лекар интерниста. Офталмолог, психијатар и гинеколог раде свакодневно. Тренутно је рендген
техничар на боловању, али се пацијенти којима је потребна
рендгенска или ултразвучна дијагностика упућују за
Ваљево.
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У ГВОЗДЕНОВИЋУ СЕ, ОВИХ ДАНА, РАДИЛО ПУНОМ ПАРОМ

АСФАЛТИРАНЕ ТРИ ДЕОНИЦЕ
Урађено 1.600 метара новог асфалта у три засеока
Мештани села Гвозденовић, у убској општини,
протекле недеље итекако су имали разлога за задовољство.
Није чест случај да једно село, у само неколико дана, добије
три нова асфалтна пута. Међутим, машине ПЗП Ваљево
ангажоване од стране Путева Србије нису стале све док
последњи метар у три засеока није асфалтиран.
Агилни председник Савета МЗ Гвозденовић Владан
Савић одлично сарађује са општинским руководством
последњих година, па због тога и ужива велико поверење код
мештана овог села. Неколицина њих је, последњег дана
радова, дочекала председника општине Уб Дарка Глишића
(непланирана посета) са жељом да му се захвале за све што је
последњих година учинио за ово село.
- Успели смо да Гвозденовић приближимо Врховинама
са асфалтом. Решен је крак у којем живи пуно људи, а то је
деоница ка Ђелмашима. Трећа деоница, коју смо урадили,
даље отвара село према другом крају општине, који гравитира ка Ваљеву. Људи то знају да цене, указују нам поверење
и дају подршку самим својим изласком данас у овако великом броју. То нам улива додатну снагу да наставимо даље и,
ма колико била тешка времена, с обзиром да епидемија и
даље траје, ми се не предајемо већ радимо пуним капацитетом- истакао је Глишић током своје последње у низу посета
Гвозденовићу, јер их је, само, у протеклих десетак дана било
чак три.
Први човек општине Уб најављује радове у још
неколико месних заједница.

Асфалтирање у Ђелмашима

Дарко Глишић у разговору
са мештанима Гвозденовића
- Имамо још пет села која су нам остала, где нисмо још
урадили оно што планом смо зацртали. Њих стављамо у
фокус нашег рада у наредна два и по месеца, колико ће трајати
грађевинска сезона- поручио је Глишић.
Владан Савић, председник села, истиче да је Гвозденовић ове године добио укупно 1.600 метара новог асфалта,
што је изузетан резултат.
- Успели смо да урадимо две краће деонице, једну од 530
и другу од 700 метара, на нама изузетно важном путу, који
пролази дуж целог села и повезује Кланицу код Диваца и
Мургаш, односно регионалне путеве у овим селима. Овај пут је
укупне дужине око шест километара, а остало нам је још
километар и по да га завршимо, што ћемо учинити наредне
године. Гвозденовић је разуђено село, има доста некатегорисаних путева, па често имамо проблем договора око приоритета радова. Неки мештани желе да се баш у њиховом крају
ради асфалт не марећи за остале, а свакако ћемо и у њихов
крај доћи. Не може све одједном да се заврши- поручује Савић
и додаје да је сарадња са локалном самоуправом на изузетном нивоу. - Мислим да не постоји човек који би на месту
Дарка Глишића оволико урадио, не само за наше село, већ и
целу убску општину.
Ништа мање важна није била ни трећа деоница која је
урађена у овом селу, а налази се у заеоку Ђелмаши. Велика
фамилија у Гвозденовићу добила је 375 метара асфалта, који
ће за шездесетак становника овог краја имати велики значај.
Милован Миловановић

РЕКОНСТРУКЦИЈА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ У ТАКОВУ

ЦЕНТАР СЕЛА ДОБИО БОЉУ СТРУЈУ
Активности Електродистрибуције на обезбеђивању
квалитетнијег напајања електричном енергијом тамнавских
села настављене су, средином септембра у Такову, где је
реконстуисан извод према Леонтијевићима. Овом приликом
постављен је 41 бетонски стуб, замењено је 1.800 метара
самоносећег кабловског снопа, а вредност радова износила
је 3,2 милиона динара.
- Ово је центар Такова где се налазе игралиште, школа и
дом, и представља место свих дешавања и веома је важно да
се снабдевање електричном енергијом ниједног тренутка не
доводи у питање. Када су биле старе искривљене бандере
увек се појављивао проблем приликом лошег времена, јер су
падале и прекидале напајање струјом тог дела села. Сада су
постављени нови изоловани каблови и стубови који гарантују добро снабдевање. Постоји још пар места где треба
проверити напон у трафоу и у договору са директором Електродистрибуције ћемо и то решити. Ипак, морам да нагласим
да је стање села по овом питању углавном добро- каже Александар Радовановић Беча, председник Савета МЗ Таково.
Радове у Такову обишао је и председник убске општине
Дарко Глишић и том приликом истакао да се локална
самоуправа труди да, и поред отежаних оболности, одговори
на захтеве и проблеме мештана убских села.

Дарко Глишић са сарадницима
у обиласку радова

Таково

- Користимо још увек лепо време и радимо све што је
приоритет, а тим интензитетом ћемо наставити до краја године. После Такова прелазимо у друга села и настављамо да
обарамо рекорде по питању реконстуисане нисконапонске
мреже у нашој општини. С обзиром на смањене буџетске околности и да цео свет буквално стоји, ми успевамо да нађемо начина, средстава и снаге да унапредимо наша села и веома смо
поносни на све што смо до сада урадили- нагласио је Глишић.

ОКО НАС
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ПРЕРАДА ШЉИВА И КРУШАКА

ПЕЧЕЊЕ РАКИЈЕ КОД ЂОРЂЕВИЋА
У породици Томе Ђорђевића из Памбуковице, увек је весело дружење око казана.
Пеку се ракија од шљиве и крушке.
Ракија од шљиве проглашена је 2015. године за национално нематеријално наслеђе Србије. Породица Томе
Ђорђевића из Памбуковице, већ годинама, у септембру пече
ракију од шљива и крушака. Ове године испекли су 400 литара љуте ракије од шљиве, која има јачину од 22 града. Кад
добро роде кајсије, пече се и кајсијевача.
- Преносио се с колена на колено рад са лемпеком. За
ракију од шљиве користили смо ''Јулску лепотицу'' и
''Стенлеј''. Шљива се ставља у каце, а превирање до печења
ракије траје најмање 21 дан. Род шљиве је био добар, али
шећера је било мало у воћу, због више падавина, па нисмо
задовољни квалитетом. Код печења крушке, одваја се петељак, мора да се самеље, додаје се, колико треба, шећера и
квасца. Мора да се муља и двадесет први дан се пече – објашњава Бранко Ђорђевић.
Испечена шљивовица ставља се у храстову, а крушковача у стаклену бурад. Бранко Ђорђевић наглашава да они
ракију не боје. Народ који воли ракију од крушке, не воли да је
она обојена, већ бела. Зато крушковачу и не стављају у дрвену бурад. Очекују да ће из 25 казана, истећи 250 литара ракије, која мора да одстоји неко време. Код Ђорђевића, традиција је да ракија ''сазрева'' минимум годину дана, па онда иде
у продају. Због увек доброг квалитета ракије Ђорђевићи
имају сталне купце – из Београда, Уба, БиХ, Републике
Српске.

Пријатно септембарско дружење
уз печење ракије у Памбуковици

Ђорђевићи поред „веселе машине“
Током процеса печења ракије, карактеристично је
окупљање чланова породице, пријатеља и комшија. Затекли
смо неколико чланова домаћинства Ђорђевић, видно
расположених и одлично организованих. Најстарија од њих,
бака Стајка, која је ушла у деведесету годину, главни је
дегустатор и контролор квалитета и градирања ракије, али и
радна снага у скупљању шљива којој нема премца. Томи у
печењу ракије помажу синови Бранко и Жарко, као и супруга,
која је вредна домаћица. Неизоставни члан ове вредне екипе је
и Ненад Нешић, бака Стајкин унук, иначе угледни предузетник
и власник „Трговине Нешић“, који за своје потребе (већину
подели пријатељима) испече по неколико стотина литара.
После печења ракије од шљиве, чија се стабла простиру
на два хектара земље, воћњак крушке виљамовке од 80 ари,
донео је благодат у виду доброг рода, па се одмах приступило
печењу крушковаче. Већина крушака продата је на Кванташу, у
Београду. Обавезно је и наливање казана. Временске прилике
током године утичу на слаткоћу воћа, од чега зависи и квалитет ракије. Ђорђевићи истичу да ове године није било довољно шећера у воћкама.
Д.Капларевић

ТРЕЋЕГ ВИКЕНДА У ОКТОБРУ

ПОЧИЊЕ ГЛАВНА ЛОВНА СЕЗОНА
Иако је према извештајима стручних служби убског Ловачког
удружења зечија популација боља него претходних година,
квота одстрела биће смањена на 250 јединки
Октобар је месец који сваки ловац жељно ишчекује, јер
тада почиње период главне ловне сезоне на ниску дивљач,
фазана и зеца. Одлуку о њеном трајању, Скупштина ЛО „Уб“
донеће на седници заказаној у суботу, сазнајемо од председника овог Ловачког удружења Зорана Марковића.
„Кренућемо традиционално, трећег викенда у октобру
и ловити до 2. јанура. Зец се лови само у новембру, па иако је
према извештајима наших стручних служби популација
боља него претходних година, смањићемо квоту одстрела са
360 на 250 јединки на укупно 950 ловаца. Што се фазана тиче,
извршили смо насељавање 5.000 комада из наше Фазанерије, а одстрелимо 2.500 максимално“, напомиње Марковић,
додајући да је у току лов на препелице и дивље патке. Премда траје и сезона на срндаће, пошто је испуњен годишњи
план одстрела, ова дивљач се на тамнавским теренима више
не лови.
„Препелице се искључиво лове уз дозволе за улов, две
по ловцу, што се за сада поштује. Не користимо вабилице и
према нашој евиденцији нормалан је одстрел. Патки и нема,
јер су отишле на веће реке, пошто су наше пресушиле“, каже

Зоран Марковић,
председник ЛУ „Уб“
наш саговорник. Истиче да о одстрелним квотама Удружење
одлучује плански, на основу извештаја о бројном стању фонда
и уз уважавање принципа заштите природе и дивљачи.
Чланови Ловачког удружења већ неколико година организују и групни лов на предаторе, посебно шакале, који су
велика претња за остале шумске животиње. Пошто се великом
брзином размножавају, а код нас немају природног непријатеља, преузели су примат као предатори.
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Пише: Радован Пулетић

ТРИ КОРНЕ –ПЕНАЛ !
И, упркос договору да „нема набијања“,
увек се шутне из све снаге
Баја је био аутопревозник од сто
педесет килограма мишића. Сад, `ајде
што му је такав био и отац и деда и
прадеда, него што му је таква била и жена, и сви њени - две
крајишке фамилије Осмом офанзивом уливене у суво корито
уместо Панонског мора. Још као основац, Баја је на великом
одмору јео кило `леба и кило меда: поједе средину `леба, па
унутра мед. Од тога би и гризли добио дијабетес, њему ништа.
Кад шта забрља отац га је тукао лопатом. Међутим пошто је
стари био кљаст у једну руку (Ратни војни инвалид) а Баји
било жао да га гледа како се мучи док удара, он му отме
лопату, стави га да седне и бије се по леђима док га не
раздвоје од себе (на бол неосетљив, „а ћаћи лакше“). Када се
замомчио, а пошто му мајка радила у трговини, деси се неки
дрипац који попије десет пива и, ем неће да плати, ем вређа
јадну жену. Зову Бају а он се таман спремио за град. `Де да се
зноји... Понесе татину лопату и пружи овоме да се сам
изудара. Овај неће. Онда га Баја дигне изнад главе и тресна о
бетон. Човек после платио и извинио се.
Бајин син Живорад, четврти разред О.Ш. „Душан
Јерковић“, наследио је предачку памет и снагу. Заправо,
наследио је спознају света у ком нема страха и респекта (сем
према оцу), нема прехладе, ни хладноће, ни температуре, ни
сунчанице, ни убоја кад се падне с дрвета (неуништив!). Једно
време се забављао тако што пролазнике млатне мотком по
леђима и побегне смејући се. А, низ ушорену улицу, ко је бржи
не мож` га стићи. Још ако му је ту негде и капија, не видиш где
уђе. Још кад чујеш чији је...
Дође Баја с пута, кад оно сви исту причу – Живорад бије
људе, Живорад бије људе... Баја слуша па каже – Не бије он
људе...пустите дете... И тако неколико пута. На то се Живорад
разгоропади па окупи и комшијску децу с палијама – не смеш
проћи улицом. Једном, међутим, наиђе неки брзоноги. Удари
га Живорад, лепо пуче, али га овај стиже, почупа му и уши и
зулуфе и добро га ишамара, баш добро. За недељу дана ето ти
Баје. Сви брже-боље да му се додворе, испричају како је
Живорад добио батина не би ли га Баја осветио. А Баја: - Е, сад
је ударио човека! А доведите га и мени да се и ја у људе
упишем, сутра опет одо` на пут а бојим` заборавићу!

....................................

Специјалка милицајца Вицка било је мокро уже уместо
пендрека. Ко зна откуд му то, вероватно је у питању породична
традиција с обзиром да су му и отац и стриц службовали на
Голом Отоку и у сећањима голооточана оставили неизбрисив
траг. Вицко ни у цивилки није био нормалнији. Са своја два
метра представљао је живи доказ да се отров не држи само у
малим паковањима. Имао је, рецимо, обичај да се добро
поднапије а онда иде по угоститељским објектима и тера људе
да се завлаче под столове. Колико год вас је, с ким год да сте,
кад Вицко дрекне „Под сто!!!“, залежете као бела лала... Иначе
– удари, а кад удари за много не мари. Шта ћете, људи су или
знали какав је лудак у питању или су се препадали од те слоте
којој памет не може бити јача страна.
Врдник је село иришке општине у ком одувек постоји
базен са термалном водом а поред њега један једини ресторан
на дуж са сепареом на супротној страни од улазних врата. Ту
нас је ћале водио на ћевапе после купања. Е, у тај ресторан
уђе Вицко да се доради. А успут и провесели. Познаваоци
прилика гледали су како да елегантно напусте објекат,
међутим било је касно:
- Слушај овамо! Моја команда
је извршна: СВИ ПОД СТО!!!
Није згодно пуног стомака клечати по казни али шта се
стварно мора није претерано тешко. На крају крајева, Вицко се
брзо заборави, онда опет седнеш нормално: и он сит и ми на
броју. Хм, било би тако да није било другачије. Нагињући
дупли вињак, Вицко краичком ока примети да млађи пар у
сепареу и даље седи, као да ништа није речено. Одмери их са
неверицом а онда театрално приђе њиховом столу за
ручавање: - Извините, молићу лепо, зашто и ви нисте под
столом као ови добри људи? Девојци би непријатно а момак
не прекидајући оброк рече: - Човече, пусти нас да једемо. – Да
вас пустим да једете? Па једите испод стола, пи.ка ти
материна! Знаш ти ко сам ја? Ја сам Вицко, милиционер из
Ирига! - А знаш ти ко сам ја? Севну момак бришући руке. – Ја
сам Марјан Бенеш, порофесионални боксер из Бања Луке.

Када је Вицко после месец и по` дана изашао са
трауматолошког одељења новосадске болнице клео се да је
примио најмање пет-шест удараца у главу. А није. Примио је,
да простите, само један.

....................................

У некој недођији отвори човек кафану за дрвосече. Ту и
живео с породицом. Радио поштено, не ретко праштао туре,
давао на зајам кад коме зафали деци, примао на бесплатан
конак чим снег помути ноћ а ракија памет. Волели га. Али,
међу сталним гостима била три брата од зла оца и од горе
мајке. `Ајд што нису плаћали шта попију и поједу, него што су
пијани и инвентар ломили, и газду шамарали... Таман ако би
нешто посла и било, они га растуре. Тако годинама. Човек
шта ће, затвори кафану па је отвори с друге стране планине.
Ова тројица како чули - ето их. И опет исто. Још почели да се
распитују - Где је газдарица и да л` јој је ћерка стасала?
Човеку нико из куће не сме у рођену кафану кад су браћа ту.
Молио их и кумио да га оставе на миру - браћа му се
смејала, пријављивао властима - браћа га излупају. Не иде:
спакује жену и децу и спусти у град код родбине. Онда се
врати у кафану и на врата стави - НЕ РАДИ- . Узме сечену
двоцевку под капут, сипа пиће и седне за сто у ћоше. Није их
дуго чекао. Скинули натпис са врата, хоће да му пљују у чашу.
Позна се тај моменат кад дође час умрли. Кад ђаво
однесе шалу. Закрваве беоњаче, вене дођу к`о мрежа, тело се
ускописти, ваздух не треба, пукне тишина. Човек потеже
кратеж, сто паде, просу се пиће, чаша оде у хиљаду комада,
нема назад. Браћа руке увис, па у глас, - Немој ако бога знаш!
Нећемо те више никад...!
- И нећете. Рекао човек и побио сву тројицу. дараца у
главу. А није. Примио је, да простите, само један.

