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ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА УБ

УСВОЈЕН ДРУГИ
РЕБАЛАНС БУЏЕТА
У општинској каси 80 милиона динара више
од планираних средстава
На шестој по реду седници Општинског већа у новом
сазиву, одржаној 1. октобра, једногласно је усвојен предлог
Одлуке о другом ребалансу буџета општине Уб за 2020. годину,
којом је приходна страна увећана за 80 милиона динара. После
ове измене, укупан буџет за текућу годину планиран је у
износу од 1.692.100.000 динара.
„Имали смо један ребаланс у ванредном стању, који је
био нужда због прилика у којима смо се нашли. Сада смо, у
складу са оним што су реализовали или нису реализовали
наши корисници, извршили прерасподелу средстава и
направили мало већи простор за прилив новца на име
капиталних трансфере од републике. Ми ћемо за другу фазу
изградње објекта нове пијаце приходовати 68 милиона
динара, те смо отворили простор за ова средства, јер пројекат
морамо да завршимо до краја године“, рекао је, између
осталог, председник општине Дарко Глишић у образложењу
одлуке за ребаланс буџета.
У планираним приходима, највећи удео је од пореза на
зараде (305 милиона) и имовину грађана (151 милион), као и од
наменских, текућих и капиталних трансфера од републике
(близу 174 милиона динара).

Руководство општине Уб
на седници Општинског већа
Општинско веће прихватило је и Извештај о извршењу
овогодишњег буџета за првих шест месеци и одобрило
Комуналном јавном предузећу „Ђунис“ да се кредитно задужи
ради куповине два камиона смећара.
„Имамо великих проблема у обављању поверене
делатности одржавања комуналне хигијене, јер се камиони
често кваре, тако да неретко функционишемо са једним
смећаром. Имамо само један смећар који празни контејнере
од пет и седам кубика и када је он у квару, ми немамо другу
опцију пражњења тих контејнера. Њихова надоградња и
преса раде са мање од 50 посто капацитета, док је повећана
потрошња горива и уља за 30 посто. Ремонт постојеће или
куповина нове надоградње на старе камионе нису
препоручљиви, јер не бисмо добили гаранције због старости
возила. Поред тога, уколико би било које возило послали на
ремонт, остали би без њега најмање два месеца и за то време
бисмо радили са два смећара. Куповином нових камиона са
новом надоградњом смањујемо тршкове одржавања, уља,
горива и, што је најважније, имамо возила на која можемо да се
ослонимо. У плану за следећу годину је набавка још једног
смећара, чиме бисмо комплетирали замену свих“, рекао је о
проблемима у раду директор „Ђуниса“ Саша Милићевић. Како
је истакао, Комунално предузеће није у могућности да из
сопствених средстава у потпуности финансира набавку два
нова смећара, због чега ће их купити на кредит.
Д.Н.

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ

П

ети октобар је остао у сећању
многих, можда и већине, учесника
Плишане револуције као дан изневерених нада. Борис Тадић, ових дана, без трунке
срама, изјави на телевизији:’’Нисмо могли ништа
против лупежа у нашим редовима!’’
А Мирољуб Лабус, а Млађан Динкић и читава
колона оних који су се овајдили учешћем у ‘’борби
за демократске промене’’?
Е, сад! Био сам један од првих који је пао као жртва
‘’тих мангупа’’ које сам, убским Петим октобром,
практично, довео на власт 2.новембра те
2000.године. Савременици се сећају да сам био
једно од прве ’’деце коју је прогутала демократска
револуција’’. Зато, тврдим да сам квалификован да
коментаришем догађаје од пре двадесет година.
Као млади долазећи лавови, они су се бескомпромисно борили за власт, а на путу им је стајао
координатор ДОС-а. Брзо су се разумели са
будућим министром правде, иначе Шапчанином
којег сам, заједно са Томиславом Милановићем,
потоњим првим демократским председником
ваљевске општине, на седници Окружног одбора,
поставио за повереника ДС-а у Шапцу. А после...
Почела је његова вртоглава каријера.
Милановић је остао, неко време на функцији на коју
је изабран на септембарским изборима, али је и он
политичку каријеру завршио као жртва бескомпромисних нових јастребова и ботова који су и
Ђинђићу били дражи од оних који су веровали да
се мора бити частан, поштен и искрен ако се жели
остварити обећана демократизација.
Када се Тадић сликао за телевизију са заврнутим
рукавом за примање вакције због које је, после,
ухапшен Доктор Кон - било је јасно да ни он није
далеко од ‘’мангупа’’ на које се данас жали.
Опозиција, која није схватила да је, ако жели да
буде поштена опозиција напредњацима, мора прво
да се огради од оних који су се, као Тадић, показали
на власти. Уместо да буду оригинални, доследни и
да ослушкују шта народ захтева, они су се
удружили са онима који су се добро овајдили
вршећи власт у Србији. Зато не могу данас, две
деценије после, ништа да искористе од оне
енергије у народу, која је створена у данима пред
5.октобар 2000 године. Дозволили су да се у њих
умешају Тадићеви ‘’мангупи’’и - видели смо како су
прошли на изборима.
А Динкић?
Па, има разних варијанти, али једно је сигурно.
Успео је, некако, да избегне полагање рачуна, да се
додвори неким моћницима и заузме позицију
заклоњену и сигурну све док је у том ‘’заклону’’.
Али, далеко од тога да му је заборављено све што је
урадио... Посебно у банкарском систему Србије.
А и садашња власт има на савести обећање да и
тајкуна Динкића чека пругаста кошуља...
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НА ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА И АКВА ПАРКУ

РАДОВИ ТЕКУ ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ
Према најавама надлежних, 1. маја биће отворен цео комплекс,
са изобиљем атрактивних садржаја, укупног капацитета до 4.000 посетилаца дневно
Одмах по затварању овогодишње купалишне сезоне,
започелa je реконструкцијa Градских базена, који ће бити у
систему будућег аква парка, чија градња увелико траје.
Радови се одвијају планираном динамиком и према најавама надлежних, пре следећег лета биће отворен цео комплекс, опремљен по најсавременијим стандардима, укупног
капацитета до 4.000 посетилаца дневно. У питању је најскупљи пројекат који се реализује у убској општини, вредности
преко 600 милиона динара. Осим што представља значајан
потенцијал унапређења туризма, завршетак ове инвестиције
пружа велику шансу развоју сектора услужних делатности,
указао је председник општине Дарко Глишић приликом обиласка градилишта.
„Планирамо да 1. маја 2021. године свечано отворимо
новосаграђене и реновиране објекте, са изобиљем забавних и атрактивних садржаја за децу и одрасле, и предамо
на употребу суграђанима, али и свима онима који пожеле да
овде проведу време. Aква парк је скупа инвестиција, али по
својој понуди биће, можда, чак и јединствен у Србији, тако да
ће свакако изазвати пажњу и привући велики број посетилаца са стране, с oбзиром на то да ће омогућити леп провод
читавим породицама“.

Општинско руководство и представници извођача
у обиласку радова на изградњи аква-парка на Убу

Реконструкција старог базена

ДОГРЕВАЊЕ ВОДЕ
У најави су занимљиви
забавни садржаји у будућем аква-парку
Према најавама првог човека убске општине, до 1. маја
биће завршен и нови хотел у овом делу Уба.
- Уколико хоћемо да се развијамо и обезбедимо већи
промет, морамо да проширимо туристичку понуду. Поред
оваквих садржаја, који ће бити туристичка атракција, потребно нам је још смештајних капацитета. Ако је садашњи хотел
„Уб“ пребукиран, где недељама унапред не може да се нађе
слободно место, са новим хотелом који улази у фазу озбиљних радова, а налази се на месту старог хотела „Тамнава“,
имаћемо сасвим довољно капацитета да будемо на располагању свима који то пожеле, рекао је Дарко Глишић.
Д.Н.

Послови на проширеном комплексу Градских базена,
где се гради и аква парк, поверени су фирми „Alex
Engineering & Construction“. Радови се изводе пуним
интезитетом и како смо сазнали од директора овог
предузећа Александра Обрадовића, осим атрактивних
садржаја, највећа новина је то што ће од наредне године
сезона коришћења базена бити значајно продужена (са
уобичајена три, на пет месеци), пошто ће се вода догревати.
„Филтрирана вода се шаље на топлотне пумпе
ваздух–вода, које ће директно загревти воду и враћати у
под базена. Оне су предвиђене да продуже сезону од 1. маја
до 1. октобра, уколико време дозволи. Дечји базени се греју
на 32 степена, а остали на 28 степени“.

Постављање цевоводног система
за нови аква-парк
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У ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЗА ПРВАКЕ И ДРУГАКЕ
Ученици имају могућност да пре и после часова бораве у школи, где ће бити збринути и безбедни
У понедељак, 28. септембра, по
први пут је у ОШ „Милан Муњас“ започео с радом продужени боравак за ђаке.
Реч је додатном садржају који омогућава деци да пре и после часова бораве
у школи, где ће бити збринута и безбедна и на квалитетан начин, уз осмишљене активности, проводити време. У
овој школској години, обезбеђени су
просторни и технички услови само за
ученике првог и другог разреда, чија су
оба родитеља запослена. Тренутно,
њих 40 у неколико термина похађа
наставу у боравку, који је отворен од
7,30 до 15,30 часова, с тим што се пријем
деце врши од 6,30 до 7,30 сати.
Директорка ОШ „Милан Муњас“
Живана Баратовић истиче да је продужени боравак велико олакшање за родитеље, који су скоро цео дан на послу.
„Потреба за овим видом образовног рада је постојала и раније, међутим ми нисмо били у могућности да
изађемо у сусрет родитељима, јер нисмо имали просторних капацитета. Ове
године, са доградњом анекса од шест
учионица, можемо да покренемо једну
овакву активност, која је важна подршка
родитељима и самим ученицима. У
оквиру продуженог боравка ангажовано
је двоје учитеља, а деца овде имају
могућност да ураде домаће задатке, уче,
да се друже, социјализују, играју се и
учествују у разним спортским активностима“, рекла је Баратовић, истичући да
је за децу у продуженом боравкку обезбеђен и један кувани оброк, у чијим трошковима родитељи партиципирају са
150 динара.
Поводом почетка рада продуженог боравка, ОШ „Милан Муњас“

Дарко Глишић са сарадницима
у обиласку новоотвореног продуженог боравка у ОШ „Милан Муњас“
посетили су председница Скупштине
општине Уб Ивана Николић и први човек
општине Дарко Глишић који је најавио
да ће од наредне школске бити отворен
и боравак за старије ученике.
„Оно што је карактеристика за
велике средине, ми смо успели да
обезбедимо и код нас, тако да родитељи
потпуно безбрижно могу да се посвете
својим пословима, јер знају да ће им
дете бити у топлом, безбедном, да ће
урадити домаћи и додатно време у
школи провести квалитетно. Продужени
боравак је стандар више и веома сам
захвалан руководству школе и свима
који су нам помогли да овај вид
образовног рада заживи и на Убу. Од
школске 2021/22. године, увешћемо
продужени боравак и за децу трећег и
четвртог разреда, па запослени
родитељи, који имају децу тог узраста,
више неће бринути бригу на који начин
ће ускладити радне и обавезе око
малишана. Захваљујући надоградњи

Поклон смарт телевизор
школе, за то имамо капацитете, а локална
самоуправа финансијске могућности и на
кога ћемо да трошимо новац ако не на
децу“, изјавио је Глишић који је ученицима у продуженом боравку даровао
смарт телевизор.
Д.Н.
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ПОЗОРИШНА АДАПТАЦИЈА ПАЈКИЋЕВОГ И ШИЈАНОВОГ КУЛТНОГ ДЕЛА

УБСКИ „ДАВИТЕЉ“ ОДУШЕВИО ПУБЛИКУ
У режији Душка Ашковића, Аматерско позориште „Раша Плаовић“ извело је премијерно
позоришну представу „Давитељ против давитеља“, 23, 25. и 27. септембра.
Представа „Давитељ против давитеља“ коју је извело
Аматерско позориште „Раша Плаовић“, премијерно је одиграна у среду, 23. септембра, за породицу и пријатеље Позоришта, који су десетоминутним аплаузом након последње
сцене, наградили напоре глумачке екипе, да изнедре нову
енергију добро познате филмске теме. Следеће извођење
било је у петак 25. септембра за госте из света позоришта и
пословне партнере, а у недељу 27. септембра за грађане Уба.
Представа је освојила одличне критике убске публике.
Култни филм „Давитељ против давитеља“, настао 1984.
године, великим ентузијазмом редитеља Душка Ашковића и
глумаца аматерске сцене Позоришта „Раша Плаовић“ из Уба,
адаптиран је за позоришну публику, која је после десетомесечног ишчекивања уживала у специфичној енергији познате филмске трилер комедије. Ово је прво озбиљно позоришно извођење адаптације истоименог филма, који је осамдесетих година оставио неизбрисив траг међу југословенском, али и светском публиком.

Овације за разиграни глумачки ансамбл
Уз поштовање свих епидемиолошких мера, премијера је
одржана три пута, због ограниченог броја места. Карте су
распродате данима раније, а публика је, мало је рећи, била
затечена и изненађена оним што је видела. Глумачка екипа од
21 члана, искусних глумаца и подмладка аматерског ансамбла
Позоришта „Раша Плаовић“, никога није оставила равнодушним. Ефектан почетак, као и крај представе, уз одличну
рок музику и светла, одлично су дочарали трагичну судбину
„Давитеља“, али дух времена у којем је настало ово дело.
Глумци и редитељ Ашковић емотивно су реаговали након
премијере, не скривајући сузе радоснице.
- Било је феноменално. Одушевљен сам како су моје
идеје изнели. Пренели су једну лепу емоцију, тачност, енергију, прецизност, нисам ни сањао да може овако да буде. Одушевљен сам и пријемом код публике. Знао сам да ће публика
реаговати, али овако не. Поготово су млади похвалили избор
музике, атмосферу - рекао је редитељ Душко Ашковић,
творац позоришног „Давитеља“, након премијере представе.
Филмски „Давитељ“ био је велика прекретница у
каријери глумца Ташка Начића, који је едиповски лик Пере Ми-

Млади убски глумци
су оправдали очекивања

Мишел Капларевић као „Давитељ“
и Снежана Јовановић као његова мајка
тића интерпретирао на аутентичан начин. Пред Убљанином
Мишелом Капларевићем, глумцем Позоришта „Раша Плаовић“ постављен је тежек задатак, да фановима култног филма, али и позоришној публици, представи лик Пере Митића на
што оригиналнији, али својствен начин.
- Упоређивати филм и представу не би било коректно.
Оно што је битно, изазвали смо реакцију публике у Србији,
медији су нас испратили. Илузорно је поредити Ташка Начића
и мене, он је био и остао легенда. Било је лепо вечерас. Уживање је играти са овом младом екипом, али морам поменути и
три сјајна момка који су били задужени за расвету и музику:
Мирко, Стефан и Богдан, који су дали печат свему. Мислим да
смо вечерас испунили задатак и да ћемо публици по Србији
моћи да покажемо шта смо урадили – изјавио је глумац Мишел
Капларевић.

Сцена из убског „Давитеља“
Глумачка екипа, која је на позоришној сцени играла
остале улоге као што су лик Перине мајке, младог Спиридона
Копицла, Софије Мачкић, инспектора Огњена Страхињића и
многе друге аутентичне ликове, апсолутно су оправдали сва
очекивања и одговорили на изазов да на својствен начин
предоче Шијановог и Пајкићевог „Давитеља“. Сценографију,
костим и избор музике, радио је сам редитељ Душко Ашковић,
чији је асистент био Воја Раонић. Суфлер и инспицијент била
је Мирјана Симић, директор представе Владимир Тадић, а за
маркетинг и дизајн био је задужен Мишел Капларевић.
Поред прекаљених глумаца убског позоришта Снежане
Нене Јовановић, Александра Петровића, Драгане Јанковић,
Славице Малетић и Милана Марковића, публици се представила Омладинска аматерска сцена која је месецима пуним жаром радила на представи и карактеризацији својих ликова:
Александар Лелићанин, Вања Пулетић, Марко Милошевић,
Никола Јеремић, Тијана Гођевац, Иван Вилотијевић, Јован Симеуновић, Александар Милићевић, Лука Мијатовић, Јанко Хаџић, Јована Тадић, Кристина и Невена Миличић, Нађа Милићевић, Ивана Влајковић. Мајстори светла и тона били су Мирко Јаковљевић, Стефан Капларевић и Богдан Крсмановић.
Интересовање за „Убског давитеља“ расте из дана у дан,
па се глумци и редитељ Ашковић надају да их корона вирус
неће поново спречити у реализацији овог великог и значајног
пројекта, јер је планирана премијера, заказана крајем марта,
морала бити одложена.
Д.К.
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У ТВРДОЈЕВЦУ

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА „ПАСУЉИЈАДА“
Котлићи су се са фудбалског игралишта преселили на некадашње вашариште Стара порта,
које су мештани уредили за потребе овогодишње кулинарске смотре
Због епидемиолошке ситуације, овогодишња, четврта
по реду „Пасуљијада“ у Тврдојевцу одржана је 27.
септембра, два месеца касније него иначе, а и котлићи су се
са фудбалског игралишта преселили на некадашње
вашариште Стара порта, која се налази у центру села, поред
реке Уб. Прва кулинарска смотра на новој локацији окупила
је 17 екипа из убске и других општина, од којих се 13
такмичило. Кување је трајало три сата, после чега је жири
дегустирао гурманске узорке и донео одлуку. Најбољи
пасуљ скувала је екипа „Печењара код Јове“, друго место
заузела је екипа „Код Џоа 2“, а треће „Јеленко“. Победницима су додељене награде у виду котлића различите
литраже.
Осим такмичења у припремању најпознатијег јела
српске кухиње, циљ ове манифестације је и дружење,

Екипа „Код Џоа 2“, друго место

Фијакери као атракција

истиче мештанин Љубомир Милошевић, који је са Деспотом
Сарићем поднео највећи терет организације четврте
„Пасуљијаде“. Додаје да су, као и претходних година,
фудбалери локалног клуба дали свој допринос, као и
мештани села. Заједно су учествовали у акцији кошења и
уређења Старе порте, како би овај простор, површине 40
ари, привели намени за потребе овогодишње кулинарске
смотре, док се убска општина потрудила да асфалтира пут
до овог места.
Последњи панађур у Старој порти одржан је 1973.
године, а сада је захваљујући вољи, жељи и труду Тврдојевчана некадашње вашариште први пут мирисало на пасуљ. И једном домишљатом идејом оживело, уз велики бој
посетилаца, добро расположење, музику и лепо време. Д.Н.

AGROAUTO
DELOVI
UB
REZERVNI DELOVI ZA TRAKTORE,
MULTIKULTIVATORE I AUTOMOBILE

Josipa Majera br.12, Ub
064/080-39-23
014/410-031

- sve vrste ulja
- poseban izbor
auspuha po meri
- Gume *Tigar*
- Akumulatori
- Led sijalice za automobile
i kamione sa garancijom 18 meseci
- Autokozmetika *Areon*

ЗДРАВСТВО

8.октобар 2020.г.

7

ДОМ ЗДРАВЉА “УБ“

ОПШТИНА УЛОЖИЛА ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА У ЗДРАВСТВО
Нову опрему и апарате за дијагностику добиле су службе офталмологије,
физикалне медицине и ОРЛ (компјутеризован периметар), као и шпалт лампу,
апарате за УЗ и МР терапију, опрему за вежбе и аудиометар.
Општина Уб уложила је значајна средства у нову
опрему и апарате за дијагностику специјалистичких служби
Дома здравља „Уб“ у вредности од 4.220.000 динара. Највећа
улагања усмерена су у Офталмолошку службу, која је добила
најсавременији апарат – компјутеризовани периметар,
једини у државној установи у округу.
Издвојена су новчана средства за нову шпалт лампу,
аудиометар, као и апарате за физикалну терапију. Председник општине Дарко Глишић, у пратњи сарадника, обишао је
Дом здравља „Уб“ и том приликом рекао:
- Желимо да Дом здравља буде са најмодернијом и
најбољом могућом опремом и тиме подигнемо квалитет
услуга које пружамо нашим грађанима. Данас смо обишли
одељења у која су пристигли апарати у које смо уложили
4.220.000 динара. На седници Већа ћемо дати одобрење и
потписати решење о дозволи да се закључи уговор о
набавци још једног, веома скупог и вредног апарата о коме
ћемо ускоро имати прилике да говоримо. За компјутеризовани периметар сам добио податке од доктора Анђића да
је то апарат који, заиста, нема нико у Колубарском округуистакао је Дарко Глишић.
Општина је уложила новац у савремене апарате за
комплетну дијагностику обољења предњег и задњег сегмента ока – шпалт лампу са апланационим тонометром. Компјутеризовани периметар служиће за дијагностику и праћење
глаукома – повишеног очног притиска, тумора ока, али и

Посета одељењу психијатрије

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА

ЈОШ УВЕК БЕЗ
НОВОПОЗИТИВНИХ
У Колубарском округу, закључно са 4. октобром,
укупно је од почетка епидемије регистровано 1.676
пацијената. У Ваљеву се свакодневно бележи по један
новопозитиван случај, док је у осталим општинама
Колубарског округа без новооболелих.
Укупно позитивних у Лајковцу је до 4. октобра било
101, у Љигу 86, Мионици 115, у Осечини 70, у Убу 111 и у
Ваљеву 1.193 особа оболелих од вируса Covid 19.
Иако се у Србији на дневном нивоу поново бележи
између 70 и 110 особа заражених корона вирусом, за сада
је, на Убу, без нових случајева, а нешто је и мирнија
сутуација са сезонским вирусима.
Истраживања у свету показала су да међу децом
највише оболевају тинејџери, узраста од 12 до 17 година и
да је број инфекција међу њима двоструко већи него међу
децом од пет до 11 година. Разлог томе је што адолесценти имају више социјалних контаката и активности и не
носе маске када се друже ван школа.