ГЛУМАЧКИ ПИКНИК У БАЊАНИМА

ПОЗОРИШТЕ КАО
ИЗБОР И СУДБИНА

Минулог викенда, господин Жикица Милошевић,
једно од најупечатљивијих лица убске глумачке сцене од
када она постоји, на свом породичном имању у Бањанима,
организовао је по највишим домаћинским стандардима
пикник за колеге из убског аматерског позоришта "Раша
Плаовић".
Сем њих, гости су били и писци, песници, новинари,
редитељи, једном речју - аматерски и професионални
културни посленици од Уба до Београда, међу којима и
нека од најзначајнијих имена позоришног, филмског и
телевизијског живота Србије.
Неко је рекао - Људи да баш сад, баш овде, погоди она
комета коју најављују, и да сви страдамо, овај део Србије
би на дужи рок остао духовно осиромашен!
А неко додао - Не бој се, они који су некада позориште
посећивали једном годишње, а сада ређе, прошли би без
емоционалних траума због поменутог осиромашења!
На срећу, од свих космичких дешавања која су
утицала на једно бањанско двориште са тениским
тереном и базеном са топлом водом, имали смо само сунчани септембар.
Хвала господину Жикици и његовој породици на
гостопримству које су показали.
Р.Пулетић

ЗДРАВСТВО / ПОЉОПРИВРЕДА
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ОФТАЛМОЛОШКА СЛУЖБА ДОМА ЗДРАВЉА „УБ“

ЗА ТРИ И ПО ГОДИНЕ - 20.000 ПРЕГЛАДА
Ускоро стижу најновији апарати за очну дијагностику. Зелена боја делује благотворно на вид.
Радно време амбуланте је: понедељак и четвртак после подне, а уторак, среда и петак пре подне.
Од како је Дом здравља „Уб“ добио сталну Офталмолошку службу, на челу са др Жељком Анђићем, специјалистом офталмологије, обављено је више од 20.000 прегледа.
Доктор Анђић важи за врло пожртвованог лекара, који болести ока не лечи површно, већ сагледава комплетно здравствено стање својих пацијената.
- Најчешће се ради о пацијентима са рефракционим
грешкама, које захтевају корекцију оптичким помагалима,
обољењима предњег сегмента ока (блефаритисима, коњуктивитисима, синдромом сувог ока), катарактом, као и болестима
задњег сегмента ока и то посебно код особа са дијабетесом
мелитусом. Помоћ указујемо и пацијентима који су хитни, на
пример, хемијске и механичке повреде ока, онима који су
приоритетни и у заказаним терминима. Битно је да се пацијент
јави изабраном лекару или Служби хитне медицинске помоћи,
а лекар ће, на основу прегледа, проценити како ће упутити
пацијента – напоменуо је др Жељко Анђић, лекар спец. офталмологије Дома здравља „Уб“.
Због професионалног приступа лечењу, за др Анђића су
чули пацијенти из суседних општина, па често на преглед
долазе из Лајковца, Љига, Обреновца и Ваљева. Већина
београдских осигураника, који живе на територији општине
Уб, радије иду код др Жељка Анђића на преглед него у београдске домове здравља или клинике.
Како би се што квалитетније обављали очни прегледи,
Дом здравља Уб се потрудио, да уз помоћ локалне самоуправе, набави нов апарат за дијагностику и праћење глаукома, компјутеризовани периметар, чиме ће се убски Дом
здравља истицати наспрам других државних установа
Колубарског округа. У току наредне недеље требало би да
стигне и нова шпалт лампа, која ће помоћи дијагностификовању офталмолошких обољења.
Због све дужег рада на рачунарима и боравка пред
телевизором, граница употребе наочара се знатно померила.
Светска здравствена организација је објавила да деца млађа
од пет година не би требало да проводе више од сат времена
пред екраном ТВ-а или испред монитора, док деца млађа од
годину дана, не би требало да буду уопште пред телевизором
или компјутером. Старијим основцима и средњошколцима,
који најдуже користе мобилни телефон и рачунар, предлог је
да то не чине више од сат или два дневно.
- Екрани емитују такозвану плаву светлост, која омета
способност и делује узнемирујуће. Боље је да дете пред спавање нешто прочита, разговара са родитељима или слуша
умирујућу музику. Током дана, требало би да има довољно
физичке активности. Природно је да што више гледамо у даљину и будемо у природи, уместо у затвореним просторијама.
Зелена боја делује благотворно на вид – напомиње др Жељко
Анђић, који се, заједно са медицинском сестром Марином
Стевановић, труди да буде увек доступан пацијентима.
Када долазите на очни преглед, очи би требало да буду
одморне и без шминке. Ако је у питању преглед код деце и
уколико се ради о корекцији вида, дете треба да је одморно,
наспавано, јер преглед изискује ширење зеница, а траје око 45
до 60 минута.
Д.Капларевић

УТИЦАЈ КОРОНА ВИРУСА НА ОЧИ
Код особа које су позитивне на корона вирус,
забележена је упала вежњаче, црвено око, које је
присутно код одређеног броја оболелих од Covid 19
вируса. Све је више младих пацијената са атипичним
клиничким сликама, а да ли је у питању актуелна ситуација са корона вирусом, време ће показати.

ПОЉОПРИВРЕДА- БЕСПЛАТНА ПРОВЕРА
ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА

О ТРОШКУ ДРЖАВЕ
Након прошлогодишње паузе Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде ове године у
оквиру аграрног буџета определило је средства за финансирање бесплатних агрохемијских анализа пољопривредног земљишта. На овај начин пољопривредници могу
у лабораторији Пољопривредне саветодавне и стручне
службе „Ваљево“ да без икакаве надокнаде ураде анализу земљишта за три узорка. Пољопривредници који желе
да искористе ову могућност потребно је да Пољопривредној саветодавној и стручној служби доставе потврду
о активном статусу регистрације пољопривредног газдинства са подацима о структури биљне производње који
издаје Управа за трезор. На основу резултата агрохемијских анализа и плодности земљишта даје се препорука
за ђубрење.
Претходних година у лабораторији ваљевске
Пољопривредне саветодавне и стручне службе, која
покрива територију Колубарског округа, рађено је између
3.500 и 5.000 агрохемијских анализа које је финансирало
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз узорке земљишта које су плаћали и сами пољопривредни произвођачи. Прошле године Министарство
није финансирало меру контроле плодности обрадивог
пољопривредног земљишта, те су на основу препоруке
град Ваљево и општине Лајковац и Љиг издвојиле 2,8
милиона динара за агрохемијску анализу 1.429 узорака
обрадивог пољопривредног земљишта. Могућност да
бесплатно провере плодност земљишта на својим парцелама искористило је 239 пољопривредних произвођача.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
ЈАВИТЕ НАМ НА: 064/2180-588
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УБСКИ СУБНОР УГОСТИО
БОРАЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ИЗ БРАТУНЦА

ПРЕКОГРАНИЧНА
САРАДЊА БОРАЦА

Полагање венаца на спомен обележју
палим борцима од 1991. до 1999.године
Након братимљења две борачке организације пре
неколико месеци, и посете чланова ОО СУБНОР-а из Уба
Републици Српској, представници Борачке организације
општине Братунац, током прошле недеље, били су гости
убских бораца. Током посете убској општини, за делегацију из
Братунца организовани су обиласци знаменитостима нашег
града, пријем код заменика председника општине Уб
Александра Јовановића Џајића и полагање венаца на
споменику палим борцима од 1991. до 1999.године у малом
парку на убском кеју.
- Братунац и околина су много страдали у ратовима
деведесетих година, а међу тим жртвама има и доста људи са
наших простора, који су ратовали у близини овог града.
Желимо да ову сарадњу проширимо и учврстимо, тако што
ће наша делегација у ширем саставу поново посетити
Братунац. Ми смо увек добри домаћини и делегацију њихове
борачке организације поново ћемо радо угостити када се за
то укаже прилика, а обавезно ће то бити сваког 24.марта на
дан Младих бораца општине Уб- истиче Богољуб Павловић,
секретар ОО СУБНОР-а Уб.

Пријем у кабинету заменика председника
општине Уб Александра Јовановића Џајића
Уз захвалност свим представницима из Уба на гостопримству, Зоран Гвозденовић, председник Борачке
организације Братунац, истиче да су, овом приликом,
учвршћени пријатељски односи и да је одлучено да узајамне
посете постану традиционалне, када год се у две општине
обележавају значајни датуми.
- Обишли смо неке знаменитости Уба и мој утисак је да је
ово прелеп градић, који кажу очевидци да се у последњих
неколико година пуно променио. Сарадњу ћемо сигурно
наставити, јер смо данашњом посетом челницима ваше
општине и оним што смо видели, презадовољни- истиче
Гвозденовић и дадаје да Борачка организација Братунац
броји преко 1.700 чланова удружења, које је проистекло из
рата, као и да су имали чак 3.250 страдалих бораца само на
подручју регије Бирач.
М.М.М.

МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем или издајем недовршен
објекат од 150 m² (хала 100 m² + 50 m²)
са 32 ари плаца, 250 метара од
Липњака поред асфалта према језеру.
Легализација у поступку.
Инфо тел. 065/2000-581
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ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

УЧЕЊЕ И РАД ПОД МАСКАМА
У холу школе „Милан Муњас“ постављена је кутија у којој ученици школе могу оставити
стерилну, нераспаковану маску, за оне ученике који нису у могућности да их купе
После четири недеље од почетка школске године ученици и наставници су се привикли на отежане услове учења и
рада под маскама. Мноштво заштитне опреме, дезобаријере и
дезинфекција руку су примери поштовања мера Министарства просвете и Министарства здравља, како се корона вирус
не би ширио у образовним установама. Недавно је у појединим убским школама долазила и инспекција како би проверила да ли се поштују све епидемиолошке мере. Oни који су
затечени без маске, опоменути су.
Нимало није лако радити и учити под маскама, поготово
особама које имају неки облик астме или проблем са плућима. Појединим наставницима, нарочито онима који раде у
више школа, распоред часова је морао бити направљен тако
да у једној школи имају, чак и до 12 часова, од по пола сата, па
им рад под маскама нимало није лак. Наводе да им није толико тешко да носе маске, ако би посао захтевао да ћуте,
међутим, пошто се професорски посао своди на предавање и
испитивање, што изискује јасан и разговетан говор, тешко је
неколико сати дисати ваздух под маском и гласно говорити.
Ученици и запослени у ОШ „Милан Муњас“ придржавају се мера о обавезном ношењу маски у току наставе и школских одмора. Она деца која су отежано дисала под ма-скама
или имају неких здравствених проблема, прешла су на ношење визира. Маске се носе чак и у току часа физичког васпитања у школском дворишту. Директорка школе Живана Баратовић потврдила је да ученици и запослени поштују све епидемиолошке мере. На самом улазу ученицима се дезинфикују
руке, а у паузама између група, стерилише читав простор:
клупе, кваке, прекидачи, гелендери, степениште, подови.
– Што се наше школе тиче, читав образовни процес
протиче у најбољем реду. Све мере поштујемо, почевши од
ношења маски. Имамо добру сарадњу између свих актера у
образовању. И наставника и родитеља и ученика. Родитељи
изузетно поштују препоруку и одлуку да не улазе без преке
потребе у школски простор. Одвојили смо улазе за ученике
свих разреда, сваки разред улази на посебан улаз. Сви се
заиста трудимо да испоштујемо све предвиђене мере и да
поред тога што смо образовна установа, будемо и васпитна.

На часу код учитељице Душице Чолић (III-a)
У холу школе постављена је кутија у којој ученици школе
могу да оставе стерилну, нераспаковану маску за оне ученике
чији родитељи не могу да обезбеде хируршке или памучне
маске. Значај ношења маски објаснили су и малишани нижих
разреда, које смо затекли на часу протекле недеље.
- Када излазимо напоље, такође, носимо маску, као и све
време кад смо у затвореном простору или када се крећемо. У
продавницама се не поштују баш правила о ношењу маски,
али у школи морају. Тако се штитимо од короне, вируса који не
може да убије децу, али може старије људе – зрело и одговорно је рекао Алекса Ковачевић, ученик III/4 одељења ОШ
„Милан Муњас“.
У Гимназији „Бранислав Петронијевић“, веома се поштују сва правила. На родитељским састанцима, саветовано је да
деца од куће понесу ужину, јер је „велики одмор“ скраћен са 20
на десет минута, како се ученици не би заразили, слободнијим
кретањем на одморима, када би у уобичајеним условима
одлазили у пекаре и продавнице.
Д.Капларевић

ВРЕДНА ДОНАЦИЈА ЗА ЂАКЕ У НОВАЦИМА

РАЧУНАРИ ЗА КВАЛИТЕТНИЈУ НАСТАВУ
Десктоп компујере са пратећом опремом донирао је убски предузетник Будимир Васић
Општина Уб, у последих неколико година, посебну
пажњу посветила је побољшању услова за извођење
наставе, уређењу објеката и техником опремању сеоских
школа. Последња у низу акција опремања рачунарском
опремом четвороразредних школа у убским селима, у којој је
локална самоуправа само посредник, а донатор фирма
„Техномаркет Нина“, организована је у Издвојеном одељењу
ОШ „Милан Муњас“ у Новацима. Ђаке је, том приликом,
посетио и председник општине Уб Дарко Глишић са
сарадницима, као и Живана Баратовић, директорка матичне
школе на Убу.

Општинско руководство у обиласку
издвојеног одељења у Новацима

- Имамо подршку читаве локалне заједнице, председника и његових сарадника, али и предузетника који раде на
овим просторима и искрено се надамо да ће оваквих примера
бити још, јер нама свака врста донације, поготово у истуреним
одељењима, много значи. На тај начин подижемо квалитет
наставе и стварамо услове за бољи напредак наших ђака у
сеоским срединама. Донатору Будимиру Васићу се посебно
захваљујем, јер је његов гест посебно обрадовао нашу дечицу
у Новацима, која са нестрпљењем очекују прве часове на
новој рачунарској опреми- истиче Живана Баратовић.
И председник убске општине није крио задовоство, што
школа у Новацима, након адаптације која је вршена у
протеклом периоду, добија и садржаје за савременије
одржавање наставе.
- Драго ми је што људи, попут нашег суграђанина Буде
Васића, проналазе снаге и финансијску могућност, захваљујући нашим молбама, да учествују у акцијама које организујемо. Овде имамо шесторо деце узраста првог, другог и
четвртог разреда, док у трећем нажалост немамо ђака. Многа
деца, у зависности од дела села у којем се налазе, похађају
школе у Калиновцу или Трлићу. Ипак, без обзира колико
ученика иде у школу у Новаке, наша је обавеза да им омогућимо исте услове које имају њихови вршњаци негде другде.
Учитељица је веома вредна, марљиво ради и посвећена је
деци, што је за сваку похвалу- нагласио је Глишић.
Учитељица Јелена Анђић наглашава да је, у овој
школској години, уведен нови предмет који се зове дигитални
свет, тако да ће деца, уз помоћ интернета и нових рачунара,
имати далеко боље услове за извођење наставе.
М.М.М.
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ДЕПОНИЈЕ СМЕЋА И КУЛТУРА

КОМУНАЛНА НЕКУЛТУРА
Наставља се сејање отпада, као
и насилничко понашање у саобраћају
На скоро свим локалним путним правцима
наставља се умножавање дивљих депонија смећа. Чини
се да је довољно да неко избаци пластични џак са смећем
негде поред асфалта и, већ, за кратко време почиње
гомилање свих врста отпада.
У Радуши, недалеко од скретања на Шабачком
путу, према Коцељеви, већ дуго се, поред самог асфалта,
одлаже све и свашта. Несавесни грађани, ваљда у
недостатку бољег решења, само застану и избаце врећу
пуну смећа. А било је ту и разног намештаја, металног
отпада, делова покућства избаченог из употребе...
А има, нажалост све више, и по убским насељима
дивљих депонија које стварају становници на местима за
које им се чини да је најпоогодније. То је, најчешће, неки
слепи сокак, празан плац, или, једноставно, место које се
учини погодним, под удловом да се комшије не противе.

У Радуши ових дана
Радници ‘’Ђуниса’’ повремено одвуку и то смеће,
које се третира, вероватно, као дворишни отпад, Али, кад
би комунални инспекори, мало, погледали по улицама
нашли би низ дивљих депоинија где, поготову у предстојећој грејној сезони, грађани одлажу пепео, често
ужарен и опсан по околину. Прошле године, тако је горео и
семафор на почетку Ђуниса (улица Милана Муњаса).
О насилничкој вожњи и паркирању да не говоримо. У последње време нагло је скочио број моторних
возила на градским улицама, па је чест случај да неки
‘’мудри’’ новопечени возач остави ‘’на тренутак’’ свој ауто,
али тако да блокира све друге који су се уредно паркирали
на местима одређеним за то. Бахато паркирање би
требало да буде кажњавано, као и бахата вожња. То је,
бар, јасно.
Сада су ту и камере за које, како се чини, неки
возачи, једноставно, не маре. Не поштује се право
првенства (док камере снимају), прелази се на црвено,
заустави саобраћај само да би се са возачем из возила
које иде из супротног смера - попричало... Насилнички!
Зар не?
М.М.

ОСВРТ

ДОК ЧЕКАМО ВАКЦИНЕ
Да ли је Бил Гејтс геније или преварант? Већ је
чувене његова мисао:"Колико год била ужасна ова
пандемија, могло би бити још горе". Он се представља и
као стручњак за имунизацију, а заправо је предузетник.
Стручњак је за микрочипове, али сада хоће да буде и
стручњак за климу. Врло озбиљно.
‘’Када добијемо вакцину против короне, тако су
нам говорили, све ће бити у реду’’. Међутим, сада су то
променили. Према новој објави од директора СЗО,
вакцина, чак иако је добијемо, неће бити крај свега овога.
Тренутно се чини да никада неће доћи крај. Морате да
примите инјекцију, натераће вас, али ћете и даље бити
лишени слобода. Директор СЗО каже да проналажење
вакцине није циљ, већ је циљ промена поретка друштва.
"Ми нећемо, не можемо се вратити у оно како су
ствари пре функционисале." То је оригиналан цитат
главног човека СЗО, доктора Тедроса, који, узгред, није
лекар. Он каже да Ковид-19 није криза јавног здравља, нити
пуки вирус, већ, према Тедросу, Ковид-19 је, заправо, повезан с а глобалним загревањем (?). Он истиче:
"...Пандемија Ковида-19 је пружила нови подстицај
потреби да се убрзају напори за решавање климатских
промена." Нико, или бар, они неупућени, није очекивао,
али, Бил Гејтс јесте. У потпуности се слаже са овим.
Прошлог и почетком овог месеца Гејтс је објавио есеј на
свом личном сајту у којем тврди да лекција из пандемије
короне поручује ‘’да ће они који преостану (?) морати још
више да се жртвују да би спасили Земљу од загревања.’’
Шта би све ово могло да значи? Крај света?
Па лепо је речено на самом почетку специјалноиг
глобалног рата: ‘’Ништа више неће бити као пре!’’
Ипак, бар део света се побунио. Имамо. додуше
штуре, вести о демонстрацијама у великим светским
градовима. Нешто се догађа и у Немачкој... Нешто се ‘’иза
брда ваља, нешто велико’’.

У ПОПУЧКАМА

УКРАСНЕ СКУЛПТУРЕ

У Попучкама живи и ради млади уметник који прозводи бисте, скулптуре и украсне фигуре од пуног бетона.
Гради и дворишне фонтане и језерца, поставља бехатон
плоче и све врсте вртних украса.
Зове се Небојша Арсенијевић, а због тога што је
млади ентузијаста, ево и броја телефона: 061 657 3492.

cve}ara
pogrebna oprema

"KRIN 2"
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

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА
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ТРАГОМ СТАРЕ ФОТОГРАФИЈЕ

СУСРЕТИ СЕЛА

КРАЉ АЛЕКСАНДАР НА УБУ

Веома успешну и масовну културно-уметничку
манифестацију, почетком осамдесетих година
прошлог века, организовао је Живорад
Суботић, велики ентузијаста у КИЦ-у ’’Уб’’

Краљ Александар је боравио на Убу, додуше,
у пролазу, 1923.године, а о томе постоје и
докази - фотографија и вест у ‘’Гласу Тамнаве’’

Почетком осамдесетих година прошлог века Културно информативни центар ‘’Уб’’ је био аниматор свих
културних догађања у убској општини, а тада је главни културни и ументички догађај била манифестација ‘’Сусрети
села’’, посебно у периоду када је организатор био Живорад
Суботић. У то време, Дом омладине је реновиран, а подне
плочице, поклон Фабрике керамичких плочица ‘’Керуб’’,
Живорад је лично поставио - стотинак квадрата.
Пре ‘’Сусрета села’’ организован је ‘’Весели
караван’’ у оквиру којег је млађа постава КУД-а ‘’Абрашевић’’ припремала приредбе са фолклорним групама и
певачима. Запамћено је и једно гостовање у Мионичком

Фолклор на ‘’Сусретима села’’
дому културе. Формирањем Културно-информативног
центра створени су услови за озбиљније анимирање села
у области културе. Живорад Суботић је упослен као
аниматор у Дому омладине и са пуно ентузијазма је
одрадио свој део посла. Његовим одласком ‘’Сусрети
села’’ су замрли, а КИЦ се све више оријентисао на
организовање позоришних представа и гостовања певача
са естраде.
Сада почињу активности на спортским сусретима
села. То је за похвалу, јер би, тако, било изводљиво и да се
поради више на културно-уметничком аматеризму... М.М.

Музика - Милан Арсенијевић Петар Исаиловић, Слободан
Матовић и Милибор Ристић, после је настао ВИС ‘’Дуге’’

Услужно
бушење и чишћење
бунара
Мија Ранковић, Брезовица

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

Snimqeno 21.juna 1923.godine. Kraq Александар
je, u pratwi jednog vi{eg oficira, i{ao na Blizawski
Vis. Zastao je na Ubu, pro{etao gorwim delom varo{i, да
би, према писању тадашњег ‘’Гласа Тамнаве’’, nastavio
пут, а уve~e se vratio u prestonicu.
Posle dvadesetak dana ponovo je proшao kroz Ub.
Нa Petrovdan, Kraq je, тада, i{ao u Brankovinu u kojoj je,
toga dana, bio Crkveni Sabor и tada se, неко време,
zadr`ao na Ubu.
Autenti~nost fotografije je utvr|ena proverom
registrovanih zanatskih radwi. Obu}arska radwa
Petrovi} J. Miodraga bila je registrovana u ulici Kraљa
Aleksandra br. 59 na Ubu. Interesantno je da je radwa
postojala na istom mestu i posle Drugog svetskog rata.
Драган Савић Блеки

ЗАЈЕДНИЧКИ ХОБИ

КОМШИЈСКО ГРОЖЂЕ
Тамњаника или беловар - које пуце је слађе?

мислио би да се свађају, али
то они, само, из милоште кажу, на пример, мајмуне, али
не мисле озбиљно... Уосталом, кажу да је мајмун најзаштићеније биће на планети.
Францишка је дошла
пре 18 година. Тада се удала
за Милорада Теофиловића
и брачним уговорм се споразумела да, после његове
смрти, остане у кући без
права наслеђивања. А из
Долова, где је била удата за
Свакодневна кафа,
јутарња, комшијска, код
Францишке често је бучна.
Убљанин Бесер тврди да је
његово грожђе боље, да су
гроздови већи и слађи...
Али, комшиница увек има
спреман одговор:
- Од мене је добио прву
садницу, а и ова велика
грана, потиче од стаббла
које је у мом плацу!
И т а к о , у з к а ф и ц у,
комшије се договоре и око
других заједничких комшијских послова. Ту је и пријатељ, кршни Црногорац Драшко, који се нађе ако затреба
нешто теже да се донесе,
убаци или дохвате високи
гроздови. Ко их не познаје,

Румуна, с а презименом
Негован, донела је само то
презиме. Сада живи ‘’земаљске дане’’ поносна на својих шест врста грожђа... А
комшијске несугласице су
шала. Каже, тако се ваља...
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МЛАДИ ЛАЈКОВЧАНИ, ОДЛУЧИЛИ ДА ОБНОВЕ СТАРО ЗДАЊЕ

У РЕСТОРАЦИЈУ, КАО НЕКАД
- Од детињства смо слушали урбане легенде о боемима, песницима, старим железничарима и
путницима са различитих страна света, који су освањивали у ресторацији, крај железничке станице
у Лајковцу, па смо, мој брат Андрија и моја супруга Милица, одлучили да закупимо и оживимо ово
место, које се већ урушавало - каже лајковачки угоститељ Александар Марковић.
Лајковчани, браћа Андрија и Александар Марковић
(обојица 37) и Александрова супруга Милица (30), већ су
имали свој угоститељски објекат, надалеко чувени "Голф",
који су још њихови родитељи основали као ресторан, а они
га додатно преуредили у дискотеку. Понукани предањем о
култној лајковачкој кафани, са погледом на Бузометарводоторањ, који за ову варошицу представља симбол
колико и Ајфелова кула за Париз, одлучили су да обнове
популарну ресторацију.
- Од старијих смо слушали како су у овој кафани
освањивали Мика Алас, Егон Србин Киш, боеми спортисти,
политичари, те да је ту и подрум, кроз који су илегалци за
време другог светског рата бежали од гестаповаца. Дакле, у
популарној ресторацији се сабирала историја, а зуб времена
је почео да је начиње, као и већину оваквих објеката крај
пруге- каже Александар Марковић и додаје;
- Мој брат Андрија и моја супруга Милица, која и
званично води овај посао, одлучили смо да од железнице
закупимо и оживимо ово место, које се већ урушавало.
Желели смо да сачувамо, што више аутентичног, стара тенда
на железничким шинама, аутентичан шанк, али и карирани
столњаци подсећају на прошлост, док су билијар, пикадо и
Сони игрице, новина која привлачи млађе.

Андрија Марковић:
Кафа, са погледом на Бузометар

Андрија и Милица играју билијар
Кажу да се пре другог светског рата, у ресторацији
служио виски и француски коњак, вино ружица, а бело се
пило само као шприцер. Од безалкохолних пића су тада
били клакери и кабезе, данас се асортиман пића повећао,
али је важан дух и амбијент, баш као кад су се пила
поменута пића, која наше генерације нису запамтилеистичу Марковићи.
Његов брат Андрија каже да у обновљену лајковачку
ресторацију свраћају све генерације.
- Најмлађи пре подне долазе на игрице и билијар, а
најстарији увече ради носталгије. Тераса је са обе стране
ресторана, па једни воле дa уз пиће уживају у погледу на
варошицу, док други, посебно стари жезничари, воле да попију
кафу до пруге и чувеног Бузометра, уз сећања на догодовштине из времена када је Лајковац био највећа железничка
раскрсница узаног колосека.
Једна таква прича каже да се министар Краљевине
Југославије, бан Мехмед Спахо, кад је путовао из Сарајева за
Београд, уз пилећу чорбицу, одмарао у Лајковачкој ресторацији, а Андрија истиче да их је управо она навела да отворе и
кухињу која на менију има баш такву чорбу.
М.Ранковић

МЛАДИ ЛАЈКОВЧАНИН НА ТРАДИЦИОНАЛАН НАЧИН УЗГАЈА КОЊЕ

ДОРАТИ КРАЈ ЛАЈКОВАЧКЕ ПРУГЕ
Деда Живојин је Бојану Пивићу, још у детињству, пренео љубав
према коњима, а он то жели да у аманет остави својим потомцима.
Завршио је аутомеханичарски занат,
отворио вулканизерску радионицу, али
Лајковчани неретко могу видети суграђана
Бојана Пивића (25), како са два упрегнута
дората у популарну гумарабу, поносно
пролази уз лајковачку пругу.
- Љубав према коњима усадио ми је
сада већ покојни деда Живојин Старчевић.
Са десет година сам научио да прежем
двојац и да уз помоћ кајаса, управљам
запрегом. Чим сам стасао набавио сам
своје коње. Сада имам два домаћа дората
Дана и Јадрана, који је са нама 11 година и
сматрамо га чланом породице, без кога не
могу да замислим дан. Када ми се родио
син Страхиња, одмах смо га као бебу
унели у шталу да се упозна са Јадраном,
како би осетио ту љубав, а исто тако учим и
другог сина- говори млади рабаџија и
љубитељ коња Бојан Пивић, који до краја
живота не планира да прекине дружење са
овим племенитим животињама.

Бојан Пивић: Своју страст према
коњима преноси и на сина Страхињу
- Коњи су ми у почетку служили и за
извођење дрва из шуме, а и данас сву своју земљу
обрађујем са њима на традиционалан начин с
количкама, плугом и превртачем, дрљачом... Није
то више потреба, већ страст и хоби, жеља да
останем у традицији својих предака и пренесем их
на потомке- закључује Пивић, који свадбе и
М.Ранковић
прославе вози потпуно бесплатно.

Свадбе и прославе
вози бесплатно

ОКО НАС
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НОВИ УСПЕСИ ЛЕПОТИЦЕ ИЗ ЛАЈКОВЦА

МЕЂУ НАЈЛЕПШИМА НА БАЛКАНУ
У конкуренцији 30 лепотица из БиХ, Србије, Црне Горе и Хрватске,
Марија Читаковић изабрана за трећу пратиљу.
На избору за Мис Балкана, који је недавно одржан у
етноселу Станишић у Бијељини, Марија Читаковић
проглашена је за трећу пратиљу, што је још један у нису
успеха ове Лајковчанке која учествује на свим важнијим
изборима лепоте у региону. Овога пута, њена лента посебно
добија на значају, јер су организатори овог такмичења
власници лиценце за Мис Света, али и због тога што је на
самом избору учествовало 30 лепотица из свих земаља
бивше Југославије.
- Конкуренција је заиста
била велика. Све девојке су
биле прелепе, а Бијељина је
овога пута била модни центар
Балкана. Ово је јединствена
манифестација, самим тим што
се, поред Мис Балкана, бирају и
Мис Босне и Херцеговине, Мис
Србије, Мис Црне Горе и Мис
Хрватске за - Мис Света, а
победнице ће представљати
своје земље на највећем светском избору, који ће се одржати
на Филипинима. Председница
жирија била је светски позната
манекенка и модел Сара Калабић, која је власница лиценци за
Мис Европе и Мис Балкана.
Многе од ових девојака ће добити прилику да буду заштитна
лица за познате светске брендове, као и да ходају светским
модним пистама. Био је то
Прелепа Лајковчанка велики модни спектакл, за који
ниже успехе и у моделингу кажу да до сада није виђен на
Балкану- истиче Марија Чита-

Марија Читаковић са лентом треће пратиље
у избору за Мисс Балкана
ковић и додаје да су јој такмичења за избор лепотица веома
лепо искуство, да је упознала велики број лепих, паметних и
успешних девојака и да јој је посебно драго што на тим
такмичењима промовише Лајковац и представља Србију.
Прво такмичење на којем је Марија учествовала било је
пре три године, у организацији Весне Југовић, где је понела
титулу Мис Римског изгледа. Од тада до данас, била је део
многих регионалних избора, међу којима се посебно истичу
Мис Европе, које је одржано 2019.године у Бејруту, као и
избори у Букурешту и у Бугарској, где је у хотелу „Марина
Диневи“ освојила ленту "Cod Fashion TV 2018".
М.М.М.
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УБСКИ МАЛИ ХУМАНИТАРЦИ

ХУМАНИТАРНИ БАЗАР ЗА ЛАНУ ЈОВАНОВИЋ

УБЉАНИ УЈЕДИЊЕНИ У ПЛЕМЕНИТОСТИ

РАЧУНАЈТЕ НА ЊИХ

За свега четири сата прикупљено чак 388.700 динара продајом робе и ваучера за услуге,
које су донирали бројни грађани и предузетници

Допринос и подршку хуманитарном базару
за Лану пружили су и најмлађи, који су
међу излагачима били и најзапаженији

Акцији прикупљања новца за лечење десетомесечне
Лане Јовановић, која болује од ретке и тешке болести–
спиналне мишићне атрофије, одазвали су се и грађани убске
општине организовањем хуманитарог базара. Догађај је
одржан 11. септембра на Градском тргу, када је за свега
четири сата скупљено чак 388.700 динара продајом робе и
ваучера за услуге, које су донирали бројни грађани и предузетници. Акција је несебично подржана, па су посетиоци
масовно куповали играчке, гардеробу, цвеће, рукотворине,
књиге, накит, слаткиши и сланиши, воће и поврће,... За најмлађе је припремљена посебна понуда и занимљив програм:
исцртавање лица, прављење кикица и лакирање ноктића, а
имали су прилику и да уживају у дружењу са омиљеним
цртаним јунацима. Они који су донирали и они који су
пазарили, подједнако су, у границама својих могућности,
допринели успеху базара, показавши да „мали људи“ удружени у добра дела могу много. Својом несебичношћу и племенитошћу, грађани свих узраста су на овом плану сврстали
Уб међу водећа места у Србији, јер базари за Лану организују
се широм земље, али је у тек у једном или два града
прикупљена већа сума на сличним догађајима. Убљани су се
и раније истицали у свим хуманитарним акцијама. па је велики одзив био и очекиван, каже Јелена Миливојевић Грујић,
организаторка базара.
„Још једном смо показали колико можемо када се удружимо. Показали смо да мали град Уб има велико срце. Велико
хвала свима који су на било који начин допринели да наш
базар буде и више него успешан, као и фирмама које су самоиницијативно уплатиле знатна средства на Ланин рачун“.

Градски трг Уб

Увек је право време за хуманост, а акције попут недавног
убског базара за Лану Јовановић нас само подсете на то.
Посебно радује чињеница да су поред грађана, допринос и
подршку овом догађају пружила и деца, која су међу излагачима била и најзапаженија. Племенити гестови, све заједно,
чине нас бољим, док хуманост најмлађих и охрабрује, доноси
наду, радост и враћа осмех на лице. И вредна је посебне пажње,
а њу су својим чињењем заслужили Уна Ковачевић, Јефимија
Глишић, Стефан Марковић, Миљан Станојевић, Сара Љубичић,
Дуња Леонтијевић, Мила Урошевић, Милица Станојевић, Лена
Радивојевић, Јана Урошевић, Лара Љубичић и Лана Урошевић.
Сви су се сами понудили да учествују у базару, преко вибер
групе позивали другаре и родбину да и они помогну, преносили
и сортирали робу за штандове, продавали предмете које су
прикупили, направили сами, или уз помоћ родитеља и наставника, а неки су изнели на базар и пољопривредне производе
са породичног газдинства.
Са истакнутим слоганом „Право из Совљака за Лану јунака“, Стефан Марковић (15) из овог села продавао је паприке,
парадајз, плави патлиџан, салату, краставце, крушке и шљиве
из своје баште и свог воћњака. Породица Марковић поврће
узгаја под 24 пластеника, а Стефан је, по сопственим речима
„главни“ у свим пословима: брању, транспорту, паковању и
припреми робе за продају.
„Акцији сам се прикључио како бих допринео прикупљању средстава за Ланино лечење. Продаја је ишла одлично
и леп је осећај када можеш некоме да помогнеш“, рекао је
ученик првог разреда убске Техничке школе Стефан Марковић,
који је претходно учествовао на базару за Лану у Лајковцу.

Куповине са хуманим мотивом

Убски малишани
за Лану Јовановић

Иза штанда „Играчке мање и веће на путу до Ланине
среће“ био је Миљан Станојевић, ученик петог разреда ОШ
„Милан Муњас“. Осим сопствених, у понуди је имао и играчке
својих другара, које је анимирао да се укључе у акцију, донирају,
али и нешто купе на базару. Како каже, драго му је што може да
помогне, истичући да га је од малих ногу својим примером мајка
Жељка учила вредностима као што су емпатија и дарежљивост,
те да и сам жели да се, попут ње, више посвети хуманитарном
раду, где већ има искуства.
Лара и Сара Љубичић, ученице другог и четвртог разреда
ОШ „Милан Муњас“ и мала матуранткиња Јефимија Глишић, од
материјала купљеним сопственим новцем, направиле су
стотинак лепих наруквица од гумица и перлица и готово све
успеле да продају. За разлику од сестара Љубичић, које су се
први пут укључиле у један хуманитарни догађај, Јефимија већ
седам година, кроз разне акције, учествује у прикупљању средстава за болесне и сиромашне, али су се сада све три ангажовале око истог племенитог циља. И остали, горе поменути
млади Убљани, који су дали свој допринос хуманитарном базару, својим поступцима су послали поруке човекољубља, несебичности и саосећања и показали да можемо да рачунамо на
њих. Јер, као што рече знаменити Марко Миљанов: „Који и мала
добра чини, он ће и велика кад могне“.
Д.Недељковић

1. Maja 22, Ub
Колачи, зимница, домаће ђаконије...
Максималним ангажовањем и својим активностима,
организацију базара помогли су Милош Петковић, Николина
Грујичић, Жељка Станојевић, Невена Продановић, Милица
Богатић, Јована Ђелмаш, Марија Ђокић, Снежана Вићентић и
Ивана Станојловић. Сви они, на челу са Јеленом, уложили су
много ентузијазма, жеље и рада да би анимирали и укључили
што већи број суграђана у овај добротворни догађај.

„Право из Совљака за Лану јунака“
Многобројни садржаји за убске малишане

Било је свега, „од игле до локомотиве“
Рајка Михајловића 33

За лечење Лане Јовановић потребно је 2,4 милиона
долара, а терапија је најделотворнија уколико се прими до
прве године живота. Како би што пре прикупили новац,
хумане Убљанке организују и лицитације на фејсбук групи,
док организатори базара подсећају да акција и даље траје.
Сви који желе да допринесу Ланином оздрављењу могу то
учинити слањем поруке 808 на број 3030 или остављањем
новчаног прилога у кутије, које су распоређене по целом
граду. Помоћ сваког појединца, за породицу Јовановић је
корак ближе до неоходног лека за малену Лану.
Д.Н.

Уб

Осликавање лица

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА
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064/441-79-57
064/92-181-52
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ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ ОД ВЕЛИКЕ ВАЖНОСТИ ЗА ОСЕЧИНУ

НАСТАВАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБИЛАЗНИЦЕ
- Овај пројекат ће у великој мери отворити индустријску зону, односно створити услове за нове
инвеститоре и повећати запосленост у општини, а нарочито ће допринети побољшању услова пословања
- истиче Никола Томић, председник општине Осечина.
Министарство привреде, доделило је општини Осечина
средства у износу од 43 милиона динара, за завршетак другог
дела обилазнице око Осечине, са приступним саобраћајницама. Средства су додељена на основу приложеног пројекта,
документације, са детаљним предлогом који је од виталног
значаја за становнике општине.
Изградња другог дела обилазнице допринеће подизању
капацитета индустријске и саобраћајне инфраструктуре варошице Осечина. Пројекат приступних саобраћајница подељен је
на четири приоритета и ове саобраћајнице повезују индустријску зону са окружењем.
Додељена средства обухватају трошкове припремних и
земљаних радова, коловозне конструкције, постављање канализационих цеви, расвете, тротоара и друго.
„Овај значајан пројекат за грађане наше општине створиће позитиван резултат на страни привредног развоја. Јер,
заобилазница ће отворити индустријску зону, односно створити услове за нове инвеститоре и повећати запосленост у
општини, а нарочито ће допринети побољшању услова пословања. Реконструкција улице Вука Караџића са краковима
значајан је помак ка урбанизацији целог краја“, истакао је
председник општине Никола Томић.
Изградњом обилазнице биће створени услови за
безбедно одвијање саобраћаја и безбедност пешака као
учесника у саобраћају. Процес изградње обилазнице започет је
2009. године.
Повољан географски положај општине Осечина, завршетком обилазнице подићи ће ниво безбедности путничког и
пешачког саобраћаја и повезивање индустријске зоне, са
саобраћајном инфраструктуром.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ОСЕЧИНА“

ЗАМЕНА
ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ
Становници Осечине,
који живе у улици Браће Недић, дочекали су да се проблем њиховог водоснабдевања реши, тако што су цеви
замењене новим полиетиленским. Због дотрајалости
цеви, били су чести кварови у
овом делу вароши. Вредност
радова је 4.200.000 динара
која су обезбеђена буџетом
општине Осечина, а извођач је
Јавно комунално предузеће
Осечина.
Председник општине
Никола Томић истиче да су
правовремено реаговали и
идентификовали проблем.
- Оно што је за наше суграђане најважније, свакако је и
чињеница да раније водоснабдевање ниједног тренутка
није било нарушено постојањем азбестног цевовода у овом
делу варошице. Досадашња искуства су показала да су
цеви имале добру унутрашњу изолацију, што је позитивно
утицало на квалитет воде. Замена цеви је извршена због
њиховог века трајања, честог пуцања, настављања и отока
воде- нагласио је Томић.
У плану је да се у наредном периоду остатак азбестних
цеви у потпуности замени полиетиленским и у другим
улицама где постоје слични проблеми.