Одлични услови за рад офталмолошке службе
која једина, од државних установа у округу,
поседује апарат компјутеризовани периметар
неурохируршких обољења. Сам преглед овим апаратом траје
десет до петнаест минута, након чега лекар очитава резултате.
- Ми смо прва установа у државном сектору која је
добила компјутеризовани периметар, апарат који је јако битан
за постављање дијагнозе и праћење глаукома, као и неких
неуроофталмолошких обољења – туморе. Овај апарат ће ми
олакшати, да будем сигуран у дијагнозу и да могу да пратим
колико терапија делује на снижавање интраокуларног
притиска. Добили смо и нову шпалт лампу. То је најбитнији
апарат без којег офталмолошка ординација не може да
постоји. Шпалт лампа служи за дијагностику свих офталмолошких обољења – истакао је др Жељко Анђић, специјалиста
офталмологије, објаснивши да су најчешћа обољења
блефаритиси (болест предњег сегмента ока), катаракта и
глауком који је водећи узрок слепила.
За потребе прегледа ОРЛ специјалисте купљен је
двоканални аудиометар са ЛЦД екраном за проверу слуха.
Пацијенти ће моћи, за 1.200 динара у убском Дому здравља, да
обаве овај преглед. Од опреме за Службу физикалне медицине
набављени су: апарат за ултразвучну терапију, апарат за
магнетну терапију, апарат за електротерапију, лампа са поларизујућом светлошћу. Од опреме за вежбе, посебно код деце у
циљу исправљања кичменог стуба постављене су шведске
лестве, а стигле су и лопте за пилатес, лоптице за шаку, масажу, палице за аеробик, ваљак, полуваљак, јеж, струњаче...
- Из разговора са докторком из Службе физикалне
медицине, закључио сам да доста деце има потребу да посети
физијатра, тако да смо уредили једно одељење, по најсавременијим могућим стандардима, чиме смо омогућили да, осим
на Дечијем одељењу, и на другим одељењима деца имају свој
кутак и нешто што њима олакшава проведено време у овој
установи. Очекујем врло брзо крај радова на овом објекту у
који је уложен огроман новац. Када погледате колико улажемо
у опрему, а улагаћемо још више, онда је јасно да ће ниво
здравствене заштите на Убу бити такав да нико нема потребу
да иде било где другде – додао је Дарко Глишић.
Директорка ДЗ „Уб“, прим. др Биљана Николић, са
својим сарадницима и начелницом специјалистичкоконсултативне службе др Љиљаном Лештарић, задовољна је
улагањем у нову опрему. Општинско руководство обишло је,
прво, Службу физикалне медицине, затим, амбуланту психијатрије и картотеку која је под кључем и у коју нико, сем докторке, нема увид, а онда су посетили амбуланту интерне медицине, ОРЛ амбуланту и Службу офталмологије.
Директорка Николић је навела да ће грађани Уба добити,
у наредном периоду, још три лекара, специјалисте - интернисту, педијатра и оториноларинголога, а убски Дом здравља
ће имати и још једног гинеколога.
Д.Капларевић

064/2180-588
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УБСКА ЛОВАЧКА ГУЛАШИЈАДА- НЕДЕЉА, 11.ОКТОБАР

ОВЕ ГОДИНЕ ИНТЕРНОГ КАРАКТЕРА
- На простору Фазанерије учестоваће четири екипе из Бањана, Радљева, Памбуковице и Уба.
- Гости су добродошли, али уз поштовање епидемиолошких мера заштите.
Због поштовања епидемиолошких мера, овогодишња
убска Ловачка гулашијада разликоваће се од свих
досадашњих. Као традиционална најава за почетак ловне
сезоне, ова манифестација окупиће тамнавске ловце, у
недељу, 11.октобра, од девет до 12 часова, на простору
Фазанерије, поред мотела „Окно“. Како сазнајемо од
председника Ловачког удружења „Уб“ Зорана Марковића,
услед актуелне ситуације проузроковане коронавирусом,
одлучено је да окупљање буде интерног карактера, али ће
свим гостима, који то буду желели, уз поштовање мера
заштите, бити омогућено присуство и дружење са четири
екипе, које ће учестовати на овогодишњој гулашијади.
- У овом тренутку није паметно неко масовније окупљање, јер је на нашој гулашијади увек учествовало по 200-300
људи на јако малом простору, а ова ситуација то не дозвољава. Зато смо се, на скупштини, договорили да обележимо
Гулашијаду, како не би прекинули традицију, и то на паркинг
простору Фазанерије са четири велике раније. То ће бити
наше интерно такмичење између Бањана, Радљева,
Памбуковице и Уба. Некада су то била друштва, а сада су
конститутивна места јер смо сви заједно у Удружењу. И ове
године ћемо имати комисију за оцењивање, као и награде,
дружићемо се и обележити дан Гулашијаде и почетак ловне
сезоне. Надамо се да идуће године неће бити ових проблема
и да ћемо се вратити старом начину организовања нашег
традиционалног окупљења- каже за „Глас Тамнаве“ Зоран
Марковић, први човек убског ловачког удружења.

Гулашијада у складу са епидемиолошким мерама

НОВО-СТАРО РУКОВОДСТВО

ПОЧЕТАК ЛОВНЕ СЕЗОНЕ

На недавно одржаној изборној седници Скупштине
Ловачког удружења „Уб“ изабрано је руководство које ће у
наредном мандату водити тамнавске ловце. За председника удружења изабран је Зоран Марковић- Ћефта,
дугогодишњи први човек ове организације. Функције
потпредседника обављаће, као и до сада, Алекдандар
Дамњановић- Лека (Уб), др Драгољуб Мандић- Манда
(Бањани) и Зоран Ристић- Брка (Радљево).

Према његовим речима, почетак ловне сезоне заказан
је за трећу недељу октобра, а посебно радује повећање броја
ловаца, којих ове године у ЛУ „Уб“ има око 950.
- Наша акција да млади људи у првој години чланства
не уплаћују готово никакву накнаду дала је резултате, јер
реално та деца су имала велики терет да уплате уписнину
које је била већа од нормалне чланарине. Онда то није све,
док купе пушку, па пса, положе ловачки испит, то је онда
поприличан издатак. Од 50-70 младих људи долази сваке
године да се упише у наше удружење, што је велика ствар.
Некада је наше удружење имало 1.200 чланова, па је спало на
600, а сада се полако враћамо тим срећним времениманаглашава Марковић, којем је на недавно одржаној изборној
седници Скупштине ЛУ „Уб“ потврђен нови мандат.

- Ми функционишемо беспрекорно и нашу изборну
скупштину, на којој је било 44 делегата па постоји и могућност
различитих мишљења, завршили смо за сат времена. Искрено
верујем да ћемо у наредном периоду бити све бројнији и бољи.
Углавном је стари састав, само смо мало подмладили скупштину и свако село је давало своје делегате, а ми имамо 36 села,
плус Уб. Млади људи су зрели, лове већ пар година и прави су
ловци. Не само у нашем удружењу, већ у целом ловству морамо поделити људе који лове због меса и оне који уживају у лову. Ови први нису ни битни у овој причи, док људи који уживају
у лову знају да лов значи враћати дивљач природи и не одстрелити их по сваку цену- закључује стари-нови председник
Ловачког удружења „Уб“.
Милован Миловановић

ЗДРАВЉЕ И ЗАШТИТА СТАНОВНИШТА

ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈА
ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА
За потребе Дома здравља „Уб“ испоручено је 1.000 доза вакцина,
Лајковцу 440, Љигу 850, Мионици 500, Осечини 720,
а за Ваљево је предвиђено 4.000 доза.
Вакцинација против сезонског
грипа, почела је у убском Дому здравља,
од уторка, 29. септембра. За потребе
здравствене установе на Убу, испоручено је 1.000 доза вакцина „Influvac
Tetra“, холандског произвођача Abbott
Biologicals B.V. Вакцине су испоручене и
сеоским амбулантама.
- Предлаже се, као и сваке године,
да се вакцинишу људи који су хронични
болесници, старији од 65 година. Битно
је да вакцину приме особе које имају
проблем са плућима, хроничним бронхитисом, астмом, дијабетичари и особе
са кардиоваскуларним обољењима.
Најављена је обавезна имунизација и за
здравствене раднике – навела је др
Даница Вукосављевић Катона, начелница Службе опште медицине.

Особе које желе да приме вакцину, морају у момент у давања бити
здраве, без температуре и знакова
вирусне инфекције. Контраиндикације
су преосетљивост и алергија на јаја,
кокошије протеине и Гентамицин, јер у
упутству за вакцину пише да може садржати полисорбат 80 или Гентамицин. Вакцина се може примити у трудноћи и за време дојења. Потребно је
две до три недеље, како би се стекао
имунитет након примљене вакцине, а
трајање поствакциналног имунитета је
од шест до 12 месеци. Иако се причало
да вакцина против грипа може да заштити и од корона вируса, др Даница
В у кос а в љ е в и ћ К а то н а к а же д а т а
информација није доказана и да је
једино сигурно, да ће лекарима бити

Вакцинација
у убском Дому здравља
лакше да посумњају на корона вирус,
уколико је пацијент добио температуру, а вакцинисан је против грипа.
Грип се брзо преноси, а изазван је
различитим сојевима вируса, који
могу да се мењају сваке године. Овогодишња вакцина је инактивисана и у
себи садржи четири соја грипа: два
а н т и г е н а в и р ус а т и п а А с л и ч н и х
сојевима - H1N1, H3N2 и два антигена
вируса типа Б.
Д.К.

НАШЕ ТЕМЕ
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ГЕОДЕТСКИ БИРО И АГЕНЦИЈА „ГЕОЛОГИСТИКА“

ВАШ ПАРТНЕР У ПРОДАЈИ
И КУПОВИНИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА УБУ
- Цене станова у новоградњи на Убу су од 680 до 730 евра, по квадрату. - Цена кућа зависи у каквом
је стању објекат, али и од локације.- Агенција за некретнине обезбеђује правну сигурност.
Након четири године рада у убском Катастру, Горан
Јанков је отворио Геодетски биро „Геологистика“, 2017.
године. У марту ове године, након стечене лиценце за рад и
посредовање у промету некретнина, овај млади Убљанин
покренуо је и Агенцију са истим именом.
- Када је Геодетски биро 2017. године отворен, помоћ ми
је пружила колегиница Софија Вукојичић, по којој је убски
Катастар препознатљив. Следеће године нам се придружио
мој колега са факултета Иван Ивовић, који сада ради у канцеларији у Љигу. Моја жеља је била да проширим делатност и
стекнем знања која су потребна агенту за некретнине, јер сам у
сталном контакту са људима на терену увидео да на Убу нема
формираног тржишта некретнина, а постоји потреба. Желео
сам да посао посредовања извршавам легалним путем, како
бих заштитио потенцијалне клијенте – навео је Горан Јанков,
дипломирани инжењер геодезије и агент некретнина, власник
„Геологистике“.
Посао геометра и агента некретнина захтева сталну сарадњу са катастром, одељењем за урбанизам, као и осталим
локалним службама, ради активног познавања планова и
развоја општине Уб. Продавци непокретности често нису
свесни какве скривене недостатке имају њихове некретнине,
па их прецењују, а неретко не знају, да на прави начин презентују непокретност. Купци, с друге стране, често одустају од
тражења и гледања туђе непокретности, па се, ипак, одлучују
на сарадњу са агентима преко агенције, јер им је такав вид
комуникације лагоднији, комфорнији, а штеди им и време,
потребно за тражење жељене локације плаца, куће или стана.
- Агенција је ту да, како купцу, тако и продавцу, обезбеди
правну сигурност, која је основ за склапање уговора о купопродаји. На цену изграђеног земљишта, највише утиче, у којој
је зони намене површина, као и правила грађења на некој
парцели, што зависи даље од величине парцеле – додаје
Горан Јанков.
Цене станова у новоградњи на Убу су 680 до 730 евра по
квадрату, без ПДВ-а, док је за један квадрат у старијој градњи
потребно издвојити око 500 евра. Сва новоградња на Убу
припада првој зони становања, тако да код клијената нема
посебних захтева, када је реч о куповини станова у центру
Уба.
- Продавци најчешће буду у заблуди, мислећи да могу да
продају за много већу цену, а она зависи и од намене
површине. Ако је парцела осам ари, могу да се направе само
четири одвојене породичне јединице. Сад је у експанзији
продаја кућа у Првомајској улици. Ради се 'Преки шор' и део
око убског вртића. Од како је кренула епидемија корона
вируса, доста људи из Београда се интересује за куће и
плацеве у околини Уба. Зову ме да их одведем да погледају
неке куће, иако нису на продају. Цена куће зависи у каквом је
стању – навео је Горан Јанков.
За парцелу преко шест ари у првој зони грађења (строги
центар града) може да се добије од 13.000 до 15.000 евра по

Иван Ивовић и Горан Јанков,
власник „Геологистике“
ару, а ако парцела има површину до пет ари, цене су по ару до
10.000 евра. Цена старијих кућа у околини Уба (Трњаци,
Гуњевац) је око 15.000 до 20.000 евра, са окућницом од 20 ари.
На продају су и викенд куће из 80-их година у даљим селима,
па је тако и познати глумац Милош Биковић недавно купио
кућу у Гвозденовићу, селу које је атрактивно због надморске
висине и нетакнуте природе. Углавном купују млађе особе,
желећи да побегну од градске вреве или они који би да улажу
у воћњаке, а велики допринос куповини плацева и
некретнина на Убу, дао је и недавно отворени ауто-пут
„Милош Велики“, па су за сада најатракти-вније сеоске
локације - Стубленица, Паљуви и Мургаш.
Куповина плацева и кућа зависи и од тога да ли на плацу
има пијаће воде, колико далеко је струјна мрежа удаљена и да
ли у близини постоји продавница, али су, углавном, цене
продаје кућа и плацева нереалне. Многи траже за кућу 40.000 50.000 евра, а постоје они који кућу цене и до 100.000 евра, а
она заправо не вреди ни упола толико. Насупрот њима, куће
по удаљеним селима могу се купити и за 5.000 евра.
Д.К.

ОПШТИНСКА УПРАВА УБ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВИ
НЕКАТЕГОРИЗОВАНОГ СМЕШТАЈА
На основу члана 12. Закона о угоститељству
(„Службени гласник РС", бр. 17/19) угоститељ који пружа
услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском
објекту дужан је да, пре отпочињања обављања
делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици
локалне самоуправе на чијој територији се објекат
налази.У складу са овим чланом потребно је поднети
пријаву са Прилогом 1- за некатегорисани објекат на
писарницу Општинске управе општине Уб, Улица војводе
Мишића 20Б, Уб.Документа преузети на сајту општине Уб:
www.opstinaub.org.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ
Ново !!!
ГЕОДЕТСКИ БИРО
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ

Општинска управа општине Уб обавештава угоститеље и физичка лица која пружају угоститељске услуге
под условима прописаним Законом о угоститељству( „Сл.
гласник РС број 17/2019“) и прописима донетим на основу
овог закона, да од 1.октобра 2020.године почиње са радом
централни информациони систем (ЦИС) преко кога
напред наведена лица могу подносити захтев за
категоризацију, уносити податке о корисницима услуге
смештаја и обрачунатог задужења боравишне таксе, као и
приступ подацима о угоститељском објекту у коме пружа
услуге смештаја. Лица која не поднесу пријаву ЈЛС неће
имати приступ функционалностима ЦИС-а.
Све информације у вези са пријавом можете
преузети на сајту општине Уб: www.opstinaub.org.rs
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САВЕТИ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
АПОТЕКЕ “БАШТОВАН“

1. Maja 22, Ub

064/441-79-57
064/92-181-52

ЈЕСЕН У ВОЋЊАКУ РЕЗИДБА И ЧИШЋЕЊЕ
После скупљања лишћа, обавља се
санацијска резидба. Алат дезинфиковати
Асепсолом. Оболеле и оштећене гране треба
одстранити, а требало би и окречити стабла.
Сезона за воћаре још није завршена јер им у новембру
предстоји припрема засада за период мировања. Најважније
је обавити санацијску резидбу и смањити потенцијалне
инфекције, за наредни вегетативни период. Ово је веома
битно, како би се у наредној вегетацији спречила појава
болести или бар смањио њен интезитет.
– Најпре треба сакупити и уништити лишће које може
бити узрочник потенцијалне заразе. Ако биљка још није
одбацила лист, односно ако на стаблу има више од 65% лисне
масе, требало би обавити прскање петопроцентним
раствором урее. Овај раствор ће натерати биљку да одбаци
лист, а истовремено деловати на болести и штеточине,
посебно на чађаву краставост. Најбољи ефекат, овај третман
постиже, када лишће има бледозелену или жуту боју – каже
Саша Радосављевић, инжењер заштите биља.

ПОМОЋ ПРОИЗВОЂАЧИМА ТОВНИХ ЈУНАДИ

ДРЖАВА ОТКУПЉУЈЕ
ТРЖИШНЕ ВИШКОВЕ
За свако продато грло, сточарима ће бити
исплаћена субвенција у износу од 20.000
динара. -Захтеви се подносе до 5. новембра.
Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним
произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних
јунади у отежаним економским условима услед пандемије
КОВИД-19.
Финансијска подршка за откуп тржишних вишкова
износи 26 динара по килограму живе мере за откупљену
јунад за клање и прераду намењену извозу, и то за грла
минималне тежине 500 килограма по цени која није мања
од 252 динара по килограму.
Право на ову помоћ имaју откупљивачи, овлашћене
кланице и извозне кланице или фарме које су откупиле
јунад од пољопривредних произвођача у периоду од 5.
септембра до 30. октобра 2020. године.
Такође, право имају и пољопривредни произвођачи
који су у истом периоду продали товну јунад лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња, односно
објекту одобреном за извоз живих животиња. Пољопривредном произвођачу товне јунади за свако продато грло
биће исплаћена субвенција у износу од 20.000 динара.

Орезивање воћа:
Саша Радосављевић
Након чишћења лишћа, обавља се санацијска резидба,
поготово у засадима где је било ервиније. Из пољопривредне
апотеке „Баштован“ напомињу да се посебно мора водити
рачуна о дезинфекцији алата Асепсолом, као и местима
резидбе на стаблима, преко којих патогени организми могу да
се уселе.
– Све осушене, оболеле и оштећене гране треба
одстранити. Секу се до 20 центиметара у здраво ткиво, код
ервиније и до 30, 40 центиметара испод оболелог места.
Треба уклонити мумифициране плодове, стабло очистити од
оштећене коре или смолотечине. Сва места на стаблу која
воћари обрађују треба дезинфиковати петопроцентним
раствором плавог камена, а потом премазати калемарским
воском – додаје Саша Радосављевић. -Кречење стабала је
још један метод заштите, посебно од смолотечине и већих
рана на воћки. Изводи се најкасније до краја јануара.
Саветодавци препоручују и прскање воћака, тзв. купање
бакарним препаратима, када стабло одбаци више од 70%
лисне масе. Заштита комбинацијом кречног млека, плавог
камена, сумпора и кухињске соли, препоручује се због
успоравања кретања биљних сокова, како не би дошло до
почетка вегетације у случају високих температура или
измрзавања, ако су температуре ниске. Прскање фунгицидима треба обавити по стабилном времену, када је температура око десет степени. То је превентивна мера против
рогача шљиве, монилије цвета, бушњикавости лишћа или
чађаве краставости.
У јесењем периоду треба додати органско или
минерално ђубриво и обавити чишћење међуредног
простора. Дубина јесењег орања не сме бити већа од 20
центиметара, да не би дошло до оштећења кореновог
система.
Д.К.