Центар Осечине

БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

ЕДУКАЦИЈА
ВОЗАЧА ТРАКТОРА
Учешће у саобраћају, било пешака, путника или
возача моторних возила, може и треба да се унапређује и
зависи од понашања сваког од нас. У петак, 11. септембра,
у Осечини је одржано предавање о унапређењу
безбедности возача трактора, а том приликом извршена је
и подела ротационих светала за тракторе. Организатор
ове својеврсне едукације возача су општина Осечина и
Агенција за безбедност саобраћаја, уз подршку „Дунав
осигурања“.
Присутне је поздравио председник општине Осечина
Никола Томић и истако да су здравље и безбедност
грађана најважнији, а безбедно понашање свих учесника у
саобраћају је неопходно и зависи од сваког грађанина.
Поред њега, догађају су присуствовали и заменик
председника Биљана Мићић и помоћник председника
Зорица Павловић.

Подела ротационих светала:
Никола Томић, председник општине Осечина
Др Бранимир Милетић из Агенције за безбедност
саобраћаја, кроз видео-презентацију, је истакао да је
друмски саобраћај сложен систем, међусобно повезаних
елемената: пута, човека, возила и окружења. Безбедност
саобраћаја условљена је сваким од наведених елемената.
Као један од индикатора узрока саобраћајних
незгода је употреба телефона током управљања возилом.
Према истраживањима трактор многи сматрају једним од
главних изазивача несрећа у пољопривреди, шумарству,
грађевинарству, а често и у саобраћају.
Мере које се могу предузети су: информисање возача
трактора у погледу поштовања саобраћајних прописа и
безбеднијег понашања у саобраћају. Затим, техничка
исправност трактора, нарочито постојање заштитног
обруча или кабине на трактору, правилно управљање
трактором, прикључним возилима и уређајима, правилно
превожење лица и терета. Уређеност и стање пута је,
такође, важна мера којом се постиже унапређење
безбедности тракториста у саобраћају.
Употреба жутог ротационог светла је једна од
предузетих мера којом је општина Осечина унапредила
безбедност возача трактора. Трактор ноћу, као и у
условима смањене видљивости уз ротационо светло
постаје видљив за друге учеснике. Присутним возачима
трактора бесплатно је подељено 40 ротационих светала.

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

У ЛАЈКОВЦУ СЕ ПРИВОДЕ КРАЈУ РАДОВИ НА ОПРЕМАЊУ ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА

ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ, ПА ОТВАРАЊЕ
- Очекујемо да половином октобра котларница на пелет буде завршена, након чега следи пуњење и технички
пријем базена. Прве купаче очекујемо крајем године- поручује Андрија Живковић, председник општине Лајковац.
Председник општине Лајковац Андрија Живковић, са
сарадницима Обрадом Милутиновићем и Предрагом
Мирковићем, обишао је, током прошле недеље, радове на
изградњи котларнице која ће грејати воду, али и сам објекат
затвореног базена, што представља последњу карика у
ланцу за његово пуштање у рад.
Председник Живковић је, у изјави новинарима, рекао
да је сва неопходна опрема за котларницу купљена, као и да
је претходно урађено све што је неопходно да се она повеже
са унутрашњим системом затвореног базена, али и да ће
зидање котларнице бити окончано за две до три седмице.
Радове на котларници, вредне око 36 милиона динара,
финансира ЕПС, односно РБ Колубара, подсетио је
председник Живковић.
- Након завршетка изградње котларнице уследиће
озелењавање ентеријера и постављање мобилијара, за шта
ће ребалансом буџета, крајем септембра, бити опредељено
1,3 милиона динара, а радове ће извести лајковачко
комунално предузеће. У наредних неколико месеци
очекујемо да простор око базена добије финалне контуре.

Унутрашњост базена је завршена
још прошле године

Општинско руководство
у обиласку радова на котларници
Очекујемо да половином октобра котларница на пелет буде
завршена, након чега следи пуњење и технички пријем
базена. Прве купаче очекујемо крајем године. Јесте ово дуже
трајало, али Лајковац ће се по отварању базена поносити
купалиштем какво неће имати нико у околини. Оно ће бити од
значаја за читав регион Колубарског округа, ако не и шире.
Живковић је потврдио да ће базен бити поверен
Установи за спорт и омладину, да је благовремено одвојен
новац за раднике који ће радити на базену, а да ће с обзиром
на забрану запошљавања, газдовање базеном највероватније
припасти некој од приватних агенција.
Како је већ раније у више наврата појашњавано, базен у
Лајковцу неће бити велики потрошач воде. Када се једном
напуни, с обзиром на то да испод базена постоје филтери за
пречишћавање, овај објекат ће трошити само онолико воде
колико испари.
Иначе, због својих савремених одлика и чињенице да
испуњава и најстроже стандарде за такмичења, велико је
интересовање пливачких клубова у окружењу за одржавање
тренинга и такмичења управо на базену у Лајковцу. Овај
модеран објекат ће у будућности користити и ученици за
часове физичког васпитања, као и будући лајковачки
пливачки клуб.

ПРЕДСЕДНИК ЖИВКОВИЋ ПОСЕТИО ЛАЈКОВАЧКЕ ЂАКЕ ПРВАКЕ

ПОКЛОНИ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ
Због епидемиолошке ситуације, уместо традиционалног свечаног пријема за ђаке прваке са подручја
лајковачке општине, председник општине Андрија Живковић посетио је ОШ “Миле Дубљевић” и најмлађе ученике у
њиховим учионицама. Председник је првацима пожелео
добродошлицу у школске клупе и срећно и успешно
школовање и том приликом им је уручио пригодне поклоне:
лектиру, свеске и школски прибор.
Живковић се у сваком одељењу, по групама кратко
обратио ђацима првацима у опуштеној и пријатној атмосфери. Разговарао је с њима о позоришној представи на Градском тргу и ономе што их очекује на почетку школовања.

Живковић у разговору са ђацима

Лајковачки ђаци прваци
Овогодишња генерација првака ће свој полазак у школу
памтити и по специфичностима везаним за пандемију,
маскама, физичкој дистанци, скраћеним часовима, раду по
групама…
Ове школске године у општини Лајковац уписано је 126
ђака првака. Основну школу „Миле Дубљевић“ у Лајковцу са
10 издвојених одељења похађа 99 ученика првог разреда, а
школу „Димитрије Туцовић“ у Јабучју 27 првака. Матична
школа у Лајковцу има 68 првака, односно три одељења, а у
издвојеним одељењима 31 ученик. Сви прваци са подручја
лајковачке општине добили су поклон пакете, а њихова
расподела је прииагођена околностима.

ГТ-2
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

СВЕЧАНИМ ОТВОРАЊЕМ РЕКОНСТУИСАНЕ ОСМОГОДИШЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У БАЈЕВЦУ

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
На овај начин спојена су два повода, од којих један припада прошлости а други будућности
Свечаним отварањем реконструисане
осмогодишње школе у Бајевцу, где почеци
описмењавања датирају у далеку 1842.
годину, обележен је 16. септембар - Дан
општине Лајковац. У потпуну обнову зграде
и дворишта издвојеног одељења Основне
школе „Миле Дубљевић“ у Бајевцу Влада
Републике Србије уложила је 103 милиона
динара преко Канцеларије за управљање
јавним улагањима.
Председник општине Андрија Живковић истакао је да спајање два повода, од
којих један припада прошлости а други
будућности, представља жељу да се укаже
на посебан, ванвременски значај који
општина Лајковац придаје образовању,
селима и најмлађима.
- Општина Лајковац се у претходне четири године
издвојила у окружењу по улагањима у обнову, реновирање и
изградњу образовних установа. Чак 11 објеката на територији
општине Лајковац је добило нови, лепши и савремени изглед.
Међу њима бих издвојио нови објекат предшколске установе
„Лептирић“, као прво значајно улагање у низу. С поносом
ћуспоменути и завршетак нове зграде ОШ „Димитрије
Туцовић“ у Јабучју, реконструкцију издвојеног одељења „Миле
Дубљевић“ у Ратковцу, реконструкцију Средње школе
„17.септембар“ Лајковац и најзад реконструкцију основне
школе испред које се сада налазимо. У споменуте објекте
уложено је око 500 милиона динара из буџета општине
Лајковац и државних фондова, на чему смо веома захвални
Канцеларији за јавна улагања Републике Србије. Овакви
радови се први пут изводе на поменутим школама, од њиховог
настанка у прошлом веку. Улагање у образовање биће
приоритет општине Лајковац и у наредном периоду, јер је то
сигуран залог за будућност.

Живковић и Глишић у обиласку
реконстуисане школе у Бајевцу
Са том констатацијом се сложио и председник суседне
општине Уб Дарко Глишић, који је присутнима поручио:
- Кажу да је једино улагање које се увек исплати улагање
у децу и образовање. Они који имају прилику да помогну у
једном тако великом делу остају запамћени. Честитам вашем
председнику општине Андрији Живковићу на томе што је јасно
поређао приоритете по томе шта је будућност ваше општине.
Чуо сам у уводном излагању колико је уложено у школске и
предшколске објекте и то јесте гарант развоја општине
Лајковац.

Свечано у Бајевцу

24.септембар 2020.г.

ЖЕНСКО УДРУЖЕЊЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА

ДАН ЛАЈКОВАЧКЕ
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Женско удружење Колубарског округа окупило је,
15.септембра, пољопривреднице из свих шест општина у
Градској кући Лајковац, поводом друге Панел дискусије на
тему: Колико је брига о старим и болесним члановима
породице, женски посао?

Поводом 17. септембра – Дана школе, с обзиром да су по
први пут након 40 година у току радови на комплетној
реконструкцији школске зграде и да се настава обавља на
даљину, овај важан датум обележен је само формално, односно обиласком актуелних радова на школском објекту, од
стране директорке Косане Грчић и руководства општине
Лајковац.
Скупштина општине Лајковац на заједничкој седници
свих већа, одржаној 26.априла 1979.године, донела одлуку о
оснивању Средње школе у Лајковцу. Образовање ученика у
првој и другој фази школовања почело је 1.септембра 1979.
године. У садашњој школској згради школа ради од 1980.
године.
Средња школа у Лајковцу, позната је по добрим
условима рада, стручном кадру и финансирању превоза
ученика. Показатељи доброг рада школе огледају се кроз лако
запошљавање, квалитетној практичној настави, доброј
сарадњи са социјалним партнерима, као и бројним резултатима које постижу ученици лајковачке школе на такмичењима.

Детаљ са панел дискусије ЖУКО

Начелник Школске управе Ваљево др Зорица
Јоцићпохвалила је председника општине, који јекао приоритет
препознао значај просвете и улагања у образовање.
– Људи који граде, обнављају школе нису само
градитељи, они су хуманисти, људи који добро желе људима
око себе и који остављају траг и у времену и простору. Ова
школатренутно броји 50 ученика распоређених у осам
одељења. Моја жеља и жеља свих људи добре воље је да буде
што више деце, како би ова школа остала осмогодишња. Надам
се да ће општина Лајковац радити на популационој политици
колико је то могуће. Школа сада има све услове да пређе на
једносменски обогаћени рад, који је пројекат Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. То ће омогућити деци из
више села која гравитирају школи у Бајевцу, а то су најмање
четири јер се школа налази на путу Ваљево-Уб, да имају све оно
што имају и велике, развијене школе: обогаћен, активнији
педагошки приступ.
Директорка ОШ „Миле Дубљевић“ Биљана Жујовић
захвалила се у име свих ученика и колектива.Подсетила је да је
један од њихових приоритета побољшање услова рада у
школи, а да данас присуствујемо реализацији једног таквог
плана.
- Реконструкција школе је успешно обављена на радост
свих нас, а посебно наших ученика који ће својим радом у
будућности допринети развоју и наше општине и земље.
У културно-уметничком програму учествовали су: дуо
„Аморозо“ који чине професорке Музичке школе „Живорад
Грбић из Ваљева Даница Крунић и Александра Миливојевић
Јоцић, етно певачка група састављена од Миле Ристо-вић
(наставнице школе у Бајевцу) и Теодоре Јовић, као и глумица
Ангелина Лукић у улози водитеља.
На инсистирање председника Андрије Живковића
свечану врпцу пресекли су ученици и пустили црвене и беле
балоне у ваздух.
Двориште школе је изузетно велико и ради се на његовом
уређењу. Завршен је трене за мали фудбал и рукомет, у току је
изградња одбојкашког терена, припрема за уређење зелених
површина, а у наредном периоду биће изграђена сала за
физичко васпитање.
Б.Петровић

17.СЕПТЕМБАР

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА
У ЛАЈКОВЦУ

Бајевачка школа у новом руху

Свечано пресецање врпце
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Кроз анализу коју је спроводио ЖУКО, у вези
неплаћеног рада жена на селу, анкетирирано становништво
Колубарског округа бригу о старима сматра искључиво као
женски посао.
- Желимо да ту анкету презентујемо, да разговарамо са
доносиоцима одлука на територији Колубарског округа, да
видимо да ли су они и колико упознати са тим стањем и шта је
оно што се кроз институције може урадити да тај рад буде
видљивији и распоређенији на све чланове друштва. Панел
дискусије већ улазе у неки бржи ток и имали смо једну у
Мионици, сада Лајковцу, а остале су нам још четири општине.
Планирамо форум театра на отвореном, где ћемо се кроз
форуме бавити овом темом и гледати да мотивишемо грађане
да разговарамо о томе- истиче Јелена Ружић, председник
Женског удружења колубарског округа.
Испред Агенције Уједињених нација за родну
равноправност и оснаживање жена у Србији, на Панел
дискусији говорила је Лидија Вујичић о пројекту родно
одговорно управљање, редистрибуција неплаћеног рада.
- Положај жена на селу је тежак, а предрасуде
ограничавају њихов напредак. Мора се стално указивати на
значај и потребу њиховог економског оснаживања- истакла је
Снежана Билић, лајковачка новинарка и учесница на пројекту
„Невидљиви рад жена на селу“.
Председница женског Удружења Колубарског округа
Јелена Ружић истакла је да пројекат „Економско оснаживање
жена на селу“ прелази у другу фазу, нагласивши да ће
26.септембра бити одржан семинар са одборницама из свих
шест општина и представницима медија.

Општинско руководство у обиласку радова
Канцеларија за Јавна улагања Владе Републике Србије и
локална самоуправа општине Лајковац обезбедили су
средства за реконструкцију школе. Урађени су кров, фасада,
замена столарије, подови, инсталације, видео наџор, завршен
део радова у фискултурној сали.
Ученици тренутно похађају наставу на даљину, а
повратак ученика се очекује по завршетку радова. Део
простора ће бити обезбеђен у новембру месецу, како би
ученици били оцењени.

КРАЈ КОЛУБАРЕ И ТОПЛИЦЕ, ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА

ДАНИ ВОДЕНИЦА
У складу са мерама безбедности у току Ковида
19, воденичари и ТОО Лајковац обележили
своје дане, да би сачували традицију
Код чувене Јолића воденице на Колубари, у недељу
20. септембра, окупили су се сликари, вајари, калиграфи и
песници из Лајковца, Лазаревца, Београда и Смедерева, и
уз звуке „Лакустик бенда“, обележили дане посвећене
воденицама по симболичним називом "Исток- запад,
лајковачком пругом".
Организатор је била ТОО Лајковац, а управник Јолића
воденице Милован Бајић, каже:
- Пандемија нас је омела ове године, али смо успели
да, ипак, останемо доследни традицији, захваљујући овом
програму, који је требао да се одржи још у јулу. Ипак, то је
учињено сада због повољније ситуације са епидемијом
Ковида19.
Већ у понедељак, на Малу Госпојину, Друштво
воденичара Србије, код Кумове воденице у Марковој цркви,
обележило је крсну Славу овог удружења, уз службу
свештеника, са воденичарима из разних делова републике
и уметнички програм, у организацији ТОО Лајковац.

Музички перформанс код Јолића воденице:
„Лакустик бенд“
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ЛАЈКОВЧАНИ У ДОБРОМ РИТМУ

„ДИЗЕЛКА“ СЕ
ЗАХУКТАЛА
Само три дана било је
довољно пуленима Срђана
Јовановића да се опораве од
убедљивог пораза против Слоге
и остваре велику победу у
комшијском дербију. Није
мирисало на такав исход,
Ђорђевић је соло-партитуром
донео предност домаћину, али је
на сличан начин М арко
Павловић вратио Лајковчане у
игру.
Вероватно један од кључних
детаља меча било је искључење
Марка Јанковића у финишу
првог дела, а бројчану предност
крунисао је Ђукић главом након
центаршута Мијушковића. Још
једном је исти двојац иницирао
Српска лига "Запад", 6. коло

Будућност Крушик 2014- Железничар (Л)
2:3 (1:1)
Стадион у Парку Пећина у Ваљеву. Судија: Павле
Васиљевић (Крагујевац). Стрелци: Јанковић, Петровић,
Јосиповић, Плећић (Б), Петровић, Тинтор, Станојевић,
Стевановић (Ж). Црвени картон: Јанковић (Б) у 43. мин.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Б.Петровић 6,5, Павловић 7,5, Тинтор 7,
Радивојевић - (Станојевић 7), Ђукић 7,5, Јевремовић 7,
Мијушковић 7,5 (Живковић -), Радибратовић 6,5 (Софронић 7), Стевановић 7, М.Петровић 7, Ђермановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Павловић (Железничар)
акцију гостију у финишу, а Мијушковић искоса са десне
стране погодио мрежу. Ваљевци су само успели да ублаже
пораз у надокнади, па се "дизелка" и са другог везаног
гостовања вратила са бодовима.
Дуел са Тутином домаћа екипа је дочекала са великим
кадровским проблемима, Митровић, Радивојевић и
Ђермановић су били ван строја, а остаће енигма зашто је
поништен гол Тинтора у првом делу. Одличан потез
направио је млади Радибратовић почетком наставка игре,
лопта је прошла тик поред стативе.
Истакао се и голман Бојан Петровић храбром
интервенцијом код шансе Идризовића, а лукави Стевановић
је уздрмао пречку из слободног ударца. Одлука је пала у
финишу, Арсић је оборен, а Софронић прецизан са 11 метара
за још једну вредну победу.
Српска лига "Запад", 7. коло
Железничар (Л) - Тутин 1:0 (0:0)
Стадион Железничара у Лајковцу. Судија: Милош Витић
(Ужице). Стрелац: Софронић у 88. минуту из пенала. Жути
картони: Радибратовић, Мијушковић, Јевремовић,
Софронић (Ж), Идризовић, Дедеић, Јоковић (Т). Црвени
картон: Илић (Тутин) у 66. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Б.Петровић 7, Стевановић 7, Живковић 7,
Павловић 7, Тинтор 7,5, Јевремовић 7, Ђукић 7,
Радибратовић 7,5 (од 70. Арсић 7), Мијушковић 7 (Ракић -),
Станојевић 7, М.Петровић 7 (Софронић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Тинтор (Железничар)
У наредном колу, Јовановићева екипа пробаће
одличан низ да настави у Горњем Милановцу, Таково ће им
бити домаћин у суботу од 15.30 часова.
Б.М.

ПОБЕДА ОДБОЈКАШИЦА
Одбојкашице Железничара убељиво су, у понедељак 21.септембра, са 3:1, победиле у гостима новајлију
у Суперлиги Србије екипу Срема из Сремске Митровице,
по сетовима 25/23, 15/25, 23/25, 17/25. Најефикасније у
тиму Железничара биле су Милана Рајлић са 19 поена и
Кутлешић са 16 поена.

ЛАЈКОВАЦ
ЗАДРУГАР БЕЗ ПОБЕДЕ У ПРЕТХОДНА ДВА КОЛА

„ФЕСТИВАЛ КАРТОНА“
У ПРЊАВОРУ
Екипа Задругара и поред теренске иницијативе свих
90 минута, није успела да сломи отпор Љижана. Задругар је
имао неколико добрих прилика за гол, а најбоље су
пропустили Гавриловић, Јеринић и Савић. Тренер Драган
Јовановић имао је силне муке да састави тим, изостали су
Радосављевић, Томић и Немања Марковић, а раритетан је
податак да домаћи нису правили ниједну измену.
Колубарско-мачванска зона, 5. коло

Задругар (Л) - Спартак 1924 (Љиг) 0:0
Стадион Задругара у Лајковцу. Судија: Александар
Марковић (Горњи Милановац). Жути картони: Бојић,
Јеринић, Глигорић, Марјановић (З), Срећковић,
Ђорђевић, Веселиновић (С).
ЗАДРУГАР: Веселиновић -, А.Марковић 7, Бојић 7,
Марјановић 7, Симеуновић 7, Новаковић 7,5, Павловић
7, Савић 7, Гавриловић 7,5, Јеринић 7, Глигорић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срђан Симић (Спартак)
Какве су намере главног арбитра у Прњавору, било је
јасно после, најблаже речено, смешног пенала за домаће на
старту. Веселиновић је одбрано шут са 11 метара, али су након корнера Лајковчани ипак капитулирали. Лепом акцијом
у режији Гавриловића и Јеринића, Задругар стиже до изједначења, а у јеку напада гостију, Ђолнић је из контре вратио
предност Младости. Још један пенал у финишу да судија
потврди своју наклоност, уз фестивал жутих и два црвена
картона, разлог што се у Задругару питају има ли сврхе
одвајати толику енергију и новац на српски фудбал...
Колубарско-мачванска зона, 6. коло

Младост (Прњавор)- Задругар (Л) 3:1 (1:1)
Стадион у Прњавору. Судија: Вукашин Баратовић
(Ваљево). Стрелци: Николић у 11., Ђолнић у 80. и
Нешковић у 88. из пенала за Младост, а Јеринић у 43.
минуту за Задругар. Жути картони: Миловановић,
Гаврић, Јовановић (М), Глигорић, Милановић,
Радосављевић, Новаковић, Гавриловић, Бојић, Томић
(З). Црвени картон: тренер Јовановић у 10. минуту,
Јеринић у 84. минуту (обојица Задругар).
ЗАДРУГАР: Веселиновић 7,5, Новаковић 6,5, Глигорић 6
(Марјановић 6), Бојић 6,5, Симеуновић 6,5, Радосављевић 7, Милановић 6 (Павловић 6,5), Јеринић 7,
Н.Марковић 6,5, Томић 6,5, Гавриловић 6,5 (Савић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Ђолнић (Младост)
У недељу је напрограму комшијски дерби, стиже
одлично Врело спорт, а меч почиње у 15.30 часова.
Б.М.

ПСД „ЋИРА“ ЛАЈКОВАЦ

ДАН
ПЕШАЧЕЊА
Планинарски савез Србије организовао је
манифестацију “Дан пешачења”, којој су се наравно
прикључили и планинари лајковачког Ћире, као и
друштво Цаструм бродаре Ћелије. Шетала је Србија, а и
Лајковац и то на више локација. Поред локалних
дестинација, планинари Ћире били су 12. септембра, на
Дан пешачења активни на више локација : Ћелије, Каблар,
Сјеница, Златибор, а бициклисти и у Љубовији на МТБ.
Учесника је било свих узраста, а пријатно изненађење
акције је велики број најмлађих учесника.
С обзиром на пандемијске околности, овогодишња
акција реализована је на посебан начин. Уместо масовног
окупљања и поласка на пешачење, грађани су могли
индивидуално или у мањим групама да се крећу
уређеним и обележеним стазама. Чланови планинарских
друштава су обезбедили водиче или координатре, који су
имали улогу да дају информације и врше надзор и
усмеравање учесника акције.

Qig
na dlanu

ЉИГ

ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА
СО ЉИГ У НОВОМ САЗИВУ

УСВОЈЕН ДРУГИ
РЕБАЛАНС БУЏЕТА
На другој седници СО Љиг, одржаној 11.септембра,
одборници су расправљали о 26 тачака дневног реда, међу
којима су неке од најбитнијих усвајање Одлуке о завршном
рачуну буџета општине Љиг за 2019. годину, као и други
ребаланс овогодишњег општинског буџета.
Усвојене су нове измене према којима су приходи
смањени са 523 на 508 милиона динара. Овим ребалансом у
буџету су предвиђена средства за реконструкцију постојеће
зелене градске пијаце, као и изградњу јавне гараже. Скупштинском већином изгласана је и сагласност на Одлуку о
завршном рачуну буџета општине Љиг за 2019. годину, у којој
се, између осталог, наводи да су приходи реализовани у
висини од 90 процената.

24.септембар 2020.г.
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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.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ОБЕЛЕЖИЛА ЈУБИЛЕЈ
ЉИГА МАНИФЕСТАЦИЈОМ НА ОТВОРЕНОМ

СТО ГОДИНА
ВАРОШИЦЕ ЉИГ
Изложбом старих предмета и предавањем о прошлости
Љига и прегнућима његових житеља, 15. септембра, симболично је, на отвореном простору у кругу дворишта Градске
библиотеке, обележено 100 година од проглашења Љига за
варошицу. Програм посвећен обележавању овог јубилеја
одржан је на дан када је тачно пре једног века у „Српским
новинама“ – тадашњем Службеном гласнику Краљевине
Србије, објављен Указ од 03. септембра 1920. године да се
село Гукош, општине Бранчићке, у срезу Качерском, округу
Рудничком, по изјављеној жељи грађана, прогласи за
варошицу под називом Љиг.

Предавање у кругу дворишта
Градске библиотеке Љиг

Детаљ са друге седнице
Скупштине општине Љиг
Међу усвојеним одлукама налазе се и Одлуке о платама, накнадама, додацима новоизабраних, постављених и
именованих лица у општини Љиг. Усвојене су и Одлуке о
мре-жи предшколских установа, као и основних школа,
затим Одлуке о управљању гробљима и сахрањивању. Такође, усвојен је и Јавни уговор о поверавању обављања комуналне делатности – приградског превоза путника у друмском
саобраћају на територији општине Љиг.

На изложби старих предмета из збирке Удружења за
неговање културног наслеђа „Челник“ посетиоци су имали
прилику да виде први динар са реформисаном ћирилицом,
јатаган из Богавице, бројна битна документа, фотографије,
разгледнице, предмете из прве апотеке, први сеф љишке
банке, као и многе друге драгоцене предмете из овог периода.
О прошлости Љига и трајању овог места, као и перспективи отварања будућег љишког музеја, говорили су др Александар Лукић ( некадашњи љишки гимназијалац) из Института за савремену историју Београда, др Владимир Кривошејев из Народног музеја Ваљево. Докторанд историје Немања Максимовић и будући археолог Александар Ђукнић, који
су уједно и оснивачи Удружења за неговање културног наслеђа „Челник“ својим излагањем употпунили су вече сећања на
осниваче и утемељиваче Љига, вароши увек на граници
између два среза, две бановине, две парохије..., као и данас
на укрштању Ибарске магистрале и аутопута “Милоша
Великог”.

СПОМЕНИК ЉИШКОЈ БОРБИ

ОБНОВА „БОМБАША“
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
започело је радове на обнови Споменика љишкој борби из
1941. године, на самом уласку у Љиг, на магистралном
путу који пролази кроз варошицу Љиг.
Министарство за рад, социјална и борачка питања
финансирало је овај пројекат са 1,3 милиона динара, а у
трошкове су били укључени и израда пројектне документације, радови и надзор.
Радови обухватају чишћење бронзане скулптуре
партизана – чувеног „бомбаша у акцији“ висине око три
метра, који се налази на улазу у Љиг још од 1981. године.
Аутор споменика је српски вајар, Ото Лого, према
архитектонском решењу архитекте Небојше Деље.
Подигнут је у знак трајног сећања на борбу против

окупатора у Другом светском рату и као симбол отпора.
Скулптура је постављена на бетонском постаменту, висине
два метра, који је са свих страна украшен спомен плочама
рађеним у барељефу, које ће такође бити очишћене.

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

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА МИОНИЦЕ

ОБЕЛЕЖЕНА
76.ГОДИШЊИЦА
Пригодним програмом у клубу Културног центра
обележена је 76. годишњица ослобођења Мионице у Другом
светском рату у знак сећања на догађаје од 11. септембра
1944. године, када су борци Шесте личке и Осме црногорске
бригаде на овом простору успешно извели војну операцију
против окупатора. Уметнички део програма обележио је
наступ глумца Предрага Коларевића и пројекција делова
документарних филмова о Другом светском рату, а поздравне речи присутнима су упутили председник општине
Мионица Бобан Јанковић и председник Удружења пензионера „Војвода Мишић“ из Мионице Радиша Станковић.
– Не смемо заборавити све жртве које су пале у борби
против окупатора и зато је важно сваке године обележити
овај дан. Победа над фашизмом и период који је уследио је
обележен стварањем државе која је била оличење европских
вредности. Поштујући те вредности, угледајмо се на време
иза нас како би стварали бољу породицу, бољу заједницу,
бољу Мионицу, бољу Србију-рекао је Јанковић.

НА СЕДНИЦИ СО МИОНИЦА

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ
РАЧУН ЗА 2019-ту
Скупштина општине Мионица, на седници одржаној
почетком септембра, донела је одлуку о завршном рачуну
буџета општине за 2019. годину. Према Завршном рачуну,
укупно остварени текући приходи, примања и пренета
средства у прошлој години износе 533,61 милион динара,
што је за преко 60 милиона динара више него у 2018. години.
Текући расходи и издаци износе 509,59 милиона динара, а
разлика укупних примања и укупних издатака износи 24,02
милиона динара. У оквиру ове тачке дневног реда су
усвојени Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Мионица за 2019. годину и Извештај о ревизији делова извештаја Предшколске установе „Невен“ Мионица за прошлу
годину Државне ревизорске институције.

И ова седница СО Мионица
одржана је у Хали спортова

Општински парламент је у даљем раду донео Одлуку
о допунама Пословника скупштине општине Мионица, којом
се предвиђа оснивање Комисије за праћење и координацију
рада органа Општине, Општинске управе, служби, организација, установа и јавних предузећа основаних од стране
општине Мионица. Такође, донете су и Одлука о допунама
Одлуке о одређивању грађевинског земљишта, као и одлуке
о утврђивању правног статуса постојећих гробаља на територији општине Мионица а дата је и сагласност ЈКП „Водовод Мионица“ на цене топлотне енергије.
Седница је због поштовања рописаних мера заштите
од корона вируса одржана у Хали спортова, уз коришћење
средстава личне заштите.

НАСТАВЉЕНА ТРАДИЦИЈА
Полагање венаца на спомен обележје у Мионици
Председник мионичког Удружења пензионера Радиша
Станковић је искористио прилику да подсети на историјат
обележавања 11. септембра. Такође је нагласио да је од
завршетка Другог светског рата прошло много година и да је
дошло крајње време да превазиђемо поделе из тог периода и
да заједничким снагама кренемо у грађење боље будућности.

Програм поводом Дана ослобођења Мионице
одржан је у Културном центру
Делегације општине Мионица и Удружења пензионера
су у јутарњим часовима положиле венце на неколико спомен
обележја посвећених Другом светском рату на територији
Општине.
А.Ковачевић

НАГРАДЕ ЗА ВУКОВЦЕ
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 динара за носиоце Вукове дипломе. Награде је
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.

МИОНИЦА / ВЛАДИМИРЦИ
ЕВРОПСКА НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ У МИОНИЦИ

ЕДУКАТИВНИ
ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ
Очување животне средине као приоритет
Општина Мионица је овогодишњу недељу Европске
мобилности започела управо програмима намењеним
деци, са циљем да се најмлађи упознају са природом и
еколошким видовима транспорта.

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

НОВИ ПОДСТИЦАЈ ЗА СТРЕЛЦЕ
ИЗ СЕЛА МЕСАРЦИ

СТИГЛА
ЕЛЕКТРОНСКА МЕТА
Најмлађи Мионичани учесници
Европске недеље мобилности
Овогодишња тема – Мобилност за све без штетних
гасова одражава амбициозни циљ Европске комисије да
Европа постане угљенично неутралан континент до 2050.
године – односно да емитује онолико угљен диоксида
колико природа може да апсорбује, уклањајући тако један
од главних фактора климатских промена.

Едукација о саобраћајним
правилима за бициклисте

Недеља мобилности, такође, пружа савршену
прилику да се становништву, а посебно деци, представе
алтернативе одрживе мобилности и да се појасне изазови
са којима се градови суочавају. Својим учешћем, ове
године, Мионица је промовисала предности чистијих
избора превоза.
- Нашу земљу смо наследили од наших предака, да је
чувамо, и једног дана предамо нашој деци. Еколошко
наслеђе није само чист ваздух и здрава вода, већ
одговорност и знање како да их сачувамо. Зато смо ову
недељу Европске мобилности започели, управо, програмима намењеним деци, са циљем да се деца упознају са
природом и еколошким видовима транспорта- истакао је
председник Општине Мионица, Бобан Јанковић

Стрељачки савез Србије је препознао да клуб „Сава“
из Месараца има потенцијал и због тога му доделио
средство које ће му много помоћи у даљем раду
Представници Стрељачког савеза Србије посетили су,
средином септембра, стрељачки клуб „Сава“ из владимирачког села Месарци. Делегација у којој су били шеф стручног
штаба Драган Доневић и тренер у стручном штабу Иван
Манојловић, је клубу Сава предала електронску мету
произвођача „Сиус“, коју је Стрељачки савез Србије добио
као награду за друго место наше кадетске репрезентације
ваздушном пушком у Европској лиги младих 2019.године.
ССС је за сребро добио две мете, а по одлуци Управног
одбора оне су додељене на коришћење „Сави“ и „Оку
соколовом“ из Косјерића.

Донација од великог значаја
за село познато по одличним стрелцима
Госте из Стрељачког савеза су, између осталих,
дочекали председник Општине Владимирци Горан Зарић и
чланови клуба са тренером Љубишом Јовановићем.
- Управни одбор је мете доделио клубовима који су
последњих година напредовали, како би добили подстицај за
још бољи рад - каже Драган Доневић. - Савез је препознао да
клуб из Месараца има потенцијал, да овде постоји велики
ентузијазам. „Сава“ је млад колектив, основан 2018.године,
али постиже све боље резултате, пре свега у дисциплинама
пиштољем. У својим редовима има и младог репрезентативца, Златомира Марковића, који је учествовао и у
Европској лиги младих ваздушним пиштољем.
Доневић истиче да су представници ССС имали
прилику да се увере да се у Месарцима ствара све боља база
за будућност српског српског стрељаштва. Месарци, село у
коме живи неколико стотина становника, има стрељану.
- Практично сва деца из Месараца и много младих из
околних места се баве стрељаштвом, а „Сава“ је по
резултатима тренутно најбољи клуб у општини Владимирци
– додаје Доневић.
Љубиша Јовановић, тренер у клубу „Сава“, подвлачи
да подршка локалне самоуправе има значајан удео у добрим
резултатима.
- Уз помоћ Општине Владимирци, део Дома културе у
Месарцима је преуређен у стрељану. Општина нам излази у
сусрет да нашим такмичарима обезбедимо добре услове за
рад и да омасовимо стрељаштво– истиче Јовановић, који се
захвалио и Стрељачком савезу Србије. - Један од циљева је и
да ускоро конкуришемо и за организацију већих такмичења.
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1.10.2020.г. навршиће се девет
година од смрти наше драге

25.09.2020.г. навршиће се две
године од смрти моје драге,
једине и много вољене сестре

РАДМИЛЕ
СТАНКОВИЋ
ВЕРЕ МАКСИЋ

учитељице Раде
(1937 – 2018)

Пролазе године, а сећање и
љубав остају заувек. Вечно ћемо
памтити твоју племенитост,
доброту и топлину којом си
зрачила и чуваћемо најлепше
успомене на тебе
Твоји најмилији: супруг Раде,
ћерке Ана и Биљана
са породицама
и породица Дамјановић

Секо, тешко је живети без тебе.
Време пролази, али не и бол за
тобом, он никада неће проћи.
Твоје велико срце, племенита
душа, љубав, пажња и частан
живот заслужују да те заувек
волим и чувам у свом срцу

18.9.2020.г. навршило се шест
година од када нас је напустио
наш вољени

25.09.2020.г. навршиће се две
године од смрти наше драге

Неутешна сестра Љиља

РАДМИЛЕ
СТАНКОВИЋ
учитељице Раде
(1937 – 2018)
Пролазе године, али туга, бол
и сећање на тебе, никада неће
проћи. У нашим срцима живећеш
вечно. Твоје топле речи, доброта
и љубав коју си нам пружала,
остаће заувек део нас...
Никада те нећемо заборавити

ЗОРАН ЛУКИЋ
из Уба (1963 – 2014)
Године пролазе, само бол
и туга за тобом никада неће
проћи. Увек си у нашим
срцима и мислима.
Све више нам недостајеш!
Твоје Даца и Мица

Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ НА МОЈЕ ДРАГЕ РОДИТЕЉЕ

МИЛОРАД

ДРАГИЦА

(05.05.2017 - 23.09.2020)

(23.09.2019 - 23.09.2020)

ГАРДИНОВАЧКИ
Никад и ништа више није исто, после Вас...
Само моја туга заувек остаје иста...
Ћерка Весна

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
27.09.2020.г.навршиће се 35 година
од како није са нама наш драги

МИЛИСАВ
МАРЈАНОВИЋ
(1937 – 1985) из Бањана

24.септембар 2020.г.
ПОМЕН ЗА

22.09.2020.г навршава се шест
година од смрти нашег драгог

ЖИВИСЛАВА
МАРЈАНОВИЋА
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РАДОМИРА
МАРЈАНОВИЋА
Водоинсталатера из
Бањана (1945 – 2014)

Године пролазе, али су сећања
на тебе сачувана. Носимо те
вечно у срцима...
Супруга Продана, синови
Зоран и Драган, снаха Зорица,
унуци Никола и Стефан
и сестрићи Милан и Милета

(1933 – 2014) из Бањана
Чувамо сећање на твој драги лик.
Никада Те нећемо заборавити
Синовци Драган и Зоран,
синовица Зорица, снаха Продана,
унуци Никола и Стефан
и сестрићи Милан и Милета

27.септембра 2020.г. посетићемо
Рајину вечну кућу и положити цвеће.
Раја није са нама, али ће остати
заувек у нашим срцима...
Синовци Драган и Зоран, синовица
Зорица, снаха Продана, унуци Никола
и Стефан и сестрићи Милан и Милета

26.09.2020.г. навршиће се година
од смрти

26.09.2020.г. навршиће се година
од смрти

26.09.2020.г. навршиће се година
од смрти

БОЖИДАРА ПЕРИЋА
(1956 – 2019)
На небу је неко кога волимо,
неко чији нам загрљај треба!
Поносни смо на тебе
и чуваћемо те од заборава.
Почивај у миру, оче мој!
Ћерка Мирјана са породицом

БОЖИДАРА ПЕРИЋА БОЖИДАРА ПЕРИЋА
(1956 – 2019)

(1956 – 2019)
У срцу туга, на гробу тишина,
а у дому туга и празнина.
Недостајеш ми...
Супруга Гордана

Твоја љубав била је велика, а ми
поносни на тебе. Чуваћемо те
вечно од заборава...
Ћерка Милица са породицом

1.10.2020. г. навршило се шест
месеци од како није са нама
наш вољени

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА

МИЛИСАВ
ЈОВИЧИЋ МИША
(1931 – 2020)
С љубављу и поносом
чувамо успомену на тебе
Твоји најмилији:
Нада, Весна и Бобан

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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Последњи поздрав драгој ћерки

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
Последњи поздрав
драгој супрузи

МИРЈАНИ ИЛИЋ
из Брезовице(1979 – 2020)

МИРЈАНИ ИЛИЋ
из Брезовице (1979 – 2020)
За мене си ти на једном далеком
путу, где ћу ти се и ја, као и много
пута пре, придружити да
надокнадимо изгубљено време.
Неизмерна бол у срцу и души тече.
Недостајеш, чедо мило!
Мајка Милеса Панић
Последњи поздрав драгој сестри

У трену си отишла, с оне
стране дуге...Све лепоте овог
света, однела си са собом.
Твоје сломљено срце,
куцаће у нама док трајемо...