Подстицај се може остварити за највише:
–100 јунади – регистровано пољопривредно
газдинство које није у систему ПДВ-а;
- 200 јунади – регистровано пољопривредно
газдинство које је у систему ПДВ-а (пољопривредник –
физичко лице и предузетник);
-500 јунади – правно лице које има регистровано
пољопривредно газдинство.
Захтеви за остваривање субвенција подносе се до 5.
новембра ове године.
Право на финансијску подршку из овог програма, за
исто грло, може се остварити кроз подршку намењену
откупљивачу или кроз подршку намењену пољопривредном произвођачу.
За иста грла пољопривредни произвођачи остварују
и подстицај за тов јунади за који се захтеви подносе сваке
године у периоду од 1. фебруара до 31. јула 2021. године.
Финансијска подршка исплаћује се подносиоцу
захтева до утрошка средстава обезбеђених за спровођење
наведене Уредбе. Светлана Јеринић, саветодавац ПССС „Ваљево“

ОКО НАС / ПОЉОПРИВРЕДА
ГОСПОЈИНСКИ ВАШАР НА УБУ

ВЕЋА ПОНУДА
ОД УОБИЧАЈЕНЕ
Следећи, последњи, вашар у овој години,
планиран је за Светог Луку, 31.октобра.
Традиционални вашар на Убу одржан је последњег дана
лета, у понедељак 21. септембра, на празник Рођења
Пресвете Богородице – Малу Госпојину. Убски и крушевачки
вашар су једини одржани у последње време, јер су остала
слична окупљања због епидемиолошке ситуације била
отказана.
Кажу да је шабачки вашар највећи. Међутим, ове године,
многи мали произвођачи, привредници и трговци из региона,
своју робу продавали су на убским улицама. Од раскрснице
код зграде убске Гимназије и Техничке школе, па све до Хале
спортова, улице су биле пуне штандова са разноразном
робом, а продавце и купце послужило је и лепо време, па су
углавном сви били задовљни.
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НА ПОДРУЧЈУ ТАМНАВЕ

КУКУРУЗ
РЕКОРДНО РОДИО
- Први резултати показују да се може
очекивати просечан принос од осам
тона зрна по хектару. - Усев до сада
скинут са 30 посто засејаних ораница.
По свему судећи, ова година ће за тамнавске ратаре
бити изузетно берићетна. Након доброг рода пшенице, и
почетак бербе кукуруза обећава богат принос.
„Он ће чак бити рекордан и у просеку ће износити
осам тона по хектару, што је знатно више у односу на друге
крајеве у Србији“, процењује Славиша Ивановић, директор
Земљорадничке задруге „Уб“.
П р ема њ е говим речима , о ва квим п рин ос има
допринели су повољни агрометеоролошки услови током
вегетације, као и то што се распоред падавина и сунчаних
дана готово поклапао са потребама ове житарице.
„Кукуруз је биљка која само хоће воду и сунце, а тога је
барем било током целог лета, а сада имамо период добар за
зрење. И квалитет зрна је изузетан“.

Првомајска улица:
Продаја нове робе
Продавала се гардероба, обућа, постељина, пешкири,
посуђе, намештај, цвеће и жбунасто биље, ламперија, бродски под, летвице за ограду, воће, поврће, домаће животиње и
још много тога, нова и половна роба. За сваког по нешто. Цене
су биле различите, па ако су купци имали времена да обиђу
све тезге, могли су да пронађу најповољнији артикал.

Продаја половне робе (бувља пијаца)
на некадашњем Вашаришту
Једина проблематика одличне куповине у току вашара,
осим недостака новца, је саобраћај, који циркулише, док
купци загледани у робу, иду од штанда до штанда. Многа
возила пролазе у току вашара улицама где су постављене
тезге са робом, уместо да потраже алтернативно решење, а
има га свакако.
Д.Капларевић

У појединим селима убске општине, где је ниво
подземних вода нижи, жетва најзаступљеније ратарске
културе почела је већ у првој половини септембра, док на
парцелама које се налазе у долинама река још увек није,
због високе влаге у зрну. Процењује се да је усев до сада
скинут са 30 посто засејаних ораница, а завршетак бербе
може се очекивати до краја октобра.
Ивановић указује да се последњих година за бербу
кукуруза све више користи житни комбајн, тако да се посао
обавља брзо и квалитетно.
„За пољопривредне произвођаче, вршај је далеко
економичнији и јефтинији од бербе у клипу. За дан може да
се оврше и ускладишти род са четири, пет хектара, и то све
два човека могу да одраде, што је велика предност у односу
на бераче. Времена су таква, да ми за бербу више немамо ни
радну снагу. Оно што је битно, институти стварају хибриде
који брзо отпуштају влагу и могу да се комбајнирају.“
Откупна цена овогодишњег рода кукуруза до 14 посто
влаге тренутно износи 16 динара по килограму. Директор ЗЗ
„Уб“ Славиша Ивановић каже да осим што могу бити
задовољни родом, пољопривредницима ни цена не квари
рачуницу. Наш саговорник такође подсећа да је поред
кукуруза, и просечан принос соје био рекордан. Премашио је
четири тоне по хектару, а цена соје порасла је на 43 динара
по килограму.
Након брања кукуруза, ратаре очекује и најважнији
јесењи посао, сетва озимих стрних жита, која ће се према
речима Ивановића обавити у отежаним условима уколико
не буде падавина.
Д.Недељковић
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СУДИЈЕ
Добро је ако имаш
духовиту ћерку!
На излазним вратима њеног
студентског стана предупредила је
тугаљиве родитељске савете типа
„не нагињи се кроз прозор“ оном још
смешнијом холивудском FBI репликом која иде уз службену легитимацију: „ Не брините, одавде ја
преузимам!“, и подигла индекс ПФ
Универзитета у БГ.
Када деца оду на факултет,
родитељи су дипломирали. Сад, не
знам тачно како се зову сви ти
испити које смо положили, али знам
да се простиру од „-Шта се каже?
–Хваалаааа!“ до „-Еј, немој много
касно! – Неећууу!“. Растегнути су од
„Лептирићу-шаренићу...“ до „Du
hast“, Rammstein. Од рођендана са
пар свећица до матурске вечери и
пунолетства са ватрометом. Од
успављујућег мириса Косилија до дискретних дамских
парфема којима почиње ноћ. Није ми јасно: док дланом о длан,
ето те у крцатом аутомобилу за превоз бруцоша у Београд.
Када деца одлазе на факултет, измештамо их са
комплетним кадровско-техничким потенцијалом, уз целу
прехрамбено-конфекцијско-електронску логистику. Отприлике,
као када се измешта армијска област. У гепек и на кров стаје све
– од сарме до лаптопа, а на задње седиште - и кућни љубимац.
Знамо распоред пекара, апотека, књижара, ћевабџиница,
пијаца, галантерија, дрогерија и супермаркета у непосредном
окружењу студентске собе коју смо затегли за високе оцене.
Знамо шему аутобуских линија у крају и цео целцати први
комшилук, с њима смо, иначе, разменили телефоне (што је
сигурно – сигурно).
Дан када нам деца одлазе на факултет је дан, што би се
рекло, за есенцијалну рекапитулацију претходних двадесет
година. А то, није лако, иако је понављајуће. Јер, нешто од тога
добије сасвим нову патину као свечану одећу за свечани
тренутак, нешто остаје мантра јер тако највише помаже, нешто
песма коју најбоље рецитујемо па смо најсугестивнији. Заиста,
о свему се говори... О свему... Изузев о томе, да је тај дан
временска линија после које бруцоши постају студенти, па
апсолвенти, онда дипломци, све док не нађу некога с ким ће
открити нове патине, другачије мантре и песму која само њих
чека а рецитује се у двоје.. У ствари, прећуткујемо да нам, од
тада, деца постају гости - корак по корак, дан по дан, сасвим
полако, и сасвим сигурно.
У повратку се ћути. Рекло се шта је било за рећи. А и
прича би ометала размотане филмове у главама „маме и тате“.
Филмове где су главне улоге тренуци од којих се нису виделе
године, сво оно време које нисмо знали довољно да ценимо
верујући да га имамо на претек. Све оне недеље и месеци у
којима нисмо довољно уживали верујући у њихову непролазност. Зато су сада деценије у ненадокнадивом преимуђству.
И нека су.
Када нам деца оду на факултет, када их испратимо па се
вратимо и откључамо кућу одакле смо кренули, узмемо оно
вино за свечане прилике, наспемо две чаше, куцнемо се и
попијемо као лек. Не знам постоји ли и једна победа која се
слави у већој тишини.
Него..., давне 1984, такорећи Орвелове, положио сам
први испит на Правном факултету у Београду: „Општенародна
одбрана и друштвена самозаштита“. Када сам пошао на
полагање кева је просула воду низ степенице, а ћале играо
преферанс са професором Стакићем и чика Мићом Милутиновићем (сва тројица дипломирани машински инжењери).
Вратио сам се са `шестицом` у индексу на кевине баклаве и
бурек с месом. Пошто је чуо шта сам положио матори је добацио
преко наочара, цигаре и карата – „Браво ти га браво јуначе, положио си све војне науке, остале ти још само цивилне!“. То сам
испричао па смо се, као, смејали. Онда и досули још мало вина.
Добро је ако си имао духовитог маторог!

НАШИ АУТОРИ
ТОКОМ ОКТОБРА И НОВЕМБРА

СЕЧА СУВИХ СТАБАЛА
И САДЊА НОВИХ
Из КЈП „Ђунис“ поручују да се уклањање
оболелог и оштећеног дрвећа са јавних
површина врши из безбедносних разлога
У оквиру превентивне акције Комуналног јавног
предузећа „Ђунис“, током октобра ће на више локација у
граду бити уклоњено осушено и оболело дрвеће са јавних
површина, а већ у новембру на њихова места биће засађене младе саднице. Планом је предвиђена сеча оних
стабала којима је, због старости или болести, нарушена
стабилност, те представљају потенцијану опасност за грађане. Како сазнајемо од директора „Ђуниса“ Саше Милићевића највише стабала биће оборено на „Шепковцу“.

Осушена стабла на брду Шепковац
- Надлежне службе и комисија сачињена од шумарских инжињера је, након обиласка терена, утврдила да се
само овога лета на градском брду осушило 30 четинара,
које морамо уклонити. Њих ћемо заменити младим садницама, али и додатно пошумити оголеле површине. Исти
посао, али у далеко мањем обиму, обавићемо и на „Школарцу“, где ћемо такође посадити нове саднице. Садња је
предвиђена и у најужем градском језгру – у Главној и
улици Вука Караџића, на местима где је раније било
дрвеће. Наглашавам да се уклањање стабала врши као
крајња мера, у случајевима када су сува, оболела, небезбедна и угрожавају грађане, рекао је Милићевић.
За набавку садница, Комунално предузеће „Ђунис“
издвојиће милион динара.
Д.Н.

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НА УБУ

АКЦИЈИ СЕ ПРИКЉУЧИЛИ
И СРЕДЊОШКОЛЦИ

У октобарској акцији добровољног давања крви,
одржаној у петак 2. октобра, коју организују Црвени крст
Уб и Инстут за трансфузију крви, учествовало је око
тридесетак особа. Крв је први пут добровољно дало и
неколико убских средњошколаца.
- Ово је седма акција у периоду од марта до
септембра ове године, на територији општине Уб.
Требало би истаћи да су се у акцију укључили ученици
Гимназије 'Бранислав Петронијевић' и Техничке школе
'Уб', као и запослени у свим нашим установама и
службама. Сама ситуација у вези епидемије је таква да
смо врло опрезни, па наши суграђани и даље треба да
држе дистанцу и носе заштитна средства. За разлику од
неких претходних акција, нисмо имали толико људи који
су одбијени због могућих здравствених проблема–
рекао је Слободан Моловић, секретар Црвеног крста Уб.
Следећа акција биће одржана у петак, 6. новембра,
на Градском тргу.
Д.К.

ОБРАЗОВАЊЕ / КУЛТУРА
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ШКОЛА У СЛАТИНИ НАКОН ГОДИНУ ДАНА ОД ОТВАРАЊА

ВРАТИЛА ЖИВОТ У СЕЛО
Издвојено одељење ОШ „Свети Сава“ са сарадницима обишао председник општине Дарко Глишић
Крајем протекле недеље, председник општине Уб Дарко
Глишић, у пратњи својих сарадника, обишао је школу у
Слатини, како би се годину дана након њеног отварања
лично уверио у стање тог објекта и сазнао у којим условима
се спроводе наставне активности. Нова зграда Издвојеног
одељења памбуковчке ОШ „Свети Сава” простире се на
површини од 120 метара квадратних, а у њену изградњу и
опремање локална самоуправа је уложила више од шест
милиона динара. Захваљујући овој инвестицији, у сеоској
школи у Слатини се после паузе од пет године, од прошлог
септембра поново оглашава звоно. Сада има троје ученика
различитих разреда, као и шесторо предшколаца у Издвојеном одељењу Вртића, који функционише у склопу школе.
Након обиласка свих просторија, у пратњи директорке
ОШ „Свети Сава“ Славице Марјановић, Глишић је изразио
захвалност руководству и особљу школе, јер како је истакао,
пажљиво воде бригу не само о деци, већ и објекту, који
„изгледа као да је јуче саграђен, а не пре годину дана“. Према
његовим речима, на сваком кораку виде се труд, залагање и
креативност запослених- школа оставља утисак лепо уређене установе, са пријатним амбијентом за наставу.

Одлични услови за рад:
Нови школски објекат у Слатини

У наредне две године школа ће имати још 11 ученика:
Председник Глишић у посети ђацима у Слатини
„Све одише топлином, а веома ме радује податак да ће
наредне године у клупе сести шесторо првака и још петоро
2022, што доводи до тога да ћемо за две године овде имати
двоцифрен број деце. То у потпуности оправдава наша
улагања у слатинску школу, сав труд, рад и борбу коју смо
имали да бисмо реализовали овај пројекат. Школа је вратила
живот у село, унела радост и охрабрила мештане. Трудићемо
се и даље да тамо где буде потребе саградимо нову школу, не
само да их реновирамо“, рекао је Глишић, који је школи поклонио лаптоп рачунар.
У Издвојеном одељењу ОШ „Свети Сава“ у Слатини као
учитељица ради Марија Ивановић, а са малишанима из припремног предшколског програма васпитачица Вања Милијановић.
„Услови су одлични, све је чисто, уредно и шарено, што
деци и нама, запосленима олакшава, али и улепшава рад и
боравак у школи. Могу слободно да кажем да смо овде сви
срећни“, поручила је учитељица Марија.
Д.Н.

НА КОНКУРСУ ЗА НАЈБОЉУ НЕОБЈАВЉЕНУ КЊИГУ

НАГРАДА ЗА „НЕКАР ИДУМЕЈЕ“
Роман Стефана Бабића, који ће штампати Установа културе,
изабран међу 12 прозних и песничких рукописа
Конкурс за објављивање најбољег
прозног или песничког рукописа аутора
са пребивалиштем на територији убске
општине, који је огласила Установа културе у сарадњи са Градском библиотеком
„Божидар Кнежевић“, завршен је 30.
септамбра, када је одабран победник.
Награда је додељена младом Убљанину
Стефану Бабићу (1996) за роман „Нектар
Идумеје“, који припада жанру епске
фантастике. Жири у саставу: Радован
Пулетић (председник), Тања Мимић,
Јелка Панић, Снежана Јовановић, Весна
Зечић Марковић и Драгана Недељковић
одлуку је донео једногласно, након
читања 12 радова приспелих на конкурс.
Као награду победнику, Установа културе
ће штампати Бабићев роман и заједно са
Градском библиотеком приредити промоцију књиге и тако аутору, иначе студенту
шесте године Медицинског факултета у
Београду, дати шансу да га јавност упозна
и читаоци заволе.
Дело Стефана Бабића, у коме је
детаљно измаштао свет Идумеје, наметнуло се својом зрелошћу, идејном
заокруженошћу и целовитошћу, те се

према оцени свих чланова жирија чита
у једном даху, изјавила је директорка
Установе културе Тања Мимић након
проглашења победника.
„Оно што нам је, такође, утисак са
овог конкурса јесте број пристиглих
радова. Свима који су послали рукописе веома смо захвални и много нам је
драго што у убској општини постоје
људи који се баве писаном речју. Осим
награђеног, још нека дела завређују
пажњу и ми ћемо се трудити да у
будућем периоду, кроз свој редовни
програм рада, помогнемо њихово
штампање“, рекла је Мимић.
Поред романа „Нектар Идумеје“,
који би тебало да буде објављен крајем
октобра, на конкурс су пристигли и рукописи: „Одјек времена“ Радојице
Нешовића, „Драме“ Драгана Костадиновића, „Дневник једне маме“ Јасминке
Симић, „Јерихонска ружа“ Милана
Миловановића, „Доживљаји из мог
шеснаестерца“ Марије Рајовић, „С
друге стране свемира“ Александра
Бошковића, „Дневник сећања“ Марије
Ђукановић, „Диши“ Маријане

Стефан Бабић
Кнежевић, „Некад и сад“ Верице Димитријевић, као и ненасловљене збирке
песама Вере Миливојевић и Драгана
Лазића.
Жеља Установе културе је да конкурс за објављивање најбољег прозног или песничког рукописа постане
традиционално литерарно надметање
које открива књижевне таленте из убске
општине.
Д.Недељковић
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САСТАНАК У КРУПЊУ
ПОВОДОМ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ

ТРАНСФЕР СТАНИЦА
У ОСЕЧИНИ
Настављајући активности око присаједињења четири
локалне самоупораве Регионалној депонији "Еко-Тамнава"
Уб, у уторак, 29. септембра 2020. године, у Крупњу одржан је
састанак, којем су присуствовали начелник Мачванског управног округа Владан Красавац, директор РЕЦ “Еко-Тамнава”
Уб Зоран Петровић са сарадницима, председник општине
Осечина Никола Томић, председник општине Крупањ Иван
Исаиловић,председник општине Љубовија Милан Јовановић, председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић и
помоћник градоначелника Лознице Љубинко Ђокић.

Са састанка у Крупњу
За даље активности везане за финализацију овог
пројекта значајно је нагласити да је једногласно подржан
избор локације за изградњу трансфер станице за транспорт
комуналног отпада из надлежности града Лозница и општина
Мали Зворник, Љубовија и Крупањ. У питању је "општинска
депонија Осечина", која се налази у селу Белотић, на укупној
површини од око 1,5 хектара.
- Изражавамо спремност да обавимо прелиминарне
преговоре са осталим партнерима ради закључења
одговарајућег правног акта којим би се прецизирали права и
обавезе учесника у заједничком пројекту. Основни циљ
израде Студије и трансфер станице је правилно управљање
отпадом ради заштите животне средине и бољег живота
наших суграђана- истакао је председник општине Осечина
Никола Томић, уз захвалност стручном тиму РЕЦ „ЕкоТамнава“, којем је предложио да наставе координацију
активности на уређењу институционалних односа и
управљања у оквирима јединственог Регионалног система за
управљање отпадом и да пруже стручни допринос при
избору оптималних решења.
У наредном периоду уследиће израда Нацрта споразума
којим се уређују међусобни односи, права и дужности града
Лознице и општина Осечина, Крупањ, Љубовија и Мали
Зворник у вези инфраструктурног уређења одабране
локације, пројектовања, изградње, опремања и управљања
објектима и постројењима трансфер станице, линија за
сепарацију отпада и друга питања од значаја за стављање у
функцију трансфер станице у селу Белотић код Осечине.
Очекује се да крајњи рок за потписивање и оверу
обавезујућег Споразума буде 15.октобра 2020.године.