Супруг Зоран Илић
Последњи поздрав драгој снахи

МИРЈАНИ ИЛИЋ
из Брезовице(1979 – 2020)

МИРЈАНИ ИЛИЋ
из Брезовице
(1979 – 2020)
Време и речи не могу умањити бол
и тугу за тобом. Нека те у тишини
вечног мира прати моја љубав, јача
од времена и заборава. Почивај у
миру јер то и заслужујеш и нека те
Анђели чувају, док се опет
не сретнемо.
Недостајеш ми пуно...
Сестра Биљана Панић
Последњи поздрав драгој сестри

Тешко је стегнути срце да не
боли, душу да не пати, сузе да
не теку за тобом.
У сваком дану је твој глас, твоја
топла реч, сенка твог дивног
лика. Памтићемо те вечно
по много чему!
Хвала ти за сву безусловну
љубав коју си нам пружала...

Свекар Томислав
и свекрва Драгица Илић
Последњи поздрав нашој
драгој мајци

МИРЈАНИ ИЛИЋ
из Брезовице (1979 – 2020)

МИРЈАНИ ИЛИЋ
из Брезовице (1979 – 2020)
Баш као и сваког дана, сваке ноћи
и сваког трена, тако и данас
недостајеш. Не можемо да
прихватимо болну истину
да си нас заувек напустила.
Остало је сећање на твој умилни
глас и осмех, сестринску љубав
и загрљај...
Сестра Славица Бајић
са породицом

Знамо да негде из прикрајка
будно мотриш на нас.Знамо да
си ту негде. Знамо да си на
небу,чуваш нас и снагу нам
пружаш, знамо да си још ту
поред нас... Знамо да си ту
негде са нама...Осетимо, мајко,
понекад мирис твој, као да нам
пружаш подршку да наставимо
даље. Знамо да си ту дубоко
у срцима деце своје, јер свако
од нас носи део душе
твоје...Недостајеш нам много,
мамице наша!
Ћерка Катарина
и син Бранислав Илић

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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24.септембра 2020.г.навршава се
40 дана од смрти мога брата

24.септембра 2020.г навршава
се
40 дана од смрти нашег вољеног

МИРОСЛАВА
МИЛОШЕВИЋА
(1938 – 2020)
Недостајеш нам много,
с поносом течувамо у нашим
срцима и мислима.
Хвала ти за све што си за нас
учинио. Вечно ћеш живети
са нама

МИРОСЛАВА
МИЛОШЕВИЋА
(1938 – 2020)

Супруга Јулијана, син Живота
и ћерка Снежана
24.септембра 2020.г навршава се
40 дана од смрти мога брата

Са великим болом и тугом увек
ћу се сећати свог драгог брата
Брат Сава са породицом

22.09,2020.г.навршава се шест
месеци од смрти нашег драгог

СЛОБОДАНА
ГРМУШИЋА
(1949 - 2020)

МИРОСЛАВА
МИЛОШЕВИЋА
(1938 – 2020)
Са великим болом и тугом увек
ћу се сећати свог драгог брата
Сестра Бранка са породицом
Седам година је прошло од када
није са нама

Туга и бол се не мере
временом, већ празнимом
која је остала
у нашим срцима
Супруга Љубица, ћерке Жељка
и Анђелка, зетови Саша и Доца,
унучад Јован, Никола,
Невена и Вукашин
23.09.2020.г. навршава се
тешка и болна година дана
од смрти нашег драгог сина,
оца, брата и ујака

СРЂАНА
БРЕКОВИЋА
(1967 – 2020)

ЖИВОТА СИТАРИЦА
(1967 – 2013)
Године пролазе, а сећање
на тебе не бледи...
Бриса, Манда, Деки и Неца

Твој прерани одлазак оставио
је огромну празнину и бол са
којим морамо живети. Стално
се питамо, зашто је овако
морало бити? Живећеш
заувек у срцима твојих
најмилијих и неутешне
мајке Милесе, синова
Вукашина и Марка, снаје
Катарине, сестре Снежане,
Маријане и Милана
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ОГЛАСИ

СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
ДРУГА ЕКОНОМСКА
ШКОЛА У ШАПЦУ
ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
IV степен

Техничар обезбеђења

IV степен

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО,
ТУРИЗАМ
Трговински техничар
IV степен
Трговац
- трогодишњи профил
Посластичар
- трогодишњи профил
Кувар
- трогодишњи профил
Конобар
- трогодишњи профил
Угоститељски техничар
IV степен
Кулинарски техничар
IV степен
Туристички техничар
IV степен

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
( V степен ) - у једногодишњем трајању
1. Организатор послова обезбеђења
2. Пословни секретар
3. Проценитељ штете у осигурању
4. Туристички организатор
5. Трговински менаџер
6. Посластичар – специјалиста
7. Конобар – специјалиста
8. Кувар – специјалиста
Услов уписа. Средња школа и 2 год.радног искуства

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

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

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије
По завршетку ове средње школе можете наставити студије:
1.на државном и приватним факултетима;
2.на високим школама;
3.на полицијској и војној академији
По завршетку ове средње школе можете се
запослити или сачувати посао у полицији, војсци,
пошти, банци, царини, општини, државним службама,
у приватним и државним предузећима, електранама,
топланама, сервисима, техничким прегледима,
хотелима као и у иностранству.

ФУДБАЛ
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Окружна лига Колубаре, 6. коло

Радник (Уб) - ЗСК
4:0 (0:0)

Резултати 4.кола (12/13.септембар):
Пепељевац - ЗСК
3:0
Искра - Бањани
2:3
Радник (Уб) - Стрмово 1968
1:2
Брезовица - ОФК Брђанац
3:1
Јокс Јунајтед - Памбуковица
3:2
ОФК Осечина - Тврдојевац
2:0
ОФК Јабучје - Дим.Туцовић
1:1
Колубара 2 - ОФК Сењак
2:0
Трлић слободан

Стадион на Школарцу. Судија: Немања
Матијевић (Гуњице). Стрелци: Филип
Луковић у 47., Бабић у 56., Милош
Луковић у 64. и Лесић у 78. минуту.
Жути картон: Ранисављевић (ЗСК).
РАДНИК: Н.Живковић 7, Митровић 8,
Т.Живковић 8 (Јовић 7), Брадоњић 8,5,
Јоцић 8, Ф.Луковић 8, Стојковић 7
(Пурешевић 8), М.Луковић 7,5 (Симеуновић 7), Дамњановић 7 (Бабић 7,5),
Рафаиловић 7,5 (Лесић 7,5), Живановић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Н.Брадоњић (Р)

Резултати 5.кола (16.септембар):
ОФК Сењак - Пепељевац:
1:3
Дим.Туцовић - Колубара 2
1:0
Тврдојевац - ОФК Јабучје
2:1
Памбуковица - ОФК Осечина
1:0
Трлић - Јокс Јунајтед
0:1
Стрмово 1968 - Брезовица
5:0
Бањани - Радник (Уб)
2:2
ЗСК - Искра
2:4
ОФК Брђанац слободан
Резултати 6.кола (19/20.септембар):
Пепељевац - Искра
2:1
Радник (Уб) - ЗСК
4:0
Брезовица - Бањани
4:2
Јокс Јунајтед - ОФК Брђанац
3:2
ОФК Осечина - Трлић
1:0
ОФК Јабучје - Памбуковица
4:2
Колубара 2 - Тврдојевац
1:0
ОФК Сењак - Дим.Туцовић
0:2
Стрмово 1968 слободно

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

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

0
0
1
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2
3
4
5
6

21 : 3
7: 1
12 : 9
10 : 5
10 : 7
9: 8
11 : 13
13 : 10
9 : 11
4: 3
8: 8
6: 8
8: 8
7: 7
10 : 16
5 : 15
5 23

Радник - ЗСК (фото:К.Мочић)

15
13
13
12
10
10
10
9
8
7
7
6
5
5
4
1
0

Најава 7.кола (26/27.септембар):
Димитрије Туцовић - Пепељевац
Тврдојевац - ОФК Сењак
Памбуковица - Колубара 2
Трлић - ОФК Јабучје
ОФК Брђанац - ОФК Осечина
Стрмово 1968 - Јокс Јунајтед
ЗСК - Брезовица
Искра - Радник
Бањани слободни
Најава 8.кола (3/4.октобар):
Пепељевац - Радник (Уб)
Брезовица - Искра
Јокс Јунајтед - Бањани
ОФК Осечина - Стрмово 1968
ОФК Јабучје - ОФК Брђанац
Колубара 2 - Трлић
ОФК Сењак - Памбуковица
Дим.Туцовић - Тврдојевац
ЗСК слободан

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

Радник је и у првом делу био бољи
ривал, две добре прилике пропустио је
Дамњановић, а Ваљевце је "начео"
Филип Луковић голом из слободног
ударца. Предност је дуплирао Бабић
после одличног продора Пурешевића,
а у стрелце се уписао и други Луковић
после центаршута Томе Живковића.
Одличну игру и прву победу Убљана
крунисао је Лесић, практично из првог
контакта са лоптом, а поново је
асистент био Пурешевић.
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Окружна лига Колубаре, 6. коло

Брезовица - Бањани
4:2 (0:2)
Стадион у Брезовици. Судија: Владимир Стојановић (Ваљево). Стрелци:
Драговић у 47., Руменић у 77., Гошић у
82. и Јанковић у 84. за Брезовицу, а
Димитријевић из пенала у 25. и Гајић у
45. минуту за Бањане. Жути картони:
Богојевић, Драговић, Крстић, Гошић,
Јанковић (Бр), Миличић, Петковић,
Костадиновић, Димитријевић, Лесић,
Милојевић (Бњ). Црвени картони:
Ашковић у 24., Гошић и Јанковић у 89.
(Брезовица), Младеновић и Ђурђевић у
89. минуту (Бањани).
БРЕЗОВИЦА: Радовановић 7,5, Комраков 7, Богојевић 8, Ашковић 6, Драговић
7,5, Крстић 7, Јанковић 7,5, Ђурђевић 7
(Симанић -), Гошић 7,5, Руменић 7,5,
Гајчић 7
БАЊАНИ: Тимотић 6, Миличић 6, Петковић 6, Димитријевић 6, Младеновић 6,
Ђорђевић 6, Милојевић 6, Ранитовић 6,
Костадиновић 6, Лесић 6,5, Гајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Саша Богојевић (Брезовица)
Лудница у Брезовици зачињена са 5
црвених картона, а Бањани су испустили два гола и играча више предности! Гајић је у првом делу изнудио пенал
и дао гол, али су његови промашаји
скупо коштали госте у наставку.
После паузе, као да су истрчали други
тимови- силно мотивисани домаћин је
одмах после корнера преко Драговића
смањио резултат, а Руменић из гужве
доноси егал. Брезовчани су одиграли
финиш као у тренсу, Гошић је десном
ногом убио "паука", а Јанковић крунисао контру домаћих за велику
победу...
Окружна лига Колубаре, 5. коло

Окружна лига Колубаре, 5. коло

Бањани - Радник (Уб)
2:2 (1:2)
Стадион у Бањанима. Судија: Ђорђе
Андрић (Ваљево). Стрелци: Леонтијевић у 23. и 60. за Бањане, а Живковић
у 34. и 38. минуту за Радник. Жути картони: Гајић (Б), Ф.Луковић, Митровић,
Јоцић, Дубљевић (Р).
БАЊАНИ: Тимотић 6, Миличић 7, Ненадовић 7, Димитријевић 7 (Ранитовић
7), Младеновић 7,5, Ђорђевић 7,5,
Лесић 7,5, Милојевић 7, Костадиновић
7, Леонтијевић 8, Гајић 6,5
РАДНИК: Јечменица 7, Митровић 8,
Дубљевић 7, Рафаиловић 7, Јоцић 7,
Ф.Луковић 7,5 (Лесић -), М.Луковић 7,5,
Бабић 7 (Дамањановић 7), Симеуновић
7 (Јовић 7,5), Живковић 7,5 (Пурешевић
7,5), Живановић 7,5 (Стојковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Леонтијевић (Бањани)
Бањани су одлично отворили
утакмицу, Гајић је пропустио две
прилике које обично лако претвара у
голове, али је заслужену предност
донео Леонтијевић уз малу помоћ
Бабића. Средином првог дела, пробудили су се Убљани, а голови су пали
по истом сценарију- Живановић је
слао употребљиве лопте, а Живковић
кажњавао неодлучност Тимотића.
Домаћин је стигао до изједначења
после ударца Леонтијевића и не баш
најспретније реакције Јечменице, а
највећу прилику за победу Радник је
имао преко Дамњановића након
одличног продора Пурешевића.

Тврдојевац - ОФК Јабучје
2:1 (1:0)
Стадион у Тврдојевцу. Судија: Владимир Стојановић (Ваљево). Стрелци:
Савић у 29. и 89. за Тврдојевац, а Ивановић у 49. минуту за Јабучје. Жути
картони: Мирковић, Митровић, Ранковић, Синђић, Савић (Т), Ивковић,
Ивановић, Ђорђевић (Ј).
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 7,5, Савкић
7,5, Ћесаровић 7 (Марјановић 7),
Митровић 7,5, Нинић 7,5 (Видојевић 7),
Мирковић 7,5 (Ивко Ранковић 7), Иван
Ранковић 7, Ристовски 8, Ракић 7
(Синђић 7), Савић 8, Марковић 7
ЈАБУЧЈЕ: Савковић 7, Ђорђевић 7,
Ивковић 7, Павловић 6,5 (Николић -),
Тодоровић 7, Филиповић 6,5, Ракић 7,5,
Маринковић 7,5 (Ђукић -), Ивановић 7,5,
Радаковић 7, Прља 6 (Марковић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Савић (Тврдојевац)
Магија Жељка Савића донела је
домаћима другу првенствену победу,
мада су се Јабучанци приказали у лепом
светлу. Вођдство је уследило након
идеалног паса Ристовског, а Савић је
волејом натерао Савковића на капитулацију.
Гости су одлично отворили други
део, располоени Ивановић је поравнао
резултат, али је Савић био бржи од
судијске пиштаљке. Нанизао је у
продору два-три играча Јабучја и
милиметарски прецизним ударцем са 16
метара донео победу домаћину.
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ФУДБАЛ

24.септембар 2020.г.
МОФЛ "Исток", 5. коло

Резултати 4.кола (12/13.септембар):
Колубара - Каленић
7:0
Рудар (Р) - Црвена Јабука
3:1
Чучуге - Јошева
0:1
Звиздар - Полет (ДЛ)
0:5
ОФК Паљуви - Полет (Т)
1:0
Младост (В) - Шарбане
3:0
Ратковац - ОФК Стубленица 3:2
Омладинац (К) - Пролетер 0:2
Резултати 5.кола (19/20.септембар):
Пролетер (Б) - Колубара (Ј) 1:0
Стубленица - Омладинац
3:0
Шарбане - Ратковац
0:1
Полет (Т) - Младост (В)
2:4
Полет (ДЛ) - ОФК Паљуви
3:0
Јошева - Звиздар
3:0
Црвена Јабука - Чучуге
4:3
Каленић - Рудар (Р)
1:2
1.Polet (DL)
2.Proleter(B)
3.Mladost(V)
4.Jo{eva
5.C.Jabuka
6.Polet(T)
7.[arbane
8.Omladinac
9.Rudar (R)
10.Ratkovac
11.OFK Paquvi
12.Kolubara(J)
13.Stublenica
14.Zvizdar
15.^u~uge
16.Kaleni}

5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0

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

0
1
1
0
1
2
2
2
2
2
3
2
4
4
3
5

18 : 0
8:1
10 : 5
10 : 2
11 : 9
10 : 7
6 :7
3 :5
8 :11
6:9
5:7
10 : 5
8 :11
3 :14
6 :11
3 :21

15
12
12
11
10
7
7
7
7
7
6
5
3
3
2
0

Најава 6.коло (26/27.септембар):
Колубара (Ј) - Рудар (Р)
Чучуге - Каленић
Звиздар - Црвена Јабука
ОФК Паљуви - Јошева
Младост (В) - Полет (ДЛ)
Ратковац - Полет (Т)
Омладинац (К) - Шарбане
Пролетер (Б) - ОФК Стубленица

OP[TINSKA LIGA
“UB”
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0

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

1
0
0
1
1
2
2
1
2
2
3
4
4

16 : 7
9 :3
20 : 9
17 : 9
11 : 6
10 :14
11 :10
5 :6
7 :9
5 :8
7 :12
4 :12
7 :24

Црвена Јабука- Чучуге
4:3 (2:2)

Стадион у Јошеви. Судија: Небојша
Мартиновић (Уб). Стрелци: Радовић у
40. и Мерџић у 83. и 87. минуту. Жути
картони: М.Радовановић, Максимовић
(З).
ЈОШЕВА: Ђерлов 7, Кузмановић 7
(Давидовић 7), Петровић 7, Средојевић
7, Салашки 7, Р.Јовановић 7, Живановић
7,5, Мерџић 8 (Н.Тешић -), Булатовић 7
(В.Тешић -), Љамић 7, Радовић 7,5
(Н.Јовановић 7)
ЗВИЗДАР: Мојсиловић 7, Вујић 6,
Марковић 6, Аћимовић 6, Ранковић 6
(Миливојевић 6), Шкорић - (Васиљевић
6), Перић 6, Радојичић 6 (Берановић 6),
М.Радовановић 6, Максимовић 6,5,
В.Радовановић 6 (Живковић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Јовица Мерџић (Јошева)
Утакмица не баш јаког ритма, победа
домаћих није долазила у питање, а
хендикеп за госте била је рана повреда
штопера Шкорића. Домаћин је дошао до
предности у финишу првог дела,
Радовић је надмудрио двојицу чувара и
савладао иначе сигурног Мојсиловића.
И у наставку Јошева бољи ривал,
Ђерлов није имао правог посла, а
Мерџић је са две лаке егзекуције донео
убедљив тријумф домаћима.