ОКО НАС
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БИБЛИОТЕКА “БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“

ЗАВРШЕН ФОТО-КОНКУРС
„СА КЊИГОМ ЈЕ ЛЕПШЕ“
- Пристигло је 78 фотографија. - Ускоро ће бити организовано званично
уручење награда и изложба најкреативнијих фотографија.
Фото-конкурс „С а књигом је
лепше“, који су организовале градске
библиотеке „Божидар Кнежевић“ из Уба
и „Димитрије Туцовић“ из Лазаревца,
завршен је 1. септембра. Објављена су
имена добитника, а ускоро би требало
да буде организовано и званично проглашење. Овај конкурс је део пројекта
„Дигитална солидарност“ и настао је са
циљем да се у време пандемије корона
вируса, анимирају људи и на креативан
начин укључе у културна дешавања.
Конкурс је трајао од 10. јуна до 1.
септембра, а пристигао је велики број
радова из Србије, па чак и БиХ, укупно
78 фотографија, на тему „Са књигом је
лепше“. Награђене су најмаштовитије и
најкреативније фотографије. Чланови
жирија били су: Негослава Стјепановић,
директорка Народне библиотеке из
Зворника, књижевници Виолета Јовић и
Тоде Николетић, сатиричар Душан Поп
Ђурђев, заменик директора „Змајевих
дечијих игара“ и писац и илустратор
Горан Новаков.
Жири је одлучио да додели прву
награду Ољи Симовић из Рашке и то за

три фотографије, другу награду Нини
Фуртули и Инес Вуковић, док је треће
место припало Мирославу Милетићу и
Љубици Благојевић. Похвале су добили
Наталија Ђуровић, Дино Пантић из
Републике Српске, Душица Смиљанић,
Убљанка Наташа Вујић и Гордана Селаковић. Фотографије су осмишљене тако
да комбинују књигу са природним лепотама или разним другим мотивима,
предметима, животињама, особама.
Јелка Панић, директорка убске
библиотеке, каже да је направљена
одлична сарадња са лазаревачком библиотеком и осмишљене су награде у
виду комплета књига, платнених торби,
које су сашивене као еколошка подршка, шољем са сликом убске Градске
библиотеке, као и похвалнице које ће
бити званично уручене добитницима.
- Биће припремљена и изложба,
од 20, 30 најинтересантнијих фотографија, у нашој и лазаревачкој библиотеци. Има најава да ће изложба гостовати и по библиотекама широм Србије –
рекла је Јелка Панић.
Д.Капларевић

Победничке фотографије
Олге Симовић

АКТУЕЛНО У УБСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
Пошто је Сајам књиге одложен, предвиђени новац за куповину књига на Сајму, биће намењен куповини нових, актуелних
наслова, а књиге ће послати и Министарство културе, које ће
обавити откуп књига од издавачких кућа. Библиотекари бирају
књиге према потребама читалаца. Директорка убске Библиотеке
Јелка Панић присуствовала је онлајн конференцији „Читањем до
укључености“, у петак 2. октобра, презентујући рад који је направила у сарадњи са учитељицом Аном Гајић о раду са маргинализованим групама, социјално угроженом децом, као и децом из
удаљених сеоских домаћинстава и ромске популације.
Библиотека и даље функционише по измењеном режиму,
поштујући све епидемиолошке препоруке. Нема уласка у просторије Библиотеке, већ се књиге остављају на пулту, код улаза,
након чега се дезинфикују и остављају 24 часа ван употребе.
Убска Градска библиотека је добила, по пројекту Министарства културе, средства од 710.000 динара за куповину нове
опреме – компјутере, скенер за скенирање књига из завичајног
фонда, штампаче у боји и другу опрему неопходну за рад
Библиотеке.

Део колектива
убске Градске библиотеке

ФОТО - ДЕЧИЈА НЕДЕЉА НА УБУ
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ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА

СТАРЕ УБСКЕ КАФАНЕ
Кажу да је Уб, пре Другог светског рата, имао око
сто кафана. Неки тврде да и сада има преко 50 (?),
а када смо избројали, показало да је то - тачно.

На месту ресторана ‘’Први мај’’ сада је хотел,
а у плану је и његова доградња у Радовића шуми

Негде је записано (и објављено) да је Уб, између два
светска рата, имао око 100 кафана. Тај податак није могуће,
сада, проверити, али ако је веровати најстаријима, који
памте тадашњу варош само из прича старијих и анегдота
које су се преносиле са колена на колено, и штурим
забележеним подацима, у то време је готово свака друга кућа имала по два-три стола у собици до улице. Али, кафеџи-

Кафана ‘’Ловац’’ је била ‘’Сабирни центар’’
за Убљане који су чували дух старе вароши...
јама то није био једини извор прихода. Пуно њих је држало
и мале трговине, а многи су имали баштице и парче земље у
близини куће.
После рата, нова власт је конфисковала или
‘’откупила’’ локале и велике куће. Основано је Угоститељско предузеће ‘’Шумадија’’, које је држало све кафане,
али некадашње убске кафеџије, жилави и довитљиви,
успевали су да поново отворе своје ћевабџинице, а нешто
касније и познате кафане.
Миле Јоловић Бегеш, по сећањима данас старијих
Убљана, држао је чувену кафану на простору где се сада
налази Пошта. Радио је заједно, ортачки, са својим
пријатељен Драганом, старим кафеџијом, а имали су
запослених највише двоје радника, иако су, поред
роштиља, имали на менију и кувана јела. Радили су по једну
смену дневно, иако су већ били времешни.
Чувена је била и Рибицина ћевабџиница у којој је,
такође, лично власник радио за роштиљем и услуживао
госте. Нико се, сада, не сећа како је добио надимак, али ка-

жу да није спремао гирице на роштиљу. Имао је најбољи
роштиљ чија тајна је била само у томе да се прави од
мешавине меса које је мало одлежало, тек толико да боље
прими укус роштиља - ужареног угља и сагорелих масноћа.
Запамћен је, поред главних градских кафана ‘’Парка’’ и ‘’Зеленгоре’’ и ресторан ‘’Први мај’’у Радовића шуми,
испод којег су биле тополице и пескана уз коју су Немци
стрељали групу родољуба у време одмазде, ратних
година.
‘’Први мај’’ је имао куглану, први џу-бокс на Убу,
велику ресторанску башту и у летњим месецима музику.
Разуме се, роштиљ се подразумевао. Због природног
окружења. шуме и тополица (сада је ту стадион), овај локал
је имао и друге незваничне називе, ‘’Промаја’’ и ‘’Развод
брака’’. За Празник рада и уранак, ту је долазила радничка
класа са музиком, печењем, пивом, вином ...
Седамдесетих година прошлог века приватно угоститељство је доживело свој велики процват.
( Наставиће се )

Главна улица седамдесетих година
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УДАРНЕ РУПЕ НА УЛИЦАМА

УБСКИ „СПЕЦИЈАЛИТЕТИ’’
Коловози на улицама се често поправљају,
али неке ударне рупе упорно опстају
Својевремено, седамдесетих година прошлог
века, кад је у труп убских улица постављана канализација,
такозвани поклопци на шахтама, нашли су се неколико
сантиметара ниже од асфалта. Тадашњи извођачи радова
су објашњавали да ће се ‘’све изравнати’’ када дође
завршни, хабајући, слој. И, годинама су пнеуматици
возила, на коловозу, имали својеврсне ударне рупе... У
неким улицама је, заиста, асфалт попунио разлику, али
остало је, ево већ готово пола века, пуно тих ‘’успомена’’.
Уз све те рупе, које се налазе, углавном, на средини
коловоза, појавиле су се, на неким местима, нове, праве
ударне рупе. Недавно су асфалтне траке убских улица
поправљане, попуњено је пуно рупа, али, остало их је
неколико... Да ли су прескочене случајно или остављене за
наредно ‘’крпљење’’ - није познато...
Најозлоглашенија међу возачима је улица Вука
Караџића у делу поред Занатског центра, према Храму и
убским црквама. Крај самог семафора, лево, незаобилазна
је, дуго, била једна дубока ударна рупа. Нема је више, али
само пар десетина метара, низ улицу, као да је прескочена,
прети, чини се, још већа и дубља. Десно су паркирани
аутомобили, па, возачи, немају избора. Левим предњим
точком се упада, као по правилу.
А има и један ‘’убски специјалитет’’ у тротоару.
Наиме, када је рађен асфалт у улици која од ‘’Зимпе’’ води
ка кружном путу и Трњацима, показало се да је ниво
коловоза виши за тридесетак сантиметара од темеља кућа
које се налазе преко пута ’’Зимпиног’’ плаца. Да би се
спречило састављање тротоара са спољном страном
зида, ‘’оправљене’’ су две каскаде, усека у тротоару. И све
би било у реду да су ту постављене и неке препреке које би
спречиле пад пролазника у изненадни нижи ниво
тротоара. Овако, неопрезни, просто, упадну...
Прокопавање коловоза по средини због постављања нових канализационих цеви често за последицу
има својеврсне лежеће полицајце. Додуше на неким
местима та узвишења или удубљења су добродошла јер
опомињу возаче да смање брзину. Али... Коментар је, ипак,
сувишан.
М.М.
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СЕЛУ У ПОХОДЕ - СЕЗОНА ПЕЧЕЊА РАКИЈЕ

КВАЛИТЕТ ЈЕ НАЈВАЖНИЈИ
Негослав Марковић живи у Обреновцу, али
свакoг викенда је у Шарбанама где гаји шљиве
и пече, кажу, најбољу ракију у околини...
Кажу да има
истине у вестима да
добра домаћа ракија
помаже у побољшању циркулације, али
и, по неким, додуше,
лаичким истраживањима, предствља
својеврсни лек против короне. Поведедени за овим непоузданим ‘’научним
претпоставкама’’.
нашли смо се у Шарбанама, код Негослава Марковића,
баш у тренутку када
је приводио крају печење ракије од шљива рода 2020.године. Помагао му је зет Драшко Ћулафић, чији син Мирко (са
породицом живи и ради у Холандији) је финансирао
изградњу настрешнице и добрим делом свега што је
потребно за рад такозване веселе машине - лампека.
- Овај казан ‘’мери’’ 150 литара и то је довољан капацитет који је мени потребан-каже Негослав. - Ове године
шљива је нешто слабије родила па је и посла било мање.
Иначе, набавили смо и машину за вађење коштица
(коштала око 1.500 евра) која је омогућила да, прошле
године, добијемо ракију изузетног квалитета.

УБСКИ ГРАФИТИ

ОДЛОЖЕНИ ЗА ПРОЛЕЋЕ
Због пандемије корона вируса одложен је
сусрет Убљана чији повод су лепа сећања
Тек што је, додуше незванично, договорено да
традиционални колажни програм ‘’Убски графити’’ пређе у
надлежност Културног центра, а већ, из објективних
разлога, мора да се одлаже. Наиме, било је планирано да
се у октобру, у мотелу ‘’Окно’’ (или на неком другом месту),
организује још један сусрет са темом о ликовима ‘’малих и
великих Убљана’’ из не тако далеке прошлости, а пандемија је учинила своје. Аутори, сценариста, режија, глумци,
музика и организаторим су одлучили да се, ‘’вече сећања
на легенде које још живе у нама’’, одложи за неки од
термина на пролеће или касније, зависно од пандемијске
ситуације.

Убски џез оркестар из старих времена
Традиционално, од првог сусрета Убљана са овим
поводом, пре више од десет година (до сада), спонзори
‘’Убских графита’’ су били ЗЗ ‘’Трлић’’, Живојин Јовановић,
‘’Сточар ЛСБ’’ Трњаци, Стева Леонтијевић, ‘’Убско пиво’’,
Зоран Божић и Општина Уб, уз Мотел ‘’Окно’’ Зорана
Марковића.

Негослав Марковић и
Драшко Ћулафић у
воћњаку са Стенлејком
Није доказано да добра препеченица лечи од
корона вируса, али је поуздано да користи, ако се попије
једна чашица сваког јутра. Разуме се да је ракија од
шљиве, из које је одстрањена коштица, квалитетнија.
Ипак, ове године, шљива је слабије родила, па ће се пећи
само од класичне комине, али биће неколико казана од
грожђа, стандардне лозоваче.
И на крају, нешто занимљиво, сирће које се добија
од комина шљиве. Кажу да је добро за превијање, за
облоге на отеклине или убоје на телу или удовима,
Наишао је и комшија који је потрвдио да му је помогао
облог од ‘’шљиваног сирћета’’, а цело друштво око казана
се подсетило како се некад, у гладним временима, јела
проја баш са овим сирћетом.
Светска здравствена организација и даље шаље
упозорења на опасност од вируса, а у Шарбанама смо
видели да има начина да се допринесе (и лично) у
тражењу лека. Ако ништа, биће боља - циркулација крви, а
у Шарбанама, код Негослава Марковића, пече се ракија,
препеченица, која, свакако помаже... Онима који знају за
праву меру. Разуме се да претеривање, у сваком случају,
смета.
М.М.

Ако имате тему за нас и ако има разлога
да дођемо и вашем селу у походе,
јавите се Редакцији ‘’Гласа Тамнаве’’.

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

ВЛАДИМИРЦИ
СТРЕЉАЧКО СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ
„САВА“ МЕСАРЦИ

КАДЕТИ
ШАМПИОНИ ДРЖАВЕ !
Стрељачко спортско удружење „Сава“ Месарци
учествовало је, крајем септембра, на финалу Купа Србије у
Смедереву у категоријама до 18 година старости и у
конкуренцији кадета освојило екипну титулу шампиона
државе.

СРЕДСТВИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

АСФАЛТИРАЊЕ
У ВУКОШИЋУ
Уређена два путна правца, на две стране
села, укупне дужине 1.000 метара
Изградња локалне путне инфраструктуре, на краћим
деоницама, у општини Владимирци, која се финансира
средствима из локалног буџета, настављена је средином
септембра у селу Вукошић.
У том периоду асфалтиране су две деонице, укупне
дужине 1000 метара. Најпре је асфалт добио пут за Орловац
(Стојића раскршће) у дужини од 500 метара, док је друга
деоница урађена на путу ка Заблаћу (пут око баре, Бркића
мала).
- У питању је пројекат, који смо започели претходних
година, да у сваком насељеном месту, средствима из
општинског буџета, урадимо по једну мању деоницу пута. На
овај начин показујемо да можемо домаћински да располажемо буџетом, а захваљујући уштедама које правимо планирамо да сваке наредне године урадимо по четири километра
нових асфалтних путева. Приоритет су нам села и засеоци
који имају већи број становника, јер желимо да им омогућимо
боље услове за живот и рад- казао је Горан Зарић, председник
општине Владимирци, приликом обиласка радова у Вукошићу.

ССУ „Сава“ Месарци:
Шампиони државе у кадетској конкуренцији
У питању је један од највећих успеха у историји
владимирачког спорта, који је изазвао позитивне реакције
јавности и још једном потврдио да се посвећеност и рад
увек исплате. Поред кадета који су освојили прво место,
Стрељачко спортско удружење „Сава“ Месарци заузело је и
друго место и конкуренцији млађих јуниора, док је сребрну
медаљу у гађању ваздушном пушком освојио члан овог
клуба Златомир Марковић.
Највећи таленти српског стрељаштва из целе Србије
борили су се за медаље у разним дисциплинама. На
такмичењу у Смедереву било је пријављено више од 200
стрелаца из 37 клубова.

НАСТАВНИЦИ ИЗ ВЛАДИМИРАЦА
ПУТНЕ ТРОШКОВЕ ПРЕУСМЕРИЛИ НА

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
У ДРАГОЈЕВЦУ
Радови у Вукошићу
Прошле године, захваљујући средствима Владе Србије,
у општини Владимирци урађено је чак 37 километара
асфалтних деоница. У наредних месец дана у плану је
наставак уређења путева, који ће се финансирати из
републичког буџета.
- До краја календарске године очекује се завршетак
радова на путевима где је урађен премер и предрачун у претходном периоду и то ће изводити „ПЗП Ваљево“, средствима
обезбеђним од стране Путева Србије. То су значајнији путни
правци, углавном веће дужине- наглашава Зарић.
За више од 200 домаћинстава у Вукошићу, асфалтни
путеви имају велики значај, наглашава одборник у СО Владимирци и мештанин овог села Милета Јеличић.
- Обећања се полако испуњавају. Локална самоуправа
све што је обећала, испоштовала је и урадила. Ове две асфалтиране деонице по 500 метара много значе за наше село, јер
нас спајају са Ваљевским путем али и Црниљевачким у неком
наредном периоду. Спајање два регионална пута има непроцењиву вредност за село, а радићемо и даље- поручује Јеличић.
Свесни чињенице да је у сеоским срединама квалитет
путне инфраструктуре један од приоритета за квалитетан живот свих мештана, и у наредном периоду, акценат надлежних
биће на издвајању средстава у ове намене.
М.М.М.

Уштеду у путним трошковима, коју су остварили током ванредне ситуације, када је настава одржавана онлајн, близу 50
просветних радника у влад и м и р ач к и м ш кол а ма ,
усмерили су на унутрашње
уређење и изградњу санитарног чвора у Издвојеном
одељењу ОШ „Јован Цвијић“ у Драгојевцу. За путне
трошкове просветних радника на месечном нивоу
Школа у Драгојевцу
издвоја се близу 380.000
динара.
- У договору са људима из општине дошла сам на
идеју да та средства преусмеримо и прередимо наш
финансијски план, пошто школа није имала санитарни
чвор, а унутрашњост јој је била јако лоша. Санитарни чвор,
као и комплетни радови у унутрашњости, скоро су
урађени, тако да су деца и њихови наставници добили
лепу и здраву школу. Потребно је још урадити кров, као и
фасаду на згради, па се надам да ћемо ускоро добити једну
лепу и функционалну школу са прелепим амбијентом за
њене кориснике- истиче Наташа Баста Ђорђевић, директорка ОШ „Јован Цвијић“ у Дебрцу.
М.М.М.

ЛАЈКОВАЦ
СВЕСТРАНА ЛАЈКОВЧАНКА
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СПОРТИСТА СА ФОТО-АПАРАТОМ

БИЉАНИН
„ПОРТРЕТ КРОЗ ВРЕМЕ“

СВЕ ДРАГАНОВЕ
ЉУБАВИ

Школовала се за електричара, занима је и политика,
док је сликарство њена велика љубав, а један њен
ауторски рад успео је да прође на конкурсу за
престижну изложбу "Портрет кроз време".

Драган Радовановић, дипломирао је на ДИФ-у,
посветио се кошарци, планинарењу,
фотографији, а издао и збирку песама.

Иако је завршила средњу електротехничку школу, потом
и фризерски курс, Биљана Гавриловић (44) свој сликарски
таленат, који у њој тиња од детињства, усавршавала је на
Ликовном студију КЦ "Хаџи Рувим" у Лајковцу. Ова Лајковчанка, или боље рећи Непричавка родом, и поред породичних
обавеза (има мужа и двоје деце), постигне да ради различите
послове, али и да се повремено лати киста и штафелаја.
- Радила сам као сарадник у Културном центру "Хаџи
Рувим", и то у оним тешким данима када је бомбардована
наша земља. У трговини сам провела15 година, а као фризер
10, завршила сам и фризерски курс, а тим послом заправо
нисам ни престала да се бавим. Занима ме и политика, те сам
претходне четири године провела у одборничким клупама СО
Лајковац, а исто то настављам и у овом мандату- истиче
Биљана Гавриловић, која је и председник ОО СДПС Лајковац.

Драган Радовановић (59) ради као наставник
физичког васпитања у основној школи у Јабучју. Међутим,
многи га познају као врсног фотографа и сниматеља, други
као планинара ПСД Ћира, који је у планинарском савезу
основао Службу водича. Његове добре партије под кошем

Драган Радовановић

Биљана Гавриловић
Сликарство је ову Лајковчанку одвело на бројне изложбе
широм наше земље. Мотиви на њеним сликама су пејзажи,
урбани крај лајковачке пруге и онај са села, али и портрети
савременика.
- Крајем деведесетих година прошлог века мој рад
"Портрет Исидоре Секулић" стручни жири Галерије НУБС у
Београду изабрао је да буде изложен на престижној изложби
„Портрет кроз време“, за коју су били одбијени бројни
афирмисани академски уметници. Учествовала сам и на
уметничкој школи Црвеног Крста у Баошићу, где сам водила
луткарску радионицу. Сликарство је моја велика љубав, а ово
су турбулентна времена, не стидим се ни једног поштеног
посла, а мислим да ћу уметности потпуно моћи да се
посветим тек када будем пензионер- закључује ова свестрана
Лајковчанка.
М.Ранковић

КК Железничар зе публику нису биле изненађење, али када
је написао и објавио збирку песама "Све моје љубави",
било је то нешто ново чему се ни најбољи драганови
познаници нису надали.
- Био сам кошаркаш и тренер, вештину под обручем
пренео сам и млађим генерацијама. У Железничару сам био
од 1976-те, па до деведесетих година прошлог века. Од
фото-апарата се нисам одвајао од гимназијских дана, а у
једном периоду снимао сам и народна весеља, а онда сам
се посветио и уметничкој и документарној фотографији.
Излагао сам у Лајковцу, Београду, Прибоју, Љигу, али и на
Данима српске културе у Паризу. Кроз збирку поезије "Све
моје љубави" желео сам да објединим све моје таленте каже Драган Радовановић. - Фотогрсфисао сам и опевао
Колубару, пецао са њених обала, али она више није
истраживана, као ни река Љиг, а изненађује ме да су корита
ових предивних река препуна пластичних кеса и смећа.

Овековечио воденице
Бројне воденице на Колубари, посебно код Рубрибрезе и Непричаве Драган је забележио својим фотоапаратом и оне данас представљају важно сведочанство. М.Р.