Стадион у Црвеној Јабуци. Судија:
Го р а н М и ло ва н о в и ћ ( Л а ј ко ва ц ) .
Стрелци: Дмитрић у 10., Јанковић у 30. и
90. и Миловић у 54. за Црвену Јабуку, а
Алексић у 35., Виторовић у 40. и
Марковић у 53. минуту за Чучуге. Жути
картони: Јанковић (ЦЈ), Мир.Јовић (Ч).
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Ђурић 7, Миливојевић 7, Јоксимовић 7, Миловић 7 (Илић
-), Цикотић 7, Кузмановић 7, Стефановић 7, Мирковић 7, Дмитрић 7,
Јовићевић 7,5, Јанковић 8
ЧУЧУГЕ: Видаковић 6,5, Мих.Јовић 6,
Ашковић 6 (Милић -), Нумановић 6,5,
Алексић 6, Иванић 6, Ђуричић 6,5,
Виторовић 7,5, Поповић 6,5, Мир.Јовић
7, Марковић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Јанковић (Црвена Јабука)
Одличан меч у Црвеној Јабуци,
домаћи су дошли до убедљиве
предности, али су Алексић после
корнера и Виторовић после лепог паса
Марковића поравнали до паузе.
Изгледало је да гост иде ка победи
после ефектног гола Марковића, али је
поравнао Миловић после не баш спретне реакције Нумановића. У последњим
тренуцима меча, лепа акција домаћих, а
Јанковић је на другој страни снажним
ударцем донео велико славље домаћину.

www.glastamnave.com
e-mail:glastamnave@gmail.com

064/2180-588

Општинска лига Уба, 5. коло

Будућност 1995- Гуњевац 1:6 (1:3)
Стадион у Чучугама. Судија: Небојша Мартиновић (Уб). Стрелци: Пакић у 41. из
пенала за Будућност 1995, а Спасојевић у 18., Милошевић у 25., Стевановић у
37. и 75., Перишић у 53. и Милутиновић у 90. минуту за Гуњевац. Није било
картона.
БУДУЋНОСТ 1995: Лазић 5 (Исић 5), И.Ковачевић 5, Пакић 6, Ђурђевић 5,
С.Ковачевић 6, Н.Ранисављевић 5 (Р.Ранисављевић -), Милић 5, Митровић 5
(Н.Ковачевић -), Пантелић 5, Моловић 5 (Крстић -), Негић 5
ГУЊЕВАЦ: Лазаревић 7, Спасојевић 8, Мирковић 7 (Тадић 7), Милутиновић 7,5,
Милошевић 8, Митровић 7,5, Симић 7,5 (Живановић 7), Јеремић 7 (Ивановић 7),
Ранковић 7,5, Стевановић 8, Перишић 7,5 (Рафаиловић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Горан Стевановић (Гуњевац)
Неочекивано лако и убедљиво, Гуњевчани су надиграли домаће и
позиционирали се у врху табеле. Серију је отворио дефанзивац Спасојевић, а
Срба Милошевић је главом дуплирао предност. Пакић је са пенала вратио наду
домаћима да могу да се врате у игру, али су најбољи играч меча Стевановић и
Перишић лако кажњавали смушеност одбране Будућности.
Посебно је ефектан био последњи гол на утакмици, Милутиновић је
"маказицама" крунисао сјајну игру Гуњевца.

Најава 7.кола (3/4.октобар):
ОФК Стубленица - Колубара (Ј)
Шарбане - Пролетер (Б)
Полет (Т) - Омладинац (К)
Полет (ДЛ) - Ратковац
Јошева - Младост (В)
Црвена Јабука - ОФК Паљуви
Каленић - Звиздар
Рудар (Р) - Чучуге

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

МОФЛ "Исток", 5. коло

Јошева- Звиздар
3:0 (1:0)

12
12
11
10
7
7
6
5
5
4
2
1
1

Резултати 4.колa (12/13.август):
ОФК Таково - Слога (В)
2:5
Врело - Тамнава
8:2
Јединство(М)-Будућност(С) 4:1
Гуњевац - Мургаш
5:3
Совљак - Докмир
2:1
Бргуле - Колубара (ЛП)
0:3
Вукона слободна
Резултати 5.кола (19/20.август):
Докмир - Бргуле
2:2
Мургаш - Совљак
0:2
Будућност (С) - Гуњевац
1:6
Тамнава - Јединство (М)
0:5
Слога (В) - Врело
1:1
Вукона - ОФК Таково
1:1
Колубара (ЛП) слободна

Најава 6.кола (26/27.септембар):
Врело - Вукона
Јединство (М) - Слога (В)
Гуњевац - Тамнава
Совљак - Будућност (С)
Бргуле - Мургаш
Колубара (ЛП) - Докмир
ОФК Таково слободно
Најава 7.кола (3/4.октобар):
Мургаш - Колубара (ЛП)
Будућност (С) - Бргуле
Тамнава - Совљак
Слога (В) - Гуњевац
Вукона - Јединство (М)
ОФК Таково - Врело
Докмир слободан
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ОДЛИЧАН СТАРТ СЕЗОНЕ ЗА ВРЕЉАНЕ

ВРЕЛО СПОРТ НА ДЕОБИ
ЛИДЕРСКЕ ПОЗИЦИЈЕ !

Резултати 5.кола (12/13.септембар):
Младост (ДД) - Рубрибреза
2:5
Раднички (В) - Рађевац
1:1
ОФК Дивци - Рибница
1:2
Раднички Стоб. - Врело Спорт 1:3
Дрина - Младост (П)
1:1
Задругар (Л) - Спартак (Љ)
0:0
Јединство (В) - Слога (Б)
0:1
Борац (Л) - Младост (Др)
5:0

Нема шале са Врељанима, после
шест кола зонског такмичења налазе се
на деоби првог места са Слогом из
Богосавца и Рибницом, а Гаврићеву
екипу у недељу чека прави тест вредности у Лајковцу против Задругара.
Врељани су се из предграђа
Лознице вратили са три бода- потпуно
заслужено. Видело се од првог минута да
млади тим из Клубаца нема квалитет да
се носи са Врељанима, а Блажић је са
"беле тачке" донео предност након
прекршаја над Антонићем. Стојановић
пред паузу враћа наду домаћима, али је
Гаврић имао "џокера" на клупи у виду
Вукашина Милошевића који је био пребрз
за одбрану Радничког.

Резултати 6.кола (19/20.септембар):
Рубрибреза - Младост (Др)
1:1
Слога (Б) - Борац (Л)
2:1
Спартак (Љ) - Јединство (В)
1:3
Младост (П) - Задругар (Л)
3:1
Врело Спорт - Дрина
1:0
Рибница - Раднички Стобеx
2:0
Рађевац - ОФК Дивци
1:0
Младост (ДД) - Раднички (В)
1:3

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

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

1
1
1
1
1
2
2
1
2
3
3
4
4
3
5
6

10 : 3
11 : 5
9: 3
13 : 5
12 : 7
13 : 7
10 : 6
8: 4
9: 8
12 : 8
4: 8
4: 6
4 : 10
2 : 11
2 17
6 21

Најава 7.кола (26/27.септембар):
Раднички (В) - Рубрибреза
ОФК Дивци - Младост (ДД)
Раднички Стобеx - Рађевац
Дрина - Рибница (М)
Задругар (Л) - Врело Спорт
Јединство (В) - Младост (П)
Борац (Л) - Спартак (Љ)
Младост (Др) - Слога (Б)
Најава 8.колa (3/4.10.2020):
Рубрибреза - Слога (Б)
Спартак (Љ) - Младост (Др)
Младост (П) - Борац (Л)
Врело Спорт - Јединство (В)
Рибница (М) - Задругар (Л)
Рађевац - Дрина
Младост (ДД) - Раднички Стобеx
Раднички (В) - ОФК Дивци

15
15
15
13
13
10
10
9
8
7
7
6
4
3
1
-1

Колубарско-мачванска зона, 6. коло

Врело спорт - Дрина
1:0 (1:0)
Стадион "Мирко-Жаки Матић". Судија:
Алекса Шаренац (Ужице). Стрелац:
Ђурђевић у 4. минуту. Жути картони:
Бранковић, Којић, Леонтијевић (В),
Симић, Полић, Ненадовић (Д). Црвени
картони: Урош Ракић (В) и Живановић
(Д) у 90+3. минуту.
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7, Симић 7,
Леонтијевић 7,5, И.Матић 7,5, Д.Матић
7, Милошевић 7,5 (од 88. Новаковић -),
Антонић 7 (од 55. У.Ракић 7),
Бранковић 7 (од 81. Ђорђевић -),
Ђурђевић 8, Којић 7, Радовановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Ђурђевић (Врело спорт)
Колубарско-мачванска зона, 5. коло

Раднички СтобексВрело спорт 1:3 (1:1)
Стадион у Клупцима. Судија: Јован
Раковић (Ваљево). Стрелци: Стојановић у 45. за Раднички, а Блажић у 20. из
пенала, Милошевић у 58. и Ивица
Матић у 90. минуту за Врело спорт.
Жути картон: Деспотовић (Р).
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 7, Симић 7,
И.Матић 7,5, Д.Матић 7, Леонтијевић 7,
Блажић 7, Антонић 7,5 (Милошевић
7,5), Бранковић 7 (Благојевић 7), Којић
7, Радовановић 7 (Новаковић 7),
Ђуршевић 7 (Симеуновић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Вукашин Милошевић (Врело спорт)

Пропуштали су гости прилике да
преломе меч, умало да их Стојановић
казни из слободног ударца (пречка),
али је Ивица Матић у надокнади скоро
са центра стигао до гола домаћих и
"оверио" другу победу Врело спорта у
гостима.
Утакмица са чврстом Дрином
решена је у раној фази меча- Радовановић је пронашао Ђурђевића, а
робусни голгетер испалио пројектил
"левицом" који би био неухватљив и
за боље голмане од Васића. Мало ко је
очекивао да ће то бити коначан резултат, екипа из Љубовије предвођена
искуснима Илићем и Ненадовићем
показала је да зна да игра фудбал, али
је најбољу шансу на мечу пропустио
Којић после убацивања Леонтијевића.
У наставку права такмичарска
утакмица у јаком ритму, Врељани су
играли мудро, без залетања и без
већих проблема сачували предност.
Да се у Врело спорту не размишља само од данас до сутра, показује
и одлазак селекције дечака који су са
тренерима Блажићем и Шајиновићем
достојно репрезентовали село на
Спортским играма младих у Брзећи
(Копаоник). Новосађани су били прејаки за младе Врељане, али је сам
одлазак на финале игара победа сама
по себи, а не смеју се заборавити ни
"петлићи" који се такмиче у Градској
лиги Ваљева. После убедљивог
пораза од прејаког Сењака, у другом
колу Осечина је славила у Врелу са
2:1, а историјски гол дело је Огњена
Пуцаревића. Екипу тренера Филипа
Симеуновића наредног викенда чека
гостовање Тешњару.
Б.Матић

Општинска лига Уба, 5. коло

Мургаш- Совљак 0:2 (0:2)
Стадион у Мургашу. Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци: Граховац у
40. и Јанковић у 42. минуту. Није било картона.
МУРГАШ: М.Јаковљевић 6, Цветојевић 6 (Николић 6,5), Маринковић 6,5,
Н.Тодоровић 7, Сл.Мишић 7, А.Јаковљевић 6,5, Тадић 6,5 (Милошевић
6,5), Брдаревић 6,5, Ст.Мишић 7, Б.Тодоровић 7, Јовановић 6,5
СОВЉАК: Обрадовић 7,5, Н.Петровић 7 (Нинковић 7), Т.Петровић 7,5
(Ђурић 7), Ранковић 7,5, Јанковић 7,5, Миличић 7,5, Радивојевић 7,5
(И.Петровић 7), Новаковић 7,5, Берановић 7,5 (Б.Гајић 7,5), Јеремић 7,5
(Д.Гајић 7), Граховац 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Петар Граховац (Совљак)
Совљак и даље има стопостотан учинак, а до победе у Мургашу
стигао је у финишу првог полувремена. Најпре је Јаковљевић слабо
реаговао на набачену лопту, а Граховац на другој стативи лако погодио
главом. Јеремић је поново из корнера добро центрирао, а Тика
Јанковић дуплирао предност гостију. Домаћини су највише претили
преко најбољег стрелца Стефана Мишића, Обрадовић је био
сконцентрисан и без већих проблема сачувао мрежу.

Млађе категорије Врело спорта
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УБЉАНИ БОЉИ ЗА САДА НА СТРАНИ

ПОРАЗ КОД КУЋЕ,
ПОБЕДЕ У ГОСТИМА
- Лидер првенства славио у финишу меча који су обележила
три пенала. - Сигуран тријумф у Рашкој, Павловић и Милановић
из пенала стрелци. - У Горњем Милановцу први тријумф у
сезони. - Следи још један занимљив дуел на "Џајином"
стадиону - Јединство-Трепча (субота, 15.30 часова).
Убљани су силовито отворили меч у Горњем Милановцу, а
неухватљиви Милановић је већ на старту, прилично лако, "откључао
браву" домаћих. Павловић је који минут касније пропустио колосалну
прилику да можда већ тада реши меч, уместо тога- уследио је велики пад
у игри Убљана. Казнио је Маринковић конфузију одбране гостију, остао
усмаљен у срцу шеснаестерца и лако погодио.
Ипак, високи Милан Павловић дочекао је и "првенац" после доста
промашаја- Бошковић препознатљиво баца дугачак аут, Милановић
доминира у скоку, а нападач црвено-белих из окрета враћа предност
Јединству. Неколико прилика имали су Милановић, Арсовић, Ђокић,
Сајић... да избегну неизвесну завршницу, овако је Таково у надокнади
могло до бода након прекида, али се ипак бољи тим радовао првој
победи у сезони. Убљани су на
овом мечу били јачи за два
вредна појачања- Лука Синђић
се после девет година вратио на
стадион на којем је фудбалски
проходао, а Предраг Радојичић,
бивши играч Слоге из Петровца,
појачаће конкуренцију у нападу,
Лидер из Пожеге показао је у
првих 15 минута зашто је на
врху табеле, после неколико
опасних акција, Јањић је приморао Андрића да игра руком.
Плазинић је са 11 метара побољшао и онако импресивну
статистику када игра против
црвено-белих, али је примљени
гол разбудио домаће. Запретио
је из даљине Павловић, а
неопрезни голман Тасић руши
Поново у црвено-белом дресу:
Милановића у свом казненом
Лука Синђић
простору. Најбољи стрелац
Јединства је неумољив са "беле
тачке"- заслужено изједначење за Кнежевићеву екипу.
Вероватно кључни детаљ меча збио се у првом минуту наставкаМилановић и Арсовић су припремили Павловићу "зицер", али се голман
гостију искупио за кикс у првом делу. Водила се жестока борба до краја,
на жалост млади Живковић је неопрезно стартовао у свом казненом
простору, па је Плазинић добио и искористио прилику да по ко зна који
пут буде херој Пожежана...