СЛИКАРИ И ФРУЛА ИЗ ЛАЈКОВЦА НА МЕЂУНАРОДНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ

ЛАЈКОВЧАНИ НА „ВИЗАНТИЈСКИМ ОДБЉЕСЦИМА“
На Мултимедијалној изложби у Београду истакло се и неколико Лајковчана
Традиционална манифестација "Визатисци одбљеци",
која готово три деценије траје у Београду, ове године је, у
Галерији "Театра 78", окупила око 30 уметника различите
бранше из земље и иностранства, а међу њима сликарке
Снежану Јовановић и Биљану Гавриловић, фрулашицу
Биљану Пауновић, те ауторке уникатног накита "Љубимци
свемира", Адријану и Елеонору Ранковић.
Те вечери у програму су наступили и Вјера Миковић,
глумица, Петар Гојковић, кларинетиста, и Хаира Јаковљевић, историчарка уметности и ликовна критичарка.
Председниц а Српског академског друштва
"Византија" Гордана Петровић учесницима је доделила
захвалнице „Гласа Тамнаве“, који је подржао ову манифестацију, и поменутог удружења.
Снежана Јовановић, овом приликом је нагласила Упркос корони, Лајковчани нису желели да изостану са
овако важне културне смотре која траје скоро три деценије.

Детаљ са мултимедијалне избложбе
„Византијски одбљесци“ у Београду
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ „ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ“ 2020.

ПРОЈЕКАТ ПРЕВЕНЦИЈЕ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ

„ПОДЕЉЕНА СРЕЋА, ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА!“

ПРЕГЛЕДАНО ОКО 1.700 ПАЦИЈЕНАТА

У оквиру „Дечије недеље“ малишани су цртали, имали модну ревију и спортски дан на Школарцу.

Скрининг обухвата ЕКГ снимање, мерење крвног притиска, шећера у крви, висине, тежине
и узимање краће анамнезе у виду упитника.

Овогодишња „Дечија недеља“, организује се у знаку
Године солидарности и сарадње, коју је прогласила Влада РС,
од 5. до 11. октобра, под слоганом „Подељена срећа, два пута је
већа“. Организатор овогодишње манифестације, која ће се
реализовати сходно епидемиолошкој ситуацији, је Хуманитарна
организација „Дечје срце“, уз подршку Министарства за рад и
социјална питања.
Циљ „Дечије недеље“ је подизање свести о важности
ангажовања на унапређењу солидарности и сарадње грађана, а
значајна пажња биће посвећена деци којој је највише потребна
солидарност: деци са сметњама у развоју и деци са инвалидитетом, деци са Косова и дијаспоре, деци без родитеља, деци
ромских и националних мањина, KAO I болесној деци.
Сходно циљевима, Предшколска установа „Уб“, као и све
основне школе у убској општини, обележиће „Дечију недељу“
кроз разнолике активности у којој су главни учесници деца. Иако
ће ове године изостати маскенбал, који је красио улице Уба, годинама уназад, у убском вртићу су се потрудили да деци осмисле богат програм.
У понедељак, 5. октобра, деца су осликавала плочнике на
улицама, кроз активност коју су назвали „Креда црта маштом“. У
уторак, 6. октобра, у свакој групи, одржана је модна ревија. У
среду, 7. октобра, васпитачи су причали бајке и организовали
изложбу дечијих радова на тему „Дечија недеља“, коју су поставили на собне паное. У четвртак, 8. октобра, предвиђен је
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Дечија недеља на Градском тргу

Спортски дан „Игре без граница“ на СЦ „Школарац“, за предшколце и старију децу, а у петак журка и подела диплома.
Издвојено одељење ОШ „Милан Муњас“ деце са
сметњама у развоју у сарадњи са Градском библиотеком
„Божидар Кнежевић“ организовало је изложбу својих радова.
Убска библиотека се потрудила да обезбеди средства за рад, а
деца су цртала и стварала.
Д.К.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

ОТВОРЕНО ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАЊАНИМА
Школа има 47 ђака, који наставу похађају у адаптираном простору некадашње
трпезарије ОШ „Рајко Михаиловић“
Након две године пробног рада, у Бањанима је и званично
отворено прво Издвојено одељење убске Школе за основно
музичко образовање „Петар Стојановић“. Смештено је у
простору зграде Месне заједнице, који је адаптиран и уређен
захваљујући општини и помоћи родитеља. Од септембра,
наставу похађа 47 ђака, распоређених у четири класе: клавир,
хармоника, виолина и соло певање.
Отварање подручног одељења у Бањанима, ученици и
професори ШОМО „Петар Стојановић“ обележили су свечаним
концертом, коме су присуствовали начелница Школске управе
Ваљево Зорица Јоцић, представници локалне самоуправе,
Месне заједнице и тамнавских школа, као и наставно особље,
деца и мештани.
Присутне је поздравио директор Музичке школе Владимир Ђенадер, који је истакао да Издвојено одељење олакшава
ученицима из Бањана и околних села стицање музичког
образовања.
„Пошто смо везни за рад бањанске школе, према њиховом
распореду организујемо наставу и успевамо да се консолиСвечани концерт испред објекта
дујемо. Простор који смо добили је солидан, родитељи су нам
издвојеног одељења у Бањанима
помогли и да заједнички урадимо неке поправке. Зграда јесте
стара, али уз даљу подршку општине ћемо је реновирати и још
више побољшати услове за рад. Најважније је да имамо доста
За адаптацију и опремање Издвојеног одељења, локална
уписаних ученика, а очекујем да ће у наредној школској години самоуправа је из буџета издвојила око 600.000 динара, док ће
интересовање бити повећано“, рекао је Ђенадер.
следеће године улагања бити знатно већа, обећао је председник убске општине Дарко Глишић.
„Планирамо да комплетно обновимо овај вишенаменски
објекат, како би био потпуно безбедан, комфоран и спреман за
сва будућа дешавања, а пројекат ћемо урадити до краја децембра. Отварање Издвојеног одељења у Бањанима је од
вишеструког значаја и користи. То је велики корак напред за
село, јер има нову енергију која ће младе овде доводити, али и
за Музичку школу. Такође, ово је значајан тренутак за даље
музичко усавршавање све деце која гравитирају према
Бањанима и оних који похађају матичну школу „Рајко Михаиловић“. Овај потез охрабрује и показује да уз мало добре
воље и организације, можете направити нешто што деци пружа
могућност да стичу нова знања, друже се, шире позитивну
енергију и ведар дух. Свака част за идеју и иницијативу“,
Председник Глишић у обиласку објекта у ком је изјавио је Глишић, који је најавио и могућност организовања
смештено Издвојено одељење ШОМО „Петар Стојановић“ издвојених одељења Музичке школе и у другим, већим сеоским центрима.

Пројекат Дома здравља „Уб“ - „Унапређење превенција и контрола кардиоваскуларних болести код старијих
од 45. године у општини Уб“, ушао је у другу фазу. У протекла
два месеца, прегледано је око 1.000 пацијената, а укупно од
почетка реализације пројекта, па до сада, 1.700 лица. На
превентивном систематском кардиолошком прегледу,
појединим особама откривени су хипертензија и дијабетес,
што их сврстава у ризичну групу пацијената који могу да
оболе од кардиоваскуларних болести.
- Пројекат је настављен, чим се ситуација са Ковидом
смирила. Докторка која ради на пројекту заказује и зове
људе телефонским путем. Замолила бих пацијенте да се
одазивају, мада је одзив одличан. По позиву се ради скринг
на кардиоваскуларна обољења, контроле хипертензије и
контроле код људи који су прележали акутни инфаркт
миокарда. Долазе овде, одради се комплетан кардиоваскуларни преглед. Имамо доста новооткривених, и дијабета и хипертензије код млађих људи – објаснила је др
Даница Вукосављевић Катона.
Позивају се све старије особе од 45. године живота,
којима се у новом делу зграде, где су смештене специјалистичке службе, прво уради ЕКГ, затим им се мере висина и
тежина, а након тога и ниво шећера у крви. Када се обаве сва
неопходна мерења, пацијент прелази у другу собу, код др
Соње Костић, која пацијенту мери притисак, послуша плућа,
погледа и растумачи ЕКГ налаз, а након свега поразговара
са пацијентом, па у виду упитника или краће анамнезе
здравственог стања пацијента, убаци податке у компјутер.

НАКОН ХУМАНОГ ГЕСТА МЛАДОГ ДЕЈАНА ГАЈИЋА

ЗАХВАЛНОСТ
ВЕТЕРАНА ПЈП
Власнику трговине „Агро ауто делови“, Дејану Гајићу
из Паљува, ових дана, припадници Удружења ветерана
Посебне јединице полиције уручили су захвалницу и значку
почасног члана ове организације. Изненађење је овог двадесетпетогодишњег предузетника сачекало у његовој радњи,
где је и забележена ова фотографија. Захвалност у име Удружења ветарана ПЈП упутили су убски полицајци Милан
Шишовић и Милан Илић.

Почасни члан Удружења: Дејан Гајић (у средини)
са Миланом Шишовићем и Миланом Илићем
- Финансијска донација коју смо добили од младог
Дејана Гајића нашем Удружењу много значи. Он је, на овај
начин, желео да се захвали јединици ПЈП и њеним припадницима што су херојски бранили отаџбину у тренуцима
када је то било најпотребније. Новац од оваквих донација
Удружење даје за лечење ветарана који су тешко оболели и
којима је то преко потребно. Поносни смо што оваквих људи
има у нашој средини- поручио је убски полицајац Милан
Илић.
М.М.М.

ЕКГ, важан део дијагностике:
Техничар Милош Петровић
За превентивни кардиолошки преглед, није потребно имати
здравствену књижицу, јер је један оц циљева де се прегледају
и пацијенти који нису осигурани.
Докторка Даница Вукосављевић Катона истиче да је
веома важно открити на време кардиоваскуларно обољење,
јер када се у 45-ој години препише пацијенту адекватан лек,
смањују се ризици за оболевање. Сви пацијенти, којима се
открију кардиоваскуларне тегобе или обољења, упућују се код
интернисте кардиолога на даље анализе и преглед.
У другој фази пројекта предвиђена је набавка холтер ЕКГа, који ће тумачити интерниста кардиолог, а резултате двадесетчетворочасовног холтера притиска тумаче лекари убског
Д.К.
Дома здравља, који су прошли адекватну обуку.

АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА ПОМОЋИ ЗА ЛАНУ ЈОВАНОВИЋ

ЈОШ 500.000 ДОЛАРА
ДО ИЗЛЕЧЕЊА
Убљани и млади убски хуманитарци недавно су, на продајном
базару у парку, показали колико
велико срце имају. У року од четири
сата у акцији је прикупљено преко
380.000 динара, за лечење мале
Лане Јовановић којој је неопходан
изузетно скуп лек, али једини избор
у лечењу спиналне мишићне атрофије – ретке прогресивне и смртоносне неуромишићне болести. За
лек „Золгенсма“, који кошта 2,4
милиона долара, потребно је да се
прикупи још 500.000 долара.
Родитељи мале Лане Јовановић захвалили су се Убљанима и
свим људима који су помогли и који
помажу да се прикупе новчана
средства.
- Желео бих да се захвалим
Лана Јовановић
малим хуманитарцима, пошто нисам у могућности да дођем лично!
Хвала им, јер нису помогли само малој Лани, већ и другима, да се
шири свест о хуманитарном раду. Што је најважније, помогли су
нама, одраслима, да нам се врати нада у нове генерације.
Показали су да су бољи од нас! – упутио је, путем „Гласа
Тамнаве“, речи захвалности Ланин отац, Димитрије Јовановић.
Пре три недеље Ланино стање се погоршало, па је морала
да буде хоспитализована, а мајка Александра тада је замолила
да помогнемо Лани, док не буде касно. Кутије у којима се
прикупља новац за Ланино лечење, налазе се у скоро свим
локалима широм Уба, па грађани могу да помогну сходно својим
могућностима.
Д.К.
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Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

У ЛАЈКОВЦУ ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Планирани буџет општине Лајковац за ову годину износио је 1.195.000.000 динара,
а након усвојеног ребаланса умањен је за 63 милиона и износи 1.132.000.000 динара.
На другој седници новог сазива Скупштине општине
Лајковац одборници су, међу 36 тачака дневног реда,
усвојили и Одлуку о ребалансу буџета за 2020. годину.
Планирани буџет општине Лајковац за ову годину износио је
1.195.000.000 динара, а након усвојеног ребаланса умањен је
за 63 милиона и износи 1.132.000.000 динара. У току године
дошло је до смањеног прихода од пореза на зараде за 30
милиона и других прихода из класичног оквира за око 12
милиона, до смањења неких административних републичких ставки, па су на основу тога кориговани укупно планирани приходи. У складу са Одлуком о ребалансу, промене су
претрпели програми буџетских фондова и ЈП „Градска
чистоћа“.

Обраћање Андрије Живковића,
председника општине Лајковац
Локални парламент је усвојио Одлуку о завршном
рачуну буџета за 2019. годину и Извештај о извршењу
Одлуке о буџету за период јануар-јун 2020. године. Извештај
о завршном рачуну буџета за 2019. показао је да је
извршење на нивоу претходних година. Процентуално то
износи 67 одсто, што је слично као претходних година, чак
нешто изнад просека. Председник општине Андрија
Живковић реаговао је на примедбе појединих одборника,
издвајамо део који се односи на инвестиције:
- Што сетиче инфраструктурних радова, базен као
капитална инвестиција започет је 2016. године, дакле гради
се четири године. Морамо бити свесни да сви капитални
пројекти захтевају дуже време за реализацију. Можда је то
могло бити и пре, али полако инвестицију приводимо крају.
У току је изградња котларнице која ће бити завршена у
октобру, следи технички пријем базена тако да бисмо га око
Нове године могли пустити у рад. Амфитеатар ОШ „Миле
Дубљевић“ је завршен, а започет је пре десетак година. Дуго
је био незавршен, ми смо ове године определили новац и
школа га већ увелико користи. Трудимо се да све што је
започето у прошлости, а важно је за грађане Лајковца,
приведемо намени.
Извршење буџета за првих шест месеци текуће године
износи 35,24 одсто, а извршење капиталних издатака 33,19
одсто – у апсолутном износу то је 140.496.000 што
превазилази вредност реализованих инвестиција у односу
на целу 2019, рекла је за говорницом Татијана Панић,
руководилац Одељења за буџет и финансије Општинске
управе Лајковац. С обзиром на познате околности,
извршење буџета је релативно добро, закључила је Панић.
Минималне измене претрпео је Ценовник комуналних
услуга ЈП „Градска чистоћа“, у делу услуге изношења смећа
и отпада. Усвојеним променама омогућен је правичнији
начин наплате ових услуга за поједине категорије
корисника. Такође, отворена је могућност обнове старих
гробних места по веома повољним условима.
Највише речи у дискусијама одборника било је о
водоснабдевању на подручју општине Лајковац, са

Излагање Бојана Богдановића,
директора „Градске чистоће“ Лајковац
посебним освртом на водоснабдевање Степања, али је било
расправе и о безбедности у саобраћају. Осврћући се на
водоснабдевање председник Живковић је истакао да је то
приоритетни проблем Лајковца већ 10-20 година и додао:
- Има помака у последње време и рестрикције нису тако
велике као протеклих година. Јако битно је да су се у то
укључили и држава и ЕПС, тако да су велики изгледи да
финансирају замену магистралног цевовода који је изграђен
још 1981. године. Чекамо да крене вода из акумулације СтубоРовни, али то се неће десити наредних неколико година због
изградње „брзих трака“ од Непричаве до Иверка. Прошле
недеље смо, заједно са представницима градске општине
Лазаревац и општине Мионица, имали састанак у Канцеларији за управљање јавним улагањима. Заједнички циљ нам је
да се обнови и активира бунар капацитета 25л/с у селу
Вировци код Мионице, у власништву ЈПКП „Лазаревац“ и да
се уради постројење за пречишћавање вода. Део капацитета
овог бунара ишао би ка нашим селима у којима смо
претходних година урадили примарну мрежу, пре свега
мислим на Словац, Маркову Цркву, Ратковац, Придворицу и
Стрмово. Један део воде довели би до водовода у Непричави
чиме бисмо повећали његов капацитет. Веома је битно да је
Канцеларија за јавна улагања прихватила наш пројекат
замене азбестних цеви у центру Лајковца, то је око осам
километара, замену старих водомера, прикључака и
изградњу две подстанице за више делове Лајковца, односно
за Ћелије и део ка Селу Лајковцу. Због пандемије реализација
пројекта је померена за следећу годину. У Јабучју смо, уз
помоћ ЕПС-а, урадили преко 10 километара примарне
водоводне мреже, настављамо следеће године, радићемо и
хлорно постројење- нагласио је Живковић.
Поред осам сталних скупштинских радних тела (савета
и комисија) образован је Савет за безбедност. Мањих
промена било је и у саставу појединих комисија. Потврђени
су мандати четири нова одборника владајуће већине:
Мирославу Лукићу, Николи Живковићу, Вељку Сретеновићу и
Ненаду Живојиновићу.

ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА
Измене је претрпео и кадровски план Општинске
управе Лајковац. До промена је дошло и у организацији
одељења Општинске управе, при чему се два одељења
спајају у Одељење за грађевинске, комуналне послове и
урбанизам, првенствено ради бољег и ефикаснијег
деловања. Кабинет председника Општине Лајковац имаће и
помоћника председника за одређене послове. Новина је и да
ће Општинска управа имати интерног ревизора, који ће по
налогу председника општине контролисати рад свих
корисника буџета, од директних до индиректних.
Председник Скупштине општине Лајковац Ненад
Џајевић је у изјави за медије напоменуо, између осталог, да се
упркос околностима изазваним пандемијом инвестиције у
општини Лајковац реализују солидном динамиком.
Б.П.
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ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ

ОТКАЗАНА
ИЗЛОЖБА КРАВА
Због пандемије корона вируса, мера забране
окупљања и одржавања масовних манифестација, први пут
је ове године изостало одржавање традиционалне Регионалне изложбе говеда сименталске расе, 27. септембра у
Лајковцу. Овогодишња изложба требала је бити 39. по реду.
Тако једна од најстаријих сточарских изложби у Србији и
једина која је имала континуитет 39 година, којој је главни
покровитељ Општина Лајковац, први пут није одржана, због
објективних разлога.

С обзиром на чињеницу да су дозвољени скупови до
30 људи, а да се због специфичности манифестације то
никако не може извести, организатори су донели одлуку да
се изложба сименталаца не одржи. Аграрним буџетом су
средства благовремено опредељена за одржавање
традиционалне сточарске манифестације, Стручна служба
Центра за пољопривреду на терену је благовремено
одрадила комплетан посао одабира и припреме грла за
изложбу, планиран је и пратећи програм, али с обзиром на
околности као најразумније решење одабрано је да се
изложба ипак не одржи.

НА ЛИТЕРАРНОМ ФЕСТИВАЛУ ЛАЗАРЕВЦУ

НАГРАДЕ
ЗА „РАЗИГРАНО ПЕРО“
Великим успехом Литерарна секција „Разиграно перо”
ОШ „Миле Дубљевић” започела је и ову школску годину.
Чланови „Разиграног пера” учествовали су на Трећем
међународном фестивалу литерарног стваралаштва ФЕЛИС
2020 у Лазаревцу, на коме је Михаило Алексић, ученик
8.разреда освојио другу награду за песму „На распусту”
Захвалнице за учешће и допринос фестивалу добили
су: Анита Проданић, Магдалена Павловић, Милица
Марковић, Нина Јуришић, Младен Ђуричић и Стефан
Филиповић, ученици проф. Лидије Марић Јовановић, као и
Марија Јеремић и Лука Радовановић, ученици проф. Соње
Миловановић. Захвалницу за допринос фестивалу добила је
и цела Литерарна секција „Разиграно перо”.

НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ ПОВОДОМ
МЕСЕЦА ЗДРАВЕ ИСХРАНЕ

ЛАЈКОВЧАНИ
ПОНОВО НАЈБОЉИ
Ученици старијих разреда
ОШ „Миле Дубљевић“, предвођени наставником ликовне културе Милојем Митровићем, поново
су били доминантни на ликовном
конурсу који сваке године расписује Центар за промоцију здравља
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”
поводом Месеца правилне исхране (октобар). У конкуренцији
ликовних радова ученика од петог
до осмог разреда прва награда
припала је Анђелији Јанковић,
ученици VI-1, друга Нини Јуришић
из VII-3, док је Никола Бајић из VI-2
поделио треће место са учеником
из Сремске Митровице.
Тема ликовног и литерарног
конкурс била је „Правилна исхрана – доступна и привлачна свима.
За свет без глади.”. На Конкурс је
укупно пристигло 400 радова, од
тога 333 ликовних (116 из предшколских установа, 152 рада ученика од првог до четвртог разреда, 63 рада ученика од петог до
осмог разреда основних школа и
два рада из Удружења за помоћ
МХПО), 67 литерарних радова (од
чега 41 од првог до четвртог разреда и 26 од петог до осмог разреда основних школа). Радови су
пристигли из 19 окружних института/завода за јавно здравље (79
школа и 66 предшколских установа).

Анђелија Јанковић,
прва награда

Нина Јуришић,
друга награда

ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

ОДЛОЖЕНА УТАКМИЦА
ПРОТИВ ЈЕДИНСТВА
Дерби утакмица четвртог кола Суперлиге Србије за одбојкашице између Железничара и Јединства из Старе Пазове, која је
требало да се одигра протеклог викенда у
Спортској хали Лајковац, одложена је за 14.
октобар. Разлог је учешће Јединства у Купу
изазивача и пут у Португалију на тај меч.
Осим тога, обе екипе имају неколико
играчица на Европском кадетском првенству у Црној Гори.
Такође је одложен меч овог кола у којем су требали да се
састану Партизан и Срем.
У следећем колу 10. октобра Железничар треба да
гостује обреновачком ТЕНТ-у, тако да лајковачке одбојкашице
очекују два јака меча и четири дана.

У КУПУ СА БЕОГРАДСКИМ
РАДНИЧКИМ
Лајковчани са захвалницама
на фестивалу у Лазаревцу
У пратњи професорке Марић Јовановић и својих
родитеља свечаном програму и додели награда присуствовало је петоро ученика и сви су посебно похваљени
од стране стручног жирија за квалитет својих поетских
радова. Свечани програм одржан је у Модерној галерији
Центра за културу у Лазаревцу.

Извучени су парови шеснаестине финала Купа Србије за
одбојкашице, које ће се играти 20. и 21. октобра. Двоструки
освајач Купа и једном Суперкупа лајковачки Железничар
дочекује Раднички Бластерс из Београда, члана Прве лиге
Србије, којег је прекид прошлогодишњег првенства затекао на
другом месту.
Остали парови шеснаестине финала Купа Србије: УбЈединство (Ужице), Партизан-Спартак, Јединство (СП)-Срем,
Клек-Инђија, ТЕНТ-Врање, Црвена звезда-Омладинац (Н.
Бановци) и Београд-Спартак (Љиг).
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ПУ „ЛЕПТИРИЋ“ ЛАЈКОВАЦ ПОЧЕЛА ДРУЖЕЊЕМ СА ПРЕДСЕДНИКОМ

БОГАТ И РАЗНОВРСТАН ПРОГРАМ
Прве недеље октобра, традиционално се обележава
Дечија недеља, ове године под слоганом "Подељена срећа
два пута је већа". У складу са њим, Предшколска установа
„Лептирић“ из Лајковца конципирала и сам програм, који је и
овога пута био изузетно богат и разноврстан. Од 5. до 11.октобра цео Лајковац је био у знаку деце и њихових активности.
Циљ „Дечије недеље“ је подизање свести о важности
ангажовања на унапређењу солидарности и сарадње
грађана, а значајна пажња посвећена је деци којој је највише
потребна солидарност: деци са сметњама у развоју и деци са
инвалидитетом, деци са Косова и дијаспоре, деци без
родитеља, деци ромских и националних мањина, као и
болесној деци.
- Желели смо да деца буду срећна и задовољна у
додатним активностима које смо им припремили, а да они ту
срећу деле међусобно са другарима, као и кући са својом
породицом. Сама мисија вртића јесте -задовољно и срећно
дете у подстицајној и инспиративној средини за његов раст и
напредовање- истиле Мила Митровић Лончар, директорка ПУ
„Лептирић“.
Дечија недеља је почела са „Букваром дечијих права“,
осликавањем дворишта вртића, дружењем са председником
општине Лајковац Андријом Живковиће, који је на поклон
свим предшколцима донео мајице са слоганом, да би на крају
сви заједно пустили балоне жеља. Председник је деци
пожелео да имају срећно и безбрижно детињство, али и да у
години пред полазак у школу стекну знања која ће им
омогућити успешније школовање. Обрадовао их је вешћу да
ће до краја године добити нови комби, ћиме ће превоз деце из
сеоског подручја бити удобнији и безбеднији
Према речима директорке лајковачког вртића, током
ове недеље за децу је организована позоришна представа
”Кад порастем бицу...”, затим музичка радионица „Симфонија
за две виолине и вртић”, концерт ученика музичке школе.
- У плану је и реализовање еколошких радионица, након
што посадимо дрво генерације. Неће изостати ни физичке
активности деце-такмичење у играма брзине и спретности,
полигона, малог фудбала... Недеља се завршава посетом
удружењу “Бази Мили”, где ћемо се дружити са децом и
спровести заједничке ликовне радионице на тему
различитости, као и заједничку посету биоскопу. На тај начин,
у складу са слоганом, завршићемо ову недељу, са циљем да
свака наредна у години буде таква- закључује Митровић
Лончар.
Милован Миловановић

Пуштање балона жеља:
Председник Живковић са лајковачким малишанима

Позоришна представа „Кад порастем бићу...“

НА КОНКУРСУ ДОСИТЕЈЕВЕ ЗАДУЖБИНЕ

НАГРАДЕ ЗА БАСНОПИСЦЕ ИЗ ПЕПЕЉЕВЦА
На конкурсу “Радионица баснописаца” у организацији
Задужбине Доситеј Обрадовић, у великој конкуренцији школа
из целе Србије и више стотина пристиглих радова, два
ученика ИО ОШ “Миле Дубљевић” Пепељевац освојила су
прву и другу награду у категорији НАЈБОЉИ ЛИТЕРАРНИ РАД
- БАСНА У СТИХУ.
Прва награда припала је ученику Урошу Савковићу, за
басну у стиху "Лисица и зечеви", одељења учитељице
Гордане Станојевић.
Другу награду, за басну у стиху "Брачна свађа", освојио
је ученик Марко Пантелић, учитељице Катарине Марковић.
Занимљиво је да се ова два награђена ученика први пут
ангажују на неком конкурсу. Урош и Марко су радове послали
на искрају прошле школске године и тада су били ученици
трећег и четвртог разреда. Као и већину тога, пандемија је
пореметила и динамику реализације конкурса и моменат
уручења награде.
Награде баснописцима уручене су, 3.октобра, у
Београду, а непосредно по повратку из престонице, поносна
учитељица Катарина Марковић је рекла:
- Бесна је посебна књижевна врста. Ми смо успеле да
неке своје идеје пренесемо на децу. Награде су измамиле
осмехе свима нама, посебно награђеним ученицима. Иначе,
Задужбина је ове године прoдужила конкурс и два пута га
расписала. Оба пута смо учествовали, надали се некој
награди и, ево, она је стигла. Наставићемо и даље да учествујемо на конкурсима сличног садржаја, мотивишући своје
ученике да и даље учествују на конкурсима сличног садржаја.

Марко Пантелић и Урош Савковић
са учитељицама Катарином Марковић
и Горданом Станојевић
Ученици су добили по диплому, по две књиге баснописца
Доситеја Обрадовића, али и Зборник басни које су биле
награђиване у периоду од 2013. до 2016. године. Међу тим
радовима налази се и рад Павла Ђукића, бившег ученика ИО у
Пепељевцу, који је школске 2015/16. године освојио 3. место у
рангу Илустрација басне ,, Кобац и пилићи".
Снежана Билић
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ЛАЈКОВЧАНИ СИГУРНИ ПРОТИВ БАНЕТА

ЖЕЛЕЗНИЧАР
У МИРНОЈ ЛУЦИ
На половини јесени,
Железничар се налази на
одличној петој позицији и
растерећено може да путује
на меч у Смедерево (субота,
15 часова).
"Дизелка" је у Горњем Милановцу налетела на
расположеног домаћина, лоша поставка одбране код
корнера донела је предност Такову, а кикс Митровић (можда
био и прекршај) искористио је Маринковић да дуплира
предност. Еврогол Мијатовића био је сигнал да Лајковчани
немају шта да траже на овом гостовању, Тинтор је главом у
наставку смањио на 3:1, али је још једним ефектним
поготком домаћин убедљиво славио.
Српска лига "Запад", 8. коло

Таково- Железничар (Л) 4:1 (3:0)
Стадион Такова у Горњем Милановцу. Судија: Младен
Глигоријевић (Ужице). Стрелци: Мијатовић у 6. и 45.,
Маринковић у 34. и Бркић у 88. за Таково, а Тинтор у 60.
минуту за Железничар. Жути картони: Јовић, Мијатовић,
Бркић (Т), Павловић (Ж). Црвени картон: Петровић (Ж) у
84. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Петровић 6, Митровић 6, Ђермановић 6,
Тинтор 6,5, Павловић 6, Ђукић 6,5, Јевремовић 6, Софронић 6, Станојевић 6, Стевановић 6, Ракић 6 (од 46.
Петровић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Мијатовић (Таково)
Без већих проблема, тим Срђана Јовцановића
оправдао је епитет фаворита против "дављеника" из Рашке.
Браву гостију откључао је Радивојевић после лепог дуплог
паса са Ђукићем, а Станојевић је после само три минута на
терену дуплирао предност. Левоноги везиста је још једном
погодио у финишу, Арсић је пропустио неколико прилика за
убедљивији тријумф, а на другој страни оквир гола је зауставио Рашчане у намери да постигну почасни погодак.
Б.М.
Српска лига "Запад", 9. коло

Железничар (Л) - Бане (Рашка) 3:0 (1:0)
Стадион Железничара у Лајковцу. Судија: Владе Ђукановић (Чачак). Стрелци: Радивојевић у 25. и Станојевић у 49.
и 84. минуту. Жути картони: Курандић (Б).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Павловић 7, Ђермановић 7,
Митровић 7 (Арсић), Тинтор 7, Радивојевић 7,5 (Чочовић),
Ђукић 7 (Живковић -), Јевремовић 7, Мијушковић 7, Радибратовић 6,5 (Стевановић 7), Ракић 6,5 (Станојевић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Петар Станојевић (Железничар)

ЛАЈКОВЧАНКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ НА ЕП

УЗЕЛАЦ БРИЉИРА
Кадетска одбојкашка репрезентација Србије тренутно
се налази на Европском првенству у Подгорици, које се игра
од 1. до 9. октобра, а Лајковачки Железничар је доста
заступљен у репрезентацији. Међу најважнијим
одбојкашицама су Александра Узелац и Вања Ивановић, док
је у стручном штабу скаут Лазар Табаковић. У тиму је и
Лајковчанка Стефана Пакић, чланица ТЕНТ-а. Утамице
можете пратити на каналима Спорт Клуба.
Наша репрезентација је у првом колу била слободна,
да би потом максималним резултатом савладала Пољску и
Румунију, уз убедљиву разлику по сетовима, док су у трећем
мечу поражене од Русије (0:3). Међутим, и поред тог пораза
налазе се на прагу уласка у полуфинале.
Фантастичну игру приказала је Александра Узелац,
кoја је и најефикаснија у нашем тиму: са Пољакињама је
остварила 24 поена, са Румункама 17 и Рускињама 18.
Ивановић је забележила по седам поена у прав два меча, док
је против Рускиња поентирала четири пута. Она и Стефана
Пакић имале су и одличан пријем сервиса у нашем тиму.
Полуфиналне утакмице се играју у четвртак.

ЛАЈКОВАЦ
ЗАДРУГАР ПРЕКИНУО НЕПРИЈАТНУ МИНИ-СЕРИЈУ

ПОБЕДА У МИОНИЦИ
ЗА МИР У КУЋИ
Утисак је да је екипа Драгана Јовановића заслужила
више од часног пораза против Врело спорта, ипак брзоноги
Радовановић је казнио грешку Новаковића и решио
комшијски дерби.
Колубарско-мачванска зона, 7. коло

Задругар (Лајковац)- Врело спорт
2:3 (1:1)
Стадион Задругара у Лајковцу. Судија: Немања
Богдановић (Чачак). Стрелци: Гавриловић у 15. и
Немања Марковић у 52. за Задругар, а Антонић у 36.,
Веселиновић (а.г) у 50. и Радовановић у 71. минуту за
Врело спорт. Жути картони: Симеуновић (З), Радовановић, Благојевић (на клупи), Симић. Црвени картони:
Глигорић у 49. и Новаковић у 90+1. (Задругар), Блажић у
74. и Милошевић у 90+1. минуту (Врело спорт).
ЗАДРУГАР: Веселиновић 5, Новаковић 7, Бојић 6,5,
Радосављевић 6,5, Симеуновић 7, Глигорић 6,5,
Милановић 6,5, Савић 6,5 (Марјановић 6,5), Гавриловић
7,5, Марковић 7,5, Томић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Лазар Антонић (Врело спорт)
Почело је одлично за Лајковчане, Гавриловић је главом
крунисао лепу акцију, а нападач домаћих је пропустио
прилику да који минут касније можда и реши меч. Овако,
Антонић кажњава неодлучност домаће одбране, а када су
се на то надовезали искључење Глигорића и аутогол
Веселиновића- деловало је да ће гости лако до бодова.
Ипак, мајсторски је поравнао Немања Марковић, још две
добре прилике имали су домаћи до краја да додђу до
победе, овако је остала жал због добре игре и превише
поклона за одличне Врељане...
Колубарско-мачванска зона, 8. коло

Рибница- Задругар 0:2 (0:0)
Стадион у Мионици. Судија: Драган Јелушић (Чачак).
Стрелци: Радосављевић у 57. и Гавриловић у 65.
минуту. Жути картони: Земан (Р), Томић, Бојић (З).
ЗАДРУГАР: Глигоријевић 8, Павловић 7 (Б.Марковић 7),
Бојић 7, Симеуновић 7,5, Миливојевић 7,5,
Радосављевић 7, Јеринић 7 (Савић 7), Милановић 7,
Гавриловић 8, Марковић 7, Томић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Гавриловић (Задругар)
Због тога је меч у Мионици био од огромног значаја, 4
меча без победе унели су нервозу у редове "зелених", али
је екипа демонстрирала мирноћу и зрелост у битном
тренутку. Радосављевић је уз малу помоћ одбране домаћих
искористио центаршут Томића, да би врло брзо и
Гавриловић демонстрирао голгетерски инстинкт након
центаршута Бојића. Велики печат победи дао је и
Глигоријевић, одбранио је пенал Радовановићу на 0:2 и
угасио све наде домаћих да могу макар до бода...
Добра вест за тренера Јовановића је да се у строј враћа
нападач Лукић, Томић ће због парних картона пропустити
меч са Рађевцем у недељу, а казну су одрадили Новаковић
Б.М.
и Глигорић.

Кадетска репрезентација Србије
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ПРЕДСЕДНИК ТОМИЋ ОДРЖАО САСТАНАК
СА ПРЕДСЕДНИЦИМА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ОСЕЧИНА
ПОСЕТА ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЛАНЕ“

КРЕЋЕ ДОГРАДЊА
И РЕКОНСТРУКЦИЈА
Почетак радова на доградњи и реконструкцији ПУ
„Лане“ у Осечини налази се у припремној фази. Средства за
финансирање радова обезбеђена су из буџетског фонда
Програм расподеле средстава за локалне самоуправе, које
додељује Министарство државне управе и локалне
самоуправе.

БОЉА КОМУНИКАЦИЈА
РЕШАВА ПРОБЛЕМЕ
Председник општине Осечина Никола Томић одржао је
састанак са председницима Месних заједница, са посебним
освртом на проблем континуираног снабдевања
електричном енергијом на територији општине Осечина.
- У питању је један од проблема којем се морамо
посветити и заједнички са надлежним службама ЕПС-а што
пре решити. Такође, грађани морају бити укључени и морају
се питати како и у шта треба улагати средства у њиховим
месним заједницама. Један од начина да се буџет општине
увећа, а да грађани имају корист од тога јесте реформа
пореске управе кроз пројекат да се грађани питају- истакао
је, током састанка, први човек општине Осечина.

Председник општине Осечина
у посети малишанима у ПУ „Лане“

Никола Томић на састанку са председницима МЗ
Председници месних заједница су износили своје
проблеме и конкретне предлоге за њихово решавање.
Дотакли су се и проблема неуређености речних корита,
асфалтирања путева и проширења водоводне мреже на
сеоску средину.
На крају састанка председник Томић је нагласио да је
ово само први састанак, али не и последњи, као и да је за
добро функционисање неопходна комуникација са месним
заједницама које најбоље знају проблеме свог насеља.

ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈА ЗА УМАТИЧЕНУ ЈАГЊАД

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ
У оквиру Програма мера за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја, буџетом општине
Осечина за 2020. годину, опредељена су средства за
субвенционисање набавке уматичених приплодних грла
јагњади и јаради.
Уговор о додели бесповратних средстава потписао
је председник општине Осечина Никола Томић и корисници средстава, пољопривредници са територије општине Осечина. Потписана су 53 уговора о додели субвенција
за набавку 835 грла приплодних јагњади и 47 грла јаради.
Укупна вредност субвенције је 3.700.000 динара. Планирано је субвенционисање 50% од набавне цене, а уговором
је дефинисано субвенционисање 23% од укупне цене како
би сви заинтересовани пољопривредници остварили
право на доделу средстава.
- Унапређење и развој сточарства на нивоу општине,
само је једна од мера којом локална самоуправа подстиче
развој пољопривреде и стварање услова за лакши
опстанак наших суграђана на селу. Веома је важно да
помоћ и савет за подношења потребне документације
заинтересовани пољопривредници могу добити у
пољопривредној служби општине Осечина – истакао је
председник општине Никола Томић.

Председник општине Осечина, Никола Томић са
извођачима радова и Надзорним органом, обишао је терен на
коме је планирана доградња.
- Пројекат доградње и реконструкције вртића је од
великог значаја за нашу општину. Доградњом две радне собе,
са тоалетима за децу, створиће се услови за пријем већег
броја деце. Односно, то ће бити решење којим ће сва деца
имати могућност да буду укључена у програм предшколског
васпитања и образовања – истакао је председник Томић. Циљ локалне самоуправе да обезбеди адекватне услове за
боравак најмлађих суграђана. Наша будућност су генерације
које имамо у вртићима и школама. Због тога морамо улагати у
њихово одрастање, васпитање и образовање. Ако знамо да
средина у којој деца одрастају има подједнак значај за њихов
развој, као што имају и биолошки фактори, онда је неопходна
улога одраслих да обезбеде стимулативну и здраву средину.
Сигуран сам, да ће се доградњом вртића створити повољни
услови како за децу предшколског узраста, тако и за
запослене и родитеље.
Први човек општине Осечина је обишао и унутрашњост
објекта вртића, разговарао са запосленима и сагледао
услове у којима деца бораве. Идентификовани су проблеми
који постоје, а односе се на дотрајале подове, унутрашњу
столарију, тоалете, санитарне елементе, спољашњу фасаду,
надстрешнице испред радних соба и реконструкцију крова.
Заједничком анализом, и одређивањем приоритета у
наредном периоду решаваће се уочени недостаци- истакнуто
је приликом посете.

Потписивање уговора о додели субвенција
за уматичену јагњад и јарад

Mionica
na dlanu

МИОНИЦА

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

ОШ „МИЛАН РАКИЋ“ МИОНИЦА

НА ОБРАЗОВНОЈ
МАПИ СВЕТА

8.октобар 2020.г.
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ЗА НАЈБОЉУ ЗБИРКУ ПОЕЗИЈЕ

ПЛАКЕТА СА ЛИКОМ
МИЛАНА РАКИЋА
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је,
30.септембра, на Свечаној академији уручио плакету са
ликом Милана Ракића, рад академског вајара Зорана
Ивановића, песнику Зорану М. Мандићу за најбољу збирку
поезије у претходној години у избору Удружења књижевника
Србије. Свечаност је одржана у великој сали Културног
центра на дан рођења једног од највећих српских песника
Милана Ракића, чији породични корени преко оца
Димитрија-Мите, преводиоца и дипломате и деде Николе,
начелника Колубарског округа, воде до родоначелника
породице Ракић, Карађорђевог саборца из Првог српског
устанка, кнеза Раке Тешића из Мионице.

Међу 100 глобалних изложбених школа
Након неколико кругова номинације, Основна школа
„Милан Ракић” из Мионице се нашла у привилегованом
друштву сто образовних установа на свету које су, у својству
глобалне изложбене школ,е учествовале у онлајн глобалном
образовном догађају на тему „Како смо интегрисали ексепериментално учење у нашу школу“ (How we integrated
experiential learning in our school) у оквиру Светске недеље
образовања (T4 World Education Week) од 5. до 9.октобра.