Прекршај за пенал:
Милановић у дуелу са голманом Пожежана
Дуел у Рашкој сачекан је са великим императивом победе, а шансе
Павловића и Андрића после одличних прекида Синђића, биле су увод у
вођство гостију- Никола Радојичић је започео акцију, његов презимењак
Предраг уписао прву асистенцију у новом дресу, а Милану Павловићу је
остала лака егзекуција. На чудесан начин, голман домаћих је на голлинији зауставио шут главом Милановића, а добру прилику да дуплира
предност имао је и Бошковић.
Одлука је пала средином првог дела- након аута Бошковића, један од
играча Банета игра руком, а Игор Милановић не пропушта прилику да
постигне пети гол у сезони и направи добру увертиру пред нови дерби са
Трепчом.
Б.Матић

Српска лига "Запад", 7. коло

Бане- Јединство (Уб)
0:2 (0:1)
Стадион Банета у Рашкој. Судија: Урош
Вуковић (Крагујевац). Стрелци: Павловић у 9. и
Милановић у 61. из пенала. Жути картони:
Курандић, Обрадовић (Б), Павловић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Бошковић 7,5,
Рајовић 7,5, Сајић 7,5, Вуковић 7,5, Н.Радојичић
7 (од 88. Обрадовић -), Синђић 7,5, Андрић 7,5
(од 88. Живковић -), Павловић 7 (од 49.
Арсовић 7), Милановић 7,5 (од 75. Ђокић -),
П.Радојичић 7 (од 75. Ђурић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Мирко Андрић (Јединство)
Српска лига "Запад", 6. коло

Јединство (Уб)- Слога (Пожега)
1:2 (1:1)
Стадион "Драган Џајић". Судија: Иван
Вучићевић (Краљево). Стрелци: Милановић из
пенала у 32. за Јединство, а Плазинић у 17. и
90. минуту (оба из пенала) за Слогу. Жути
картони: Арсовић, Ранисављевић, Ивановић
(на клупи) (Јединство), Тасић, Коларевић
(Слога).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7,5, Бошковић 6,
Рајовић 7, Ранисављевић 7,5, Сајић 7,5,
Андрић 7, Синђић 7 (од 87. Живковић 6), Ђокић
7 (од 67. П.Радојичић 7), Милановић 7,5,
Павловић 7 (од 67. Н.Радојичић 7), Арсовић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Вељко Плазинић (Слога)
Српска лига "Запад", 5. коло

Таково- Јединство (Уб)
1:2 (1:1)
Стадион Такова у Горњем Милановцу. Судија:
Добривоје Шишмановић (Топола). Стрелци:
Маринковић у 29. за Таково, а Милановић у 10.
и Павловић у 53. минуту за Јединство. Жути
картони: Маринковић, Павловић, Анђеловић
(Т), Сајић, Милановић, Ђурић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Бошковић 7,
Вуковић 6 (од 58. Н.Радојичић 7), Сајић 7,5,
Ранисављевић 7,5, Андрић 8, Синђић 7,5,
Ђокић 7, Павловић 7,5 (од 59. П.Радојичић 7),
Милановић 8, Арсовић 7 (од 87. Ђурић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Игор Милановић (Јединство)

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

5
4
5
4
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
1
1
0
0

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

0
0
2
2
1
1
2
2
2
3
2
4
3
3
5
6
4
5

14 : 5 17
12 : 3 15
12 : 10 15
7 : 8 13
17 : 8 12
11 : 6 12
14 : 9 11
13 : 9 11
9 : 5 11
8 : 8 10
10 : 7 9
8 : 11 9
9: 9 8
6 : 11 8
5 : 15 4
6 : 15 3
2 11 3
4 18 2

Наредне утакмице
ФК Јединство
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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АКТИВИРАО СЕ КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ПОСЛЕ ДУГЕ ПАУЗЕ

"КАРЕЛИ" ПОНОВО У ИГРИ
За разлику од ранијег периода, сада играчи великог фудбала могу да играју на двојну регистрацију
После 4 године паузе, "одмрзнут" је статус убског
футсал клуба, па ће се КМФ "Карели" ове сезоне такмичити у
Регионалној лиги Западне Србије- група "А". Клуб је 2016.
одустао од тада изузетно гломазног и скупог такмичења, а
већ крајем прошле године, председник Александар
Аћимовић аплицирао је за буџетска средства у сезони
2020/21. У друштву Убљана, биће још ваљевски клубовиФлеш и Безбедност 192, лајковачки Зенон, Бајина Башта,
Златибор и ПП 192 из Пријепоља, а сезону ће Карели
отворити на домаћем паркету против екипе Браћа Недић из
Осечине (3/4. октобар):
- Поново су сазрели услови да се игра футсал на Убу,
за разлику од ранијег периода, сада је велика ствар што
играчи великог фудбала могу да играју на двојну
регистрацију. Добили смо буџетска средства од 100.000
динара, верујем да ћемо се снаћи уколико трошкови
премаше ту суму, а морам да се, осим општине, захвалим и
предузећима „Аладин Турс“, „Еурометал“ и „Кићин“ који су
стали уз нас на новом почетку. Увертира за сезону биће купутакмица у Лајковцу против Зенона, ми се тренутно
спремамо у спортској хали и на тартану Школарца, уз план
да закажемо и једну пријатељску пре званичних утакмицакаже Александар Аћимовић, задужен и за тренерски део
посла у КМФ "Карелију".
Убљани располажу врло респектабилним играчким
кадром, наравно уз ограду да је питање колико ће и када
Аћимовић моћи да рачуна на играче великог фудбала. Међу
стативама су Ћургуз, Стефановић и млади Каљевић, а екипу
би требало да предводе Павић, Јечменица, Хаџић, Милош
Панић, Илић, Митровић... Има ту још доста звучних имена на
списку попут Александра Радовановића-Тинита, Владе и
Бојана Благојевића..., а уколико Милан Лукић реши административне и здравствене проблеме- имаће Аћимовић
правог лидера у екипи. Велика је штета што се Бошко
Аћимовић тешко повредио пре неколико дана, мајстор
футсала из Радљева требао је да буде велико појачање, а
млади талас предводи талентовани и у сваком погледу
непредвидиви Саша Марић.
Б.Матић

Novo !!!

КМФ "КАРЕЛИ"- сезона 2020/21.
ГОЛМАНИ: Мирко Ћургуз, Иван Стефановић,
Димитрије Каљевић
ИГРАЧИ: Владимир Јечменица, Александар Павић,
Јанко Ђурђевић, Иван Јаџић, Никола Хаџић, Филип
Илић, Невен Митровић, Александар Радовановић,
Марко Исаиловић, Саша Марић, Милан Лукић (?),
Никола Лукић, Милош Панић, Владимир Ивковић,
Владимир Благојевић, Бојан Благојевић, Бошко
Аћимовић (повређен)

PROFESIONALNI I HOBI ALATI

Novo !!!
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ СПРЕМНИ ЗА ВИШИ РАНГ

СТИЖУ ПОЈАЧАЊА, ФОРМИРАН И РАЗВОЈНИ ТИМ
Док играчи вредно сакупљају снагу за деби у Супер "Б"
лиги Србије, управа РК Уба се труди да склопи снажан тим за
изузетно јаку конкуренцију. Додуше, десио се и један
непланирани одлазак- средњи бек Милош Тривић се није
договорио о наставку сарадње, али није то пореметило
планове тренера Ивана Милошевића:
- Стигла су нам двојица рукометаша из богатићке
Мачве- пивот Драган Милутиновић и Милош Марковић који
покрива позиције десног бека и десног крила, а надам се да
ћемо успешно окончати преговоре са Николом Јовановићем,
средњим беком из Металца. Значиће нам доста и повратак на

паркет Милоша Рајковића, тако
да уз већ промовисана појачања- Зарина и голмана Обрадовића, мислим да имамо тим
довољно јак да избори опстанак. Распоред нам је доста повољан на почетку, бићемо два пута
за редом домаћини. Најпре нам
стиже Јединство из Новог Бечеја, тај меч ће се играти 10. или
11. октобра, а седам дана касније
Иван Милошевић
угостићемо Колубару.
У међувремену, клуб је направио велики административни напор да се оформи развојна селекција- Уб 2 која ће
бити полигон за младе играче, Милошевић је са великим
задовољством саопштио да је и тај посао успешно окончан:
- Наш млади тим стартоваће у Другој лиги "Центар" 17.
или 18. октобра, такмичиће се десет екипа, а тренерски део
посла обављаће првотимци и будући тренери Милан Зарин и
Ненад Рогић. Дозвољено је да се региструје седам првотимаца, а сигуран сам да ће утакмице и пуно минута на паркету
бити од огромне користи нашим младим играчима. Желели
смо да играмо и лигу за млађе категорије, међутим она је и
даље везана за Београд, а тамошњи тимови немају жељу, неки
вероватно ни могућност, да путују ван главног града- најавио
је дупли програм у овој сезони Иван Милошевић.
Б.М.
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НОВО СЛАВЉЕ У КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ

УБЉАНКЕ МОЋНЕ
НА СТАРТУ СЕЗОНЕ
- Рутинска победа над Спартаком на премијери. - Поново пао
Железничар у Лајковцу, доминирао тандем Ранковић- Вулин.
- У понедељак гостовао Партизан, за викенд пут у Зрењанин.

Одлична у Лајковцу:
Ново појачање Љиља Ранковић
Суперлига за одбојкашице, 2. коло

Железничар(Л)- Уб 1:3
(16:25, 25:23, 16:25, 21:25)
Хала спортова у Лајковцу. Судије:
Симоновић (Крагујевац), Симић (Обреновац).
УБ: Божић 4 (2 аса, 1 блок), Глигорић 12
(6 блокова), Ранковић 21 (5 блокова, 1
ас), Вулин 20 (3 аса, 1 блок), Тривуновић 1 (1 блок), Медић 8 (2 блока, 1 ас),
Ђурђевић (либеро), Стојковић, Лукић 2
(1 блок), Кецман. Нису играле: Павловић, Митровић, Ђорђевић.

Фуриозан старт Убљанки:
Славље на гостовању у Лајковцу
Као што је то Маријана Боричић и
прижељкивала, меч са Спартаком био је
само загревање од 60 и кусур минута у
коме се победник знао већ од првог
сервиса. Девојчице из Суботице заслужују похвале за борбену и мотивисану
игру против великог фаворита, а тренер
гостију Мирјана Мусулин може да буде
задовољна како игром, тако и учинком
своје екипе када је реч о освојеним
поенима.
На другој страни, видели смо
прилично реновиран тим Убљанки,
додуше без највећег појачања Љиљане
Ранковић која је са стране посматрала
премијерну победу. Уместо лакше повређене Катарине Лукић, диригентску палицу
преузела је Милана Божић, репрезентативка БиХ, а иако први ривал није
поуздан репер- Софија Медић и Љубица
Кецман су одмах ставиле до знања зашто
имају рејтинг озбиљних појачања.
Неизвесности није било, мада је Спартак
серијом од 5:0 средином првог сета
натерао тренера Уба на тајм-аут, а други и
трећи сет били су прилика да суперлигашки барут осете и најмлађе Теодора
Павловић и Александра Ђорђевић:
- Честитам екипи на успешном
старту, све играчице су имале прилику да
осете паркет, мада квалитет није био на
нивоу озбиљне одбојке. Ипак, противник
је такав, касно су почеле да тренирају, па
можда није ни вредело трошити више
енергије. Ми смо имали мањих кадровских проблема, па је добро што није било
потребе да замарамо ровите играчицезадовољна је била после старта тренер
Уба Маријана Боричић.
Убљанкама је лајковачки паркет
остао у лепим успоменама са почетка
2020. године, два пута су славиле у
прошлој сезони, а новом победом
изједначен је скор у првенственим
мечевима против комшијског риваласада је 3:3. Железничар је боље отворио

меч, водио са 4:0 и 5:1, али је већ до
техничког тајм-аута екипа Маријане
Боричић ухватила ритам. Бриљирала
је Јелена Вулин и у нападу и на
сервису, па неизвесности није било.
Највише драме донео је други сет у
којем је домаћи тим углавном имао
предност, али је Уб одличном игром
стигао до вођства 23:22. Уследио је
кључни поен када није награђена
велика борбеност Катарине Лукић,
након тога ас Анице Кутлешић и блок
Маје Савић, па је тим Бранка Ковачевића стигао до изједначења. Није то
пореметило освајачице Купа Србије,
своју класу демонстрирала је Љиљана Ранковић, па је након серије
сервиса Јелене Вулин крај трећег сета
био рутина за гошће.
Лајковчанке су на старту 4. сета
играле феноменалну одбрану и
вођством од 9:4 натерали Маријану
Боричић да тражи тајм-аут. Железничар је последњу опипљиву предност
имао при резултату 18:13, али тада
креће фуриозни финиш Уба. Милана
Божић је заменила ровиту Катарину
Лукић на позицији дизача, блок је
деловао као непремостиви зид на
мрежи, па је за тили час резултат
изједначен- 19:19. Уследила је сјајна
сервис-серија Милане Божић, а Љиља
Ранковић је убојитим смечевима
окончала меч:
- Обе екипе тек траже своју
форму, али ме радује да смо коначно
један сет који смо убедљиво губили,
успели да преокренемо и добијемо у
неизвесној завршници. Победа није
резултатски толико битна, тек је друго
коло, али сигурно даје самопоуздање
пред наставак сезоне. Надам се да ће
нам се побољшати и здравствени
билтен, верујем да ћемо продужити
победнички низ- рекла је после меча
Маријана Боричић.
Б.Матић

Суперлига за одбојкашице, 1. коло

Уб- Спартак 3:0
(25:18, 25:10, 25:11)
Хала спортова на Убу.
УБ: Ђурђевић (либеро 1), Божић 4 (3
аса, 1 блок), Глигорић (либеро 2),
Павловић 2 (1 ас), Стојковић 7 (3 блока,
2 аса), Лукић, Митровић 10 (3 аса, 1
блок), Ранковић, Вулин 7 (1 ас),
Тривуновић 13 (1 ас, 1 блок), Кецман 12
(3 аса, 1 блок), Ђорђевић 2 (2 блока),
Медић 8 (1 ас)

Непробојни блок:
Ранковић-Глигорић

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
3
TENT
2
Srema
2
Ub
@elezni~ar 1
1
C.zvezda
Jedinstvo(SP) 1
1
Partizan
0
Klek
0
Spartak (S)
0
Beograd

0
0
0
1
1
1
1
2
2
3

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

9
6
6
3
3
3
2
1
0
0

Наредне утакмице ЖОК „Уб”
3.коло (понедељак, 21.септембар):
Уб - Партизан
4.коло (субота, 3.октобар):
Клек - Уб
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ОБНОВЉЕНА ТРАДИЦИЈА "СЕОСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ"

ВРЕЉАНИ НАЈБОЉИ У ФОТО-ФИНИШУ
- Учествовала 4 села из убске општине, домаћин у последњој дисциплини обезбедио
пут на финале у Врњачкој Бањи. - Председник општине Дарко Глишић отворио игре,
Спорски савез општине Уб се побринуо да организација буде на највишем нивоу.
Пуних 37 година прошло је од последњих Сеоских
спортских игара у Звиздару, а убска општина и локални
Спортски савез побринули су се да "сеоска олимпијада"
поново пронађе своје место у нашем крају. Наравно, огромну
улогу одрадили су и мештани Врела на челу са породицом
Матић, па су терени на стадиону "Мирко-Жаки Матић" и
школско игралиште у основној школи били идеалан полигон за
спортисте Трлића, Бргула, Памбуковице и Врела. Ванредне
околности утицале су на масовност како такмичара, тако и
публике, али је и овако манифестација била пун погодак и
обновила традицију из седамдесетих и осамдесетих година
прошлог века.

Екипа Врела, победника обновљених
Сеоских олимпијских игара општине Уб
Такмичари из четири убска села отворили су игре на
бетонском терену ОШ "Рајко Михаиловић", а фудбалске и
одбојкашке екипе Врела и Бргула су сигурном игром
заказале финалне мечеве. Након тога, акценат је пребачен
на мини-терен Жакијевог стадиона, а у надвлачењу канапа,
после жестоке борбе, Бргулци су надјачали Трлићане.
Управо је Бргулац Горан Вујановић био један од јунака
Отварање Сеоских олимшијских игара у Врелу
игара, демонстрирао је снагу у чак 4 традиционалне
дисциплине, па је на половини игара екипа из Бргула имала
Близу стотинак спортиста окупило се у Врелу у раним убедљиву предност.
јутарњим часовима, после успешно одрађених лекарских
тестова, изашли су на борилишта која је већ запљуснуло врело
септембарско сунце. Игре је, као то доликује, отворио
председник општине Уб, господин Дарко Глишић:
- Веома сам поносан што је наша општина стала међу
првима у ред за обнављање овако лепе традиције, чак мислим
да смо се баш први преузели организације у овим не баш
идеалним временима, а већ сада се спремамо да наредне
године подигнемо ову лепу манифестацију на највиши ниво и
окупимо, да будем баш оптимистичан, близу 30 села на овим
играма. У Врелу су иделани услови за надметања, желим вам
пуно здравља и успеха данас на борилиштима и проглашавам
Сеоске спортске игре отвореним!
У Врелу су се појавили и главни организаторипредставници Спортског савеза Србије, а такмичаре је
поздравио Драган Шешум, бивши ватерполиста, а сада
Шаховски турнир: Трлић против Врела
спортски директор СС Србије:
- Све похвале за домаћина, сјајни услови за такмичење, а
Врељани су остали у игри захваљујући бацању камена
наша организација је већ успоставлила изузетну сарадњу са с рамена, Аца Грујић (најдужи хитац 10,40 метара) и Зоран
локалним спортским савезом. Радујем се што ћемо се за две Мијатовић су били најуспешнији тандем, а Александар
недеље поново срести у Врњачкој Бањи, али осим резултата. Љубичић (2,77) и Кристина Миливојевић (2,18 метара)
много је битно што данас ширимо дух спорта и боримо се за донели су нових 10 бодова домаћима. Трлићани нису били у
праве вредности. Драго ми је да вас видим у оволиком броју и конкуренцији за 1. место, али имали су доминантног
желим вам пуно успеха на борилиштима.
такмичара у обарању руку- Радишу Исаиловића. Није било
драме у финалу фудбала- Врело је савладало Бргулце са
6:0, а исти ривали играли су и одбојкашко финале- поново
успешнији домаћини после преокрета- 2:1 у сетовима.
Победника је решавао полигон- велику спретност и
брзину показао је памбуковачки тандем Исидора ПетровићЛука Гавриловић, па је домаћи тим са Кристином Миливојевић и Александром Љубичићем морао да се задовољи
другим местом са две и по секунде заостатка. Срећом по
њих, подбацили су Бргулци, па је укупно збрајање бодова
донело нерешен исход: и Врело и Бргуле сакупили су по 74
бода. Пропозиције су биле јасне- екипа са више првих места
има предност, Врељани су славили у 4 дисциплине, па је
пехар из руку Александра Јовановића-Џајића отишао у руке
домаће екипе. Тиме су Врељани стекли прилику да се нађу у
Врњачкој Бањи (25-27. септембра) где ће су у конкуренцији
још 9 села борити за прву награду- терен за мали фудбал са
Надвлачење конопца: Екипа Трлића
гумираном подлогом.
Б.Матић

СПОРТ

24.септембар 2020.г.
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РЕЗУЛТАТИ

Обарање руку, финалисти,
Победник Радиша Исаиловић (Трлић)

Бацање камена с рамена

Прво место:
Врело

Рвање

Надвлачење штапа:
Победник Горан Вујановић (Бргуле)

Друго место:
Бргуле

Треће место:
Памбуковица

ФУДБАЛ:
ФИНАЛЕ: Врело- Бргуле 6:0
ЗА 3. МЕСТО: Трлић- Памбуковица 4:1
ОДБОЈКА:
ФИНАЛЕ: Врело- Бргуле 2:1
ЗА 3. МЕСТО: Памбуковица- Трлић 2:1
ШАХ:
1. Памбуковица (Душко Јовановић)
2. Трлић (Дејан Костић)
3. Бргуле
4. Врело
НАДВЛАЧЕЊЕ КАНАПА:
1. Бргуле
2. Трлић
3. Памбуковица
4. Врело
НАДВЛАЧЕЊЕ ШТАПА:
1. Бргуле (Горан Вујановић)
2. Памбуковица (Влада Радојичић)
3. Трлић
4. Врело
СКОК У ДАЉ:
1. Врело (Кристина Миливојевић
- Александар Љубичић)
2. Бргуле
3. Памбуковица
4. Трлић
ОБАРАЊЕ РУКУ:
1. Трлић (Радиша Исаиловић)
2. Врело (Александар Грујић)
3. Памбуковица
4. Бргуле
БАЦАЊЕ КАМЕНА С РАМЕНА
1. Врело (Грујић- Мијатовић)
2. Бргуле
3. Памбуковица
4. Трлић
РВАЊЕ:
1. Памбуковица
(Нинковић, Гавриловић, Радојичић)
2. Бргуле
3. Врело
4. Трлић
ПОЛИГОН:
1. Памбуковица (Петровић- Гавриловић)
2. Врело (Миливојевић- Љубичић)
3. Трлић
4. Бргуле
УКУПАН ПЛАСМАН:
1. Врело 74
2. Бргуле 74
3. Памбуковица 72
4. Трлић 60

Prvog maja 69, Ub
(AQUA PARK)

Stanovi: 700 eur/m² + PDV (sa parking mestom)
38 m² (jednosobni) - 45 m² (jednoiposobni)
53 m² (dvosobni) - 61 m² (trosobni)
64 m² (trosobni) - 106 m² (četvorosobni)
PENTHAUS: 68m² (trosoban) - 90 m² (četvorosoban)
LOKALI: 54 m² - 90 m²
Parking - Garaže - Lift