Уручење награде
у сали Културног центра Мионица

Онлајн представљање ОШ „Милан Ракић“ одржано је
5. октобра у временском периоду од 18 до 19 часова по нашем
времену, односно од 16 до 17 часова по гриничком средњем
времену. Том приликом, о образовању у Мионици, али и
Србији и другим сличним темама говорили су председник
општине Мионица Бобан Јанковић, директорка ОШ „Милан
Ракић“ Слађана Ранковић, др Бранислав Ранђеловић,
директор Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања Србије, Оливера Тодоровић, помоћник директора
Завода за унпређивање образовања и васпитања Србије,
Вера Јовановић, бивша координаторка Заједничког програма
Уједињених нација UNICEF-ове компоненете и Жељана
Радојичић Лукић, учитељица ОШ „Милан Ракић“, Мионица.
Регистрација и присуство свим догађајима у оквиру
Светске недеље образовања били су бесплатни и вршили су
се преко сајта https://worldeduweek.org/.
А.К.

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

ДОБАР ОДЗИВ
Црвени Крст Мионице је, крајем септембра,
организовао акцију добровољног давања крви. Акција која
је спроведена у Клубу Културног центра је имала добар
одзив, јер је након обавезне провере здравственог стања
драгоцену течност, од 61 потенцијалног даваоца, дало 56
грађана мионичког краја. Први пут крв је дало осам особа, а
међу даваоцима је било 15 жена. Учешће у организацији је
узело и пет волонтера Црвеног крст, који су делили
позивнице и лифлете и припремали објаве на друштвеним
мрежама, а на дан акције пружали помоћ добровољним
даваоцима и лекарској екипи.

- Наш чувени земљак по много чему може да буде узор
сваком од нас, по учености, дипломатији, али и умерености.
Иако је поезију учио на француским узорима, она је увек
била прожета националним мотивима и индвидуалношћу.
Управо нам то показује колики је родољуб заправо био.
Мионица ће се увек сећати њених најславнијих. Преци су
нам оставили огромно духовно и интелектуално наслеђе, а
на нама је да га усвојимо, надоградимо и оставимо деци која
су темељ сваке заједнице и будућност свих нас. Следећи
пример славног Милана Ракића, истичем да ће квалитетно
образовање доступно свима, увек бити најважнији задатак.
На успешном и свестраном образовању опстаје наша
Мионица. Наша основна школа која часно носи име великана чији лик и дело славимо, упоредо са осталим образовним установама је извор раста неких нових књижевника,
научника, спортиста. Добрих људи којима ћемо се поносити,
ми Мионичани, ми Срби - рекао је председник општине
Мионица Бобан Јанковић.
Према једногласној одлуци жирија престижну награду
за прозу сомборски песник Зоран М. Мандић је добио за
збирку „Одбрана избора“ у издању Књижевне заједнице
„Бора Станковић“ из Врања.
- Захваљујем се Мионици на чулу за поезију свог
великана. Ракић је био велики песник који је у историји
српске поезије поставио одређене стандарде. Нешто нас
спаја. Обојица смо правници и нисмо морали да читамо
књиге које су морали да читају они песници који су
студирали књижевност. Из његове поезије се недвосмислено види шта је све прочитао. Читао је оно што је волео,
оно што је био његов имагинарни задатак и што се успешно
одразило на творевину његовог песничког опуса – нагласио
је Зоран М. Мандић који је овом приликом прочитао
неколико песама из своје награђене збирке.
Поред лауреата награде „Милан Ракић“ гости су били
представници Удружења књижевника Србије, члан Управног одбора УКС-а и председник Одбора за међународну
сарадњу Видак Масловарић , уредник Трибине ,,У француској 7“ Миљурко Вукадиновић и један од ранијих добитника
ове награде, оперативни уредник „Књижевних новина“
Милан Лукић. Гости су дали свој суд о актуелном тренутку
српске поезије, а у уметничком програму су наступили
глумац Народног позоришта у Београду Зоран Ћосић, који је
говорио поезију Милана Ракића и професорка солфеђа Ана
Ристивојевић, која је изводила српске родољубиве и
љубавне песме.
А.Ковачевић
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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.

У ТОКУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ БЕЛАНОВАЧКЕ ШКОЛЕ

ЗАВРШЕТАК РАДОВА ДО КРАЈА ГОДИНЕ
Комплетну реконструкцију постојеће школске зграде, која је почела овог пролећа, уз изградњу још
једног објекта, финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима са 297,4 милиона динара.
Радови на реконструкцији објекта Основне школе
„Сестре Павловић“ и доградњи потпуно новог вртића и
фискултурне сале у Белановици теку добрим интензитетом и
по речима директора ове установе, Дејана Станојевића,
уколико све буде текло по предвиђеном плану, очекује се
завршетак ових радова до краја године.
До сада је на старом објекту матичне школе, који ће
бити комплетно адаптиран, завршено 80-90 процената
радова. Фасада и кров су урађени, струјни и каблови за
интернет су разведени. Преостало је постављање подова по
учионицама, кречење зидова и појединих инсталација. У
дограђеном објекту, где ће бити смештене потпуно нова
фискултурна сала, просторије вртића, кухиња са трпезаријом, завршени су груби радови тренутно у „сивој“ фази. У
школском дворишту се приводи крају изградња паркинг
простора, док је постављање ивичњака и асфалтирање
прилазног пута ка школи већ урађено.
Завршетком свих предвиђених радова, белановачка
деца ће добити неупоредиво боље услове за рад, објекат који
испуњава све могуће стандарде и критеријуме, како у погледу електричних инсталација тако и у погледу изолације,
кровног покривача, мокрих чворова, канализације. С обзиром
на то да је стара школска зграда била доста тамна и мрачна и
ходници су били недовољно осветљени, сада је то новим
пројектом решено. Наиме, школа ће током дана имати доста
природне, дневне светлости, што ће учинити доста пријатнијим и здравијим боравак деце у школи, као и рад свих запослених. Један од већих проблема с којима се школа до сада
сусретала је и мањак просторија , јер је недостајала једна
учионица, коју ће сада добити, плус кабинет информатике.
Свих ових година недостајала је и фискултурна сала. Деца су
у зимском периоду морала да излазе напоље на часовима
физичког или да користе мању учионицу која је била адаптирана за ове намене, што је било далеко од свих стандарда.
Сада ће белановачка школа напокон добити адекватну,
велику фискултурну салу коју ће поред ученика користити и
мештани Белановице за спорт и рекреацију.
Комплетну реконструкцију постојеће школске зграде,
која је почела овог пролећа, уз изградњу још једног објекта,

ОШ „Сестре Павловић“ Белановица
финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима.
Извођач радова, чија је вредност 297,4 милиона динара, је
београдско предузеће „Југоградња“, које је овај посао добило
на тендеру. Постојећим пројектом нису предвиђена средства
за набавку школског инвентара и намештаја за учионице,
кабинете канцеларије, кухињу и трпезарију.
-То је један нови проблем, који покушавамо да решимо.
Имамо одређена средства за куповину мање количине
намештаја, али нам је доста новца потребно који ћемо у
наредном периоду покушати да обезбедимо путем донација,
конкурса, пројеката. Уколико неко од привредника има
могућност да донира новац за куповину неопходног инвентара, то би нам било од великог значаја. Тешко је проценити
колико је тачно потребно новца за за набавку целокупног
школског инвентара, али уколико би се куповало све ново од
кухињских и трпезаријских елемената, радних столова и столица за ученике и канцеларије, опреме за фискултурну салу то
би могло да буде између 200.000 и 300.000 евра, међутим и са
100.000 евра бисмо могли сасвим пристојно и лепо да опремимо целокупну школу- рекао је Дејан Станојевић, директор
Основне школе „Сестре Павловић“ у Белановици.
Школа у Белановици по писаним документима са
списком имена ђака и учитеља постоји од 1815. године.

СПОРТСКО-ТАКМИЧАРСКА МАНИФЕСТАЦИЈА НА РАЈЦУ

ДАН ЧИСТИХ ПЛАНИНА
Планинарски савез Србије и Планинарско спортски клуб
„Победа“ из Београда организовали су 18. спортско-такмичарску манифестацију „Дан чистих планина“, 26. и 27.
септембра 2020, на Рајцу. Покровитељи су били Министарство омладине и спорта РС и Град Београд – Секретаријат за
спорт и омладину.
„Дан чистих планина“ има међународни карактер,
уврштен је у Дане европске баштине и по 18. пут је одржан на
планини Рајац. У питању је манифестација чији се резултати
јуниорских такмичења бодују за Трофеј града Београда у
планинарству.
У оквиру спортских такмичења организоване су акције у
планинарским дисциплинама: спортско пењање на природној стени, планинарски бициклизам, брдско трчање, планинарски трекинг, планинарска оријентација, пешачке туре,
традиционално надвлачење конопца... Такмичари учествују у
појединим дисциплинама или у планинарском вишебоју.
Учесници су, такође, чистили Рајца, у оквиру еколошких
промотивних активности.
Манифестација је одржана под отежаним околностима
пандемије Ковид-19 и уз пуну примену здравствено-

„Дан чистих планина“ на Рајцу
хигијенских мера. Лекарска екипа и чланови Горске службе
спасавања били су код планинарског дома „Чика Душко
Јовановић“ све време активности. Такмичење се први пут
одржало без публике. У стартно-циљном простору обавезно је
било ношење заштитних маски и одржавање прописане
дистанце од два метра.
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У ЉИГУ ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ЖЕНЕ ИЗ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА

ЖЕНСКА СОЛИДАРНОСТ
у оквиру пројекта “Економско оснаживање жена у пољопривреди”
Семинар на тему “Женска солидарност”, у организацији Женског удружења Колубарског округа, окупио је,
прошлог викенда у етно селу „Бабина река“, представнице свих шест подручних општина, али и представнике
„UN Women” (Организације Уједињених нација за родну
равноправност и оснаживање жена). Семинару су, такође,
присуствовале пољопривреднице са подручја Колубарског округа, а на позив организатора гошће су биле и одборнице града Ваљева, општина Уб, Љиг, Лајковац, Мионица и
Осечина, као и посланица у Народној скупштини РС, Тијана
Давидовац.
Активним учешћем одборница, циљ организатора је
био да се оне упознају са проблемима својих суграђанки
које се баве пољопривредом. Добар одазив одборница
свих општина послао је поруку да женска солидарност
постоји и да су жене вољне да је активно примењују и на
локалним нивоима. Организатори су уверени да су се кроз
семинар изродиле конкретне и добре идеје и да су успостављени темељи ка дугорочној и плодоносној сарадњи
пољопривредница и жена у политици.
Уводно обраћање имала је Оља Јанковић Лековић из
„UN Women”, која је предочила учесницама семинара
досадашње резултате и прилике у Србији у овој области и
позвала жене на активно и солидарно деловање. Семинар
је, иначе, део пројекта “Економско оснаживање жена у
пољопривреди” који је подржан од стране Агенције
Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање
жена у Србији, а финансиран из средстава Европске уније.
Захваљујући овом пројекту евидентно је да је битно
повећана видљивост жена са села на подручју колубарског
округа, а посебно је истакнута вредност њиховог рада.
Током осмочасовног семинара одборнице и новинарке су
од жена са села имале прилику да чују са којим се проблемима оне сусрећу у свакодневници, а онда и да заједно
осмисле како ће у будућности решавати исте и креирати
једну дугорочну сарадњу.
Жене са села, учеснице семинара су свака понаособ
изнеле проблеме са којима се суочавају. Испоставило се да

ХУМАНИТАРНИ БАЗАР ЗА ЛАНУ ЈОВАНОВИЋ

ЉИЖАНИ
ВЕЛИКОГ СРЦА
Организовати хуманитарну акцију у данашње време
није нимало лако и поприлично је велики подвиг. Љиг је у
томе успео захваљујући људима доброг и великог срца.
Наиме, 24. и 25. септембра, организован је хуманитарни
базар у циљу прикупљања новчаних средстава помоћи у
лечењу седмомесечне девојчице Лане Јовановић. Љиг је
као и увек до сада показао своју хуманост на делу, тако што
је успео да прикупи укупно 417.600 динара, 28.000 динара
уплата на рачун и плус 185 евра на девизни. Овим су Љижани још једном показали колико су велики добротвори и
колико велико срце имају.

Организаторке хуманитарног базара биле су Јелена
Сајић, Бобана Драгичевић и Драгана Стевановић.

Женско удружење Колубарског округа:
Семинар у Љигу
је женска мука, са малим нијансама у разликама, махом иста у
свим селима. Могло се чути, да су главни проблени жена на селу
и даље највише везани за инфраструктурне проблеме, првенствено водоснабдевање и путну мрежу, слабо организаван
аутобуски саобраћај и везу са оближњим градским срединама,
али и за социјално и здравствено осигурање и уплату и повезивање радног стажа по основу пољопривреде. Као посебан
сегмент проблема апострифирани су превентивни и систематски прегледи жена са села.

ИЗЛОЖБА СЛИКА МАРИЈЕ ЂОКИЋ

„БОЕМИ“ У МИОНИЦИ
У другој половини септембра, у Градском парку у
Мионици, одржана је изложба слика „Боеми“ Марије Ђокић,
Мионичанке, наставнице ликовне културе и уметнице. У
необичном амбијенту на отвореном простору, посетиоци су
имали прилику да виде петнаест портрета Маријиних
суграђанки и суграђана, који према речима историчарке
уметности Милице Михајловић, сублимирају лични израз и
поетику уметнице која своју инспирацију проналази на
родном тлу.
„Циклус Боеми је настао у протекле две године и
уметница у њему испитује однос човека и кафане мионичког
друштва. Свет Марије Ђокић негује модерну мисао, приказ
реалног и овоземаљског, ћудљивог и чудног, а тема кафане
везна је за почетак модернизма у сликарству и била је део
приказа савременог живота. Динамичност сцене често
надвлада статичност портретисаног кроз устрептале
покрете фигура, чиме уметница постиже снажан емотивни
набој, њихов заједнички именитељ“, рекла је Милица
Михајловић на отварању изложбе.

Марија Ђокић се захвалила општини Мионица и овдашњем Културном центру на свесрдној помоћи у реализацији
изложбе, као и Мионичанима чији су се портрети нашли на
платну. Такође, истакла је да је ово само први део трилогије
„Боеми“ коју ће у наредном периоду заокружити још две
изложбе. Изложбу слика „Беоми“ љубитељи ликовне уметности наредних недеља могу погледати у Клубу Културног
центра у Мионици.
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СЕЋАЊЕ

ДИВНА
СТАНИСАВЉЕВИЋ рођ. Берановић
(1943-1978-2020)

ДРАГА ЛУКОВИЋ
- рођ. Берановић
(1945-2019-2020)

МИЛИВОЈ
БЕРАНОВИЋ
(1953-2012-2020)

Туга и бол се не мере временом, већ празнином која је остала у нашим срцима
Чуваће Вас заувек у сећању Ваша деца са породицама...
8.10.2020.г. навршава се осам
година од смрти нашег драгог

МИЛИВОЈА
БЕРАНОВИЋА
(1953 – 2012)
Сећање и љубав према
теби, живеће заувек
у нашим срцима
Супруга Милка и ћерка
Славица са породицом

"KRIN 2"
cve}ara

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД – БЕРАН

ЈЕЛИСАВЕТА – ЈЕЛА

(1894-1965-2020)

(1921-2000-2020)

БЕРАНОВИЋ
Њиховим племенитим душама, вечити спокој и мир!
С љубављу у срцима, успомену на њих чувају
њихова деца са породицама...

С Е Ћ А Њ Е
(2014 - 2020)

ЖИВАНКА
МИЛИЧИЋ

pogrebna oprema
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

Дани пролазе.
Године пролазе.
Сећање на тебе је
једино што никада
неће проћи

Заувек захвална породица
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18.октобра 2020.г. навршавају се
две године од смрти нашег драгог

07.10.2020.г.навршава се
тужна година од смрти
нашег вољеног
стрица

МИЛА БЕРИЋА
(1961
-2018)

Драги наш стрико,
Радовали смо се сваком твом
доласку у твоје родне Машиће,
у Твоју Бања Луку, а јако тужни
што знамо да нам никад више
нећеш доћи.
Вјечно ћемо те памтити и чувати
од заборава у нашим срцима

СТЕВАНА
ПРОДАНОВИЋА
Успомена на твој племенити
лик и твоју људску доброту
вечно ће да траје
Породица

Твоје братанице и братанци:
Милка, Ранка, Кова и Зора,
те Раде, Мишо
и остала многобројна родбина

7.10.2020.г. навршило се
година дана од смрти наше
мајке, супруге, свекрве и баке

7.10.2020.г. навршиће се две
године од смрти нашег драгог
супруга и тате

СРБЕ МАРКОВИЋА
(1951 – 2018) из Врховина
Пре или касније живот се
завршава, једино траг који
оставиш током свог живота
је неизбрисив. Твој траг на
нашим срцима остаје вечно!
Љубав и сећање на тебе,
део су наших живота у којима
заувек остајеш и неизмерно
недостајеш...

ЈЕЛЕ НИКОЛИЋ
(1943 – 2019)
Недостају твоји савети
и подршка. Чувамо
сећање на тебе.
Твоји: Лаза, Саша, Дарко, Наташа,
Мира, Стефан, Каћа, Јеца и Иван

Супруга Драгица, ћерке Јасна
и Сања са породицама
9.10.2020.г. навршава се
17 тужних година од како није
са нама наш драги

6.10.2020.г. навршило се две
године од смрти наше драге
супруге, мајке и баке

МИЛОЈЕ ПЕТКОВИЋ

СЛОБОДАНКЕ
ЈЕЧМЕНИЦЕ

(1938 – 2003)
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима
Супруга Вера, синови Миша
и Саша, снахе Сања и Мирјана,
унучад Аца, Бојан и Маја

(1963 – 2018)
Туга и бол се не мере временом,
већ празнином која остаје
у срцима оних који те воле...
Супруг Никола, синови
Владимир и Милош и унук Матеј

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
7.10.2020.г. навршило се
40 дана од смрти

8.октобар 2020.г.
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10.10.2020.г.навршава се
година од смрти

МИЛАНA
ПЕТРОВИЋA
(1964 – 2019)

ИВАНКЕ
ПАРАМЕНТИЋ

Носимо те у срцима,
а сећање на твој драги
лик никада неће
избледети

(1947 – 2020)
Недостајеш нам...
Сестре Вера и Милка
са породицама
7.10.2020.г. навршило се четири
године од смрти нашег драгог

Супруга Зорица,
синови Марко и Владимир
10.10.2020.г.навршава се
година од смрти

МИЛАНА
ПЕТРОВИЋA
(1964 – 2019)

СЛОБОДАНА
БОБАНА
ПАВЛОВИЋА
(1963 – 2016)
И док све пролази, ти си увек ту,
у нашим мислима, срцу и души...
Твоји: Маргита,
Данијела и Дарко

Губитак је ненадокнадив,
али ако је сећање наставак,
онда ћеш живети док
и ми будемо живели
Брат Зоран, синовице
Марија и Милица

25.09.2020.г. изненада смо изгубили нашег
драгог сина

НИКОЛУ ТОКОВИЋА
(1991- 2020)

Оставио си нас све у тузи, неутешне...
Мајку, оца и браћу.
Памтиће те сви, цела фамилија, девојка и другови.
Остаћеш вечно да живиш у нашим срцима.

Твоји: мама, тата, Влада, Сара, Немања и Марика
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

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

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

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

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

СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ
У скалду са чл. 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС,
24/11, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 одлука УС и 98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019,
9/2020) и члана 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(Сл. Гласник РС“, бр. 32/2019), Општинска управа општине Владимирци, Одељење за урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послове ставља на

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистички пројекат за изградњу комплекса школе, инвеститора Миољуба Лазаревића из Београда, ул. Мајке
Јевросиме, бр. 21, обрађивача „ИНВЕСТ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Шапца, ул. Краљице Марије, бр. 2.а.
Сва зaинтересована правна и физичка лица, могу да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања
јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послове Општинске управе општине Владимирци, ул. Светог Саве бр. 24, поштански број 15225
Владимирци, закључно са 22.10.2020.године.
Службено лице Одељења за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове Општинске управе општине
Владимирци Владимир Пантелић, даваће у току трајања јавне презентације основне информације о урбанистичком
пројекту заинтересованим лицима сваког радног дана у периоду од 12 – 15 часова.
Јавна презентација ће се обавити од 15.10.2020.год. до 22.10.2020.год. у просторијама Општине Владимирци
(зграда бившег катастра непокретности), канцеларија број 3, у периоду од 12 – 15 часова сваког радног дана.
Интернет адреса на којој се може остварирти увид у урбанистички пројекат је www.vladimirci.org.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

ФУДБАЛ

8.октобар 2020.г.
Окружна лига Колубаре, 8. коло

Резултати 7.кола (26/27.септембар):
Дим.Туцовић - Пепељевац
1:0
Тврдојевац - ОФК Сењак
5:2
Памбуковица - Колубара 2
0:2
Трлић - ОФК Јабучје
4:2
ОФК Брђанац - ОФК Осечина
3:0
Стрмово 1968 - Јокс Јунајтед
6:0
ЗСК - Брезовица
1:0
Искра - Радник (Уб)
1:4
Бањани слободни
Резултати 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

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

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

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

2:4
6:1
2:1
1:1
1:1
1:1
4:4
1:4

28 : 4
9: 5
14 : 16
12 : 9
11 : 9
15 : 11
15 : 10
9: 6
15 : 13
16 : 15
12 : 12
12 : 15
12 : 9
12 : 14
12 : 26
6 : 23
11 24

Најава 9.кола (10/11.октобар):
Тврдојевац - Пепељевац
Памбуковица - Димитрије Туцовић
Трлић - ОФК Сењак
ОФК Брђанац - Колубара 2
Стрмово 1968 - ОФК Јабучје
Бањани - ОФК Осечина
ЗСК - Јокс Јунајтед
Искра - Тулари
Радник (Уб) - Брезовица
10.коло (17/18.октобар):
Пепељевац - Брезовица
Тулари - Радник (Уб)
Јокс Јунајтед - Искра
ОФК Осечина - ЗСК
ОФК Јабучје - Бањани
Колубара 2 - Стрмово 1968
ОФК Сењак - ОФК Брђанац
Димитрије Туцовић - Трлић
Тврдојевац - Памбуковица

МАЛИ ОГЛАСИ

19
16
16
14
13
12
11
11
11
10
10
10
9
8
4
3
2
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Окружна лига Колубаре, 8. коло

Димитрије ТуцовићТврдојевац 1:4 (1:2)

Пепељевац - Радник (Уб)
2:4 (1:2)

Стадион у Ћелијама. Судија: Владимир Зебић (Ваљево). Стрелци: Владимир Павловић у 45. за Д.Туцовић, а
Илић у 34. и 57., Синђић у 41. из пенала
и Савић у 58. минуту за Тврдојевац.
Жути картон: Иван Ранковић (Т).
Црвени картон: Марко Павловић
(Д.Туцовић) у 58. минуту.
Д.ТУЦОВИЋ: Радиновић 6, Теофиловић 7, Милошевић 6, Л.Павловић 6,
Аврамовић 6,5, М.Павловић 6, Стејанић 7 (Добросављевић -), Марковић 6
(Радовановић 6), В.Павловић 6,
Д.Павловић 6,5, Мићић 6 (Јовановић -)
ТВРДОЈЕВАЦ: Митровић 7,5, Ранковић
7 (Ракић 7), Ћесаревић 7, Ђ.Савкић 7,
Марјановић 8, Мирковић 7 (Д.Савкић
7), Илић 9, Ристовски 8, Синђић 8,
Савић 8, Марковић 7 (Митровић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Илић (Тврдојевац)
Тврдојевац је одиграо бриљантан
меч на идеалном терену у Ћелијама и
изненадио фаворита. Сјајно је играо
Илић, постигао два прелепа поготка, а
посебно је ефектан био други када је
волејом са 40 метара лобовао Радиновића !
Тон игри гостију давали су "вечити
младићи" Синђић и Ристовски,
испратио их је поготком у свом стилу и
Жељко Савић, а Марјановић је
ауторитативно командовао одбраном.
Гости су најавили пробој у врх табеле,
у последња два меча чак 9 пута су
затресли мреже ривала...

Стадион у Пепељевцу. Судија: Владимир Стојановић (Ваљево). Стрелци:
Живковић у 9. и Ранисављевић у 62. за
Пепељевац, а Дамњановић у 16.,
Пурешевић у 34., Илић у 50. из пенала и
Бабић у 70. минуту за Радник. Жути
картони: Ковачевић, Грујичић, Продановић, Савић (П), Бабић, Илић, Софронић
(Р). Црвени картон: Живковић (Пепељевац) у 85. минуту.
ПЕПЕЉЕВАЦ: Арсеновић 6,5, Ковачевић 7, Грујичић 7, Познановић 6 (Милићевић -), Живковић 7, Продановић 6
(Божић -), Ашковић 6, Ђорђевић 6
(Савић 6,5), Ранисављевић 6,5, Малешевић 6, Савковић 6 (Глигоријевић 6)
РАДНИК: Н.Живковић 7, Рафаиловић 7,
Селаковић 7, Живановић 7,5, Дубљевић
7, Илић 7, Луковић 7 (Т.Живковић -),
Пурешевић 7 (Брадоњић 7), Бабић 8,
Хаџић 8 (Стојковић -), Дамњановић 7,5
(Софронић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Томислав Бабић (Радник)
Радник је ушао у праву форму и везао
трећу победу, мада је искусни Живковић
донео предност домаћима после
корнера. Брзо су се консолидовали
Убљани, Дамњановић користи одличан
продор Хаџића да постигне првенац, да
би потом и Пурешевић прецизним
ударцем донео преокрет.
Неухватљиви Хаџић је изнудио пенал
који је рутински реализовао капитен
Илић, Ранисављевић је казнио смушеност одбране Радника да врати наду
домаћима, али је најбољи актер меча
Тома Бабић сјајном реакцијом донео
заслужену победу Раднику.

Окружна лига Колубаре, 7. коло

Трлић- Јабучје
4:2 (1:2)
Стадион у Трлићу. Судија: Лука Андрић
(Ваљево). Стрелци: Живковић у 12.,
Срећковић у 52. и Радојичић у 63. и 70.
за Трлић, а Ивановић у 19. и Ивковић у
39. минуту за Јабучје. Жути картони:
Срећковић (Т), Николић, Ђурић (Ј).
ТРЛИЋ: Ракић 7, Тадић 7, Пантелић 6,5
(Антонић -), Стајчић 7, Николић 6,5
(Новаковић 7), Ђурић 7, Д.Поповић 7,
Ж.Поповић 6,5 (Радојичић 8), Живковић 8 (Костић -), Мехинагић 6,5 (Срећковић 7,5), Марковић 7
ЈАБУЧЈЕ: Теодосић 6, Николић 6 (Јоргић -), Ђурић 6 (Ђукић -), Саватијевић
6,5, Тодоровић 6,5, Филиповић 6,5,
Ракић 7, Маринковић 6 (Живковић 6),
Ђорђевић 6,5 (Прља -), Ивановић 7,5,
Ивковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Живковић (Трлић)
Лепим лоб-ударцем Влада
Живковић је донео предност домаћину, а гости су изједначили на
идентичан начин после паса Ракића и
одличне параболе Ивановић. "Десетка" Јабучја био је асистент код другог
гола, а Ивковић је обавио лакши део
посла на другој стативи.
Након три измене у паузи, домаћи
тим је заиграо као препорођенСрећковић је поравнао главом након
центаршута Живковића, да би Радојичић потом казнио грешку голмана
Теодосића. Корпуленти нападач је
решио све дилеме, поново је Живковић иницирао акцију, а Радојичић
прецизним ударцем са 16 метара
погодио мрежу.

Окружна лига Колубаре, 8. коло

Брезовица - Искра
6:1 (3:0)
Стадион у Брезовици. Судија: Алекса
Гавриловић (Ваљево). Стрелци: Гајчић
у 7. и 73., Бојић у 16., Богојевић у 26.,
Видојевић у 66. и Руменић у 85. за Брезовицу, а Матић у 86. минуту за Искру.
Жути картон: Јаковљевић (И). Црвени
картон: Кремић (Искра) у 63. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Радовановић 7, Комраков
7, Богојевић 8, Гајчић 8, Ивковић 7,
Крстић 7, Бојић 7,5, Пипер 7, Видојевић
7,5, Руменић 7,5, Пантић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Саша Богојевић (Брезовица)
Са пуно главобоље дочекао је овај
меч тренер домаћих Миленко Илић, томе у прилог иде и податак да је имао
само 11 играча на располагању, али
испоставило се да није било разлога за
бригу.
Искра се показала као недорастао
противник, а посебно је инспирисан био
ле в и с п о љ н и С а ш а Б о го ј е в и ћ .
Ефектном соло-акцијом погодио је
мрежу гостију, стигао да и два пута
асистира саиграчима, а вреди истаћи и
два гола младог Немање Гајчића.

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

32

ФУДБАЛ

8.октобар 2020.г.
МОФЛ "Исток", 7. коло

Резултати 6.кола (26/27.септембар):
Колубара (Ј) - Рудар (Р)
1:4
Чучуге - Каленић
5:0
Звиздар - Црвена Јабука
1:2
ОФК Паљуви - Јошева
3:1
Младост (В) - Полет (ДЛ)
2:1
Ратковац - Полет (Т)
0:3
Омладинац (К) - Шарбане
0:0
Пролетер (Б) - ОФК Стубленица 4:3
Резултати 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.Polet (DL)
2.Proleter(B)
3.Mladost(V)
4.Jo{eva
5.Polet(T)
6.C.Jabuka
7.OFK Paquvi
8.Rudar (R)
9.Kolubara(J)
10.[arbane
11.Omladinac
12.Ratkovac
13.^u~uge
14.Zvizdar
15.Stublenica
16.Kaleni}

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

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

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

0:1
0:4
3:0
2:0
3:0
4:7
2:2
0:0

21 : 2
16 : 4
12 : 9
14 : 5
16 : 7
17 :17
15 :12
12 :12
12 : 9
6 :11
3 :8
6 :14
11 :11
6 :18
11 :16
5 :28

18
18
15
14
13
13
12
11
8
8
8
7
6
4
3
1

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

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

Стадион у Црвеној Јабуци. Судија: Иван
Даниловић (Уб). Стрелци: Цветић у 49.,
55. из пенала и 82. и Дмитрић у 62. за
Црвену Јабуку, а Новаковић у 7., 63., 65.,
80. и 87., Мијатовић у 18. и Лекић у 84.
минуту за Паљуве. Жути картони:
Миливојевић, Цветић (Ц), Ракић, Јаџић
(П). Црвени картон: Марјановић (ЦЈ, на
клупи) у 79. минуту.
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Премовић 6, Миливојевић 6, Илић 6, Миловић 6, Мирковић 6,
Нинковић 6, Стефановић 6, Цветић 8,5,
Димитрић 7, Јовићевић 6, Јанковић 6
ПАЉУВИ: Михајловић 6, Мијатовић 7,5
(Филиповић 6), Грујић 6, Пантелић 6,
Веселиновић 7, Ракић 6 (Јаџић 7),
Миловановић 6,5 (Перишић 6,5), Јовић
6,5 (Станојловић -), Лекић 6,5, Ђурђевић
7,5, Новаковић 10
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Новаковић (Паљуви)
Луда утакмица у Јабуци, није
деловало по првом полувремену да домаћи могу било шта да ураде. Новаковић је добро реаговао после корнера,
Мијатовић дуплирао предност на пас
Јовића, али је управо излазак Мијатовића на паузи променио однос снага.
На крилима инспирисаног Цветића,
домаћи се буде и за тили час преокрећу
резултат, али је улогу хероја преузео
Микан Новаковић са 5 голова и једном
асистенцијом! Још једном је Цветић
ефектно погодио за 4:5, али су гости
сурово кажњавали грешке одбране
ривала и стигли до ватерполорезултата у Црвеној Јабуци...

Стадион у Такову. Судија: Александар
Јованчић (Уб). Стрелци: Марко Живановић у 35. и 77. и Владимир Стефановић у 51. минуту. Жути картони: Стевановић, Петровић, Л.Живановић (П),
Ивановић, Д.Савић, Тимотић (О).
ПОЛЕТ: Кувекаловић 7,5 (М.Стефановић 7), Вишић 7,5, Анђић 7,5, Стевановић 7,5, М.Илић 7,5, М.Живановић 8,5,
Петровић 8,5, Л.Живановић 7,5 (С.Илић
7), Стефановић 7,5, Јовић 7 (Ивановић
7), Радовановић 7 (Павловић 7,5)
ОМЛАДИНАЦ: Цекић 6,5, Тимотић 6,
Д.Савић 6 (Шекарац -), Чолић 6, Вићентић 6, И.Савић 6, Тадић 6, Ивановић 6,
Ковачевић 6, Стефановић 6, Чобић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Живановић (Полет)
Таковчани су сигурном игром
савладали Калиновчане и на леп начин
испратили свог голмана Кувекаловића
који се враћа у Кину. Није било дилеме
око победника, а мрежу ривала први је
затресао Марко Живановић након лепог
проигравања Жарка Анђића.
Предност је на спретан начин
дуплирао Влада Стефановић, а Никола
Павловић је у финишу уписао асистенцију за Марка Живановића који је
лако лобовао Цекића.

e-mail:glastamnave@gmail.com

064/2180-588

Општинска лига Уба, 7. коло
Стадион у Врховинама. Судија: Небојша Мартиновић (Уб). Стрелци: Манић у
57. и 64. за Слогу, а Стевановић у 85. минуту за Гуњевац. Жути картони:
Иванковић, Маринковић, Арсенијевић, Симић (С), Митровић, Милошевић (Г).
Црвени картон: Марковић (Слога) у 90. минуту.
СЛОГА: Мирковић 7, Теодосић 7, Н.Арсенијевић 7, Маринковић 7,5, Танасић (Аритоновић 7), Мирковић 7 (Марковић 6,5), Симић 7, Иванковић 7
(Петронијевић 7), В.Арсенијевић 7, Латковић 7 (Манић 8,5), Цаковић 7
ГУЊЕВАЦ: Лазаревић 7, Спасојевић 6,5, Живановић 6,5, Мирковић 6,5,
Митровић 6,5, Милошевић 7, Продановић 6,5, Симић 6, Милутиновић 6,5,
Стевановић 7, Косанић 6 (Рафаиловић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Манић (Слога)
Екипа Слоге "саплела" је Гуњевчане у борби за врх, сасвим заслужено.
Гостима је припао само почетак меча када су претили Стевановић и
Милутиновић, а кључни детаљ меча био је улазак после паузе новајлије
Немање Манића.
Бивши играч Палилуца је за само 20 минута показао да је капитално
појачање- најпре је после соло-продора погодио са дестеак метара, а потом
сачекао одбијену лопту и већ тада решио победника. Гуњевац се вратио у игру
голом Стевановића из гужве, али за више није имао снаге...

Најава 9.кола (17/18.10.2020):
Шарбане - Колубара (Ј)
Полет (Т) - ОФК Стубленица
Полет (ДЛ) - Пролетер
Јошева - Омладинац
Црвена Јабука - Ратковац
Каленић - Младост (В)
Рудар (Р) - ОФК Паљуви
Чучуге - Звиздар

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

Полет (Таково)- Омладинац
3:0 (1:0)

Слога (Врховине)- Гуњевац 2:1 (0:0)

Најава 8.кола (10/11.10.2020):
Колубара (Ј) - Чучуге
Звиздар - Рудар (Р)
ОФК Паљуви - Каленић
Младост (В) - Црвена Јабука
Ратковац - Јошева
Омладинац - Полет (ДЛ)
Пролетер - Полет (Т)
ОФК Стубленица - Шарбане

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

МОФЛ "Исток", 7. коло

Црвена Јабука- Паљуви
4:7 (0:2)

20 : 8
16 : 4
28 :13
26 :11
15 :10
13 : 9
11 : 9
11 :20
9 :13
8 :12
7 :15
4 :16
8 :36

18
18
17
13
12
10
10
7
5
5
2
1
1

Резултати 6.кола (27.септембар):
Врело - Вукона
4:2
Јединство (М) - Слога (В)
2:0
Гуњевац - Тамнава
8:0
Совљак - Будућност (С)
3:0
Бргуле - Мургаш
3:0
Колубара (ЛП) - Докмир
3:0
ОФК Таково слободно
Резултати 7.кола (3/4.октобар):
Мургаш - Колубара (ЛП)
0:1
Будућност (С) - Бргуле
1:3
Тамнава - Совљак
1:4
Слога (В) - Гуњевац
2:1
Вукона - Јединство (М)
1:2
ОФК Таково - Врело
2:4
Докмир слободан

Најава 8.кола (10/11.октобар):
Јединство (М) - ОФК Таково
Гуњевац - Вукона
Совљак - Слога (В)
Бргуле - Тамнава
Колубара (ЛП) - Будућност (С)
Докмир - Мургаш
Врело слободно
Најава 9.кола (17/18.октобар):
Будућност (С) - Докмир
Тамнава - Колубара (ЛП)
Слога (В) - Бргуле
Вукона - Совљак
ОФК Таково - Гуњевац
Врело - Јединство (М)
Мургаш слободан

ФУДБАЛ
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ВРЕЛО СПОРТ БРИЉИРА ОВЕ ЈЕСЕНИ

РАСПУЦАНИ ВРЕЉАНИ
НА ДЕОБИ ПРВОГ МЕСТА !

Резултати 7.кола (26/27.септембар):
Раднички (В) - Рубрибреза
3:1
ОФК Дивци - Младост (ДД)
3:0
Раднички Стобеx - Рађевац
0:2
Дрина - Рибница (М)
0:0
Задругар (Л) - Врело Спорт
2:3
Јединство (В) - Младост (П)
0:1
Борац (Л) - Спартак (Љ)
3:0
Младост (Др) - Слога (Б)
0:1
Резултати 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 Ст.
Раднички (В) - ОФК Дивци

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

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

1
1
1
1
2
2
4
2
4
4
5
4
6
6
5
7

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

15 : 5
17 : 8
16 : 5
15 : 8
18 : 9
9: 5
16 : 10
8: 5
11 : 10
8 : 11
8: 8
12 : 15
4 : 14
4 : 21
3 14
8 24

Најава 9.кола (10/11.10.2020):
ОФК Дивци - Рубрибреза
Раднички Стобеx - Раднички (В)
Дрина - Младост (ДД)
Задругар (Л) - Рађевац
Јединство (В) - Рибница
Борац (Л) - Врело Спорт
Младост (Др) - Младост (П)
Слога (Б) - Спартак (Љ)
Најава 10.кола (17/18.10.2020):
Рубрибреза - Спартак (Љ)
Младост (П) - Слога (Б)
Врело Спорт - Младост (Др)
Рибница - Борац (Л)
Рађевац - Јединство (В)
Младост (ДД) - Задругар (Л)
Раднички (В) - Дрина
ОФК Дивци - Раднички Стобеx

21
21
19
19
16
16
10
10
10
10
9
8
4
4
3
2

Врело спорт се са још једног
"врућег" гостовања вратило са целим
пленом, после очекивано борбене и
драматичне утакмице против Задругара.
Није почело добро по екипу Милоша
Гаврића- Гавриловић је главом казнио
лошу поставку одбране, а дуго су се гости
мучили да дођу до течније игре против
силно мотивисаног домаћина. Ипак,
период боље игре у финишу донео је и
поравнање, Лазар Антонић се сјајно
снашао између два играча Задругара и
вешто послао лопту у мрежу Веселиновића.
Великом грешком голмана Задругара, гостујући тим је дошао до преокрета, али предност Врељана је трајала
тек нешто више од 60 секунди- Немања
Марковић је мајсторски извео слободан
ударац, ван домашаја Ракића и одбране
Врело спорта. Бројчану предност екипа
Милоша Гаврића реализовала је у 74.
минуту, Ђурђевић је послао лопту у
пра зан простор, а Радовановић
демонстрирао брзину и мирноћу у
завршници. Посао је отежало искључење
Блажића, у надо-кнади је било још два
црвена картона, али се мреже више нису
тресле...
Ново добро издање, уз два
инспирисана нападача Радовановића и
Ђурђевића, било је довољно за 7.
првенствену победу против новајлије из
Владимираца. Брзоноги крилни нападач

Колубарско-мачванска зона, 7. коло

Задругар (Лајковац)Врело спорт 2:3 (1:1)
Стадион Задругара у Лајковцу.
Судија: Немања Богдановић (Чачак).
Стрелци: Гавриловић у 15. и
Немања Марковић у 52. за Задругар,
а Антонић у 36., Веселиновић (а.г) у
50. и Радовановић у 71. минуту за
Врело спорт. Жути картони: Симеуновић (З), Радовановић, Благојевић (на клупи), Симић. Црвени
картони: Глигорић у 49. и Новаковић
у 90+1. (Задругар), Блажић у 74. и
Милошевић у 90+1. минуту (Врело
спорт).
ЗАДРУГАР: Веселиновић 5, Новаковић 7, Бојић 6,5, Радосављевић
6,5, Симеуновић 7, Глигорић 6,5,
Милановић 6,5, Савић 6,5
(Марјановић 6,5), Гавриловић 7,5,
Марковић 7,5, Томић 7
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 7, Симић 6,5,
Леонтијевић 7, И.Матић 6,5, Д.Матић
6,5, Блажић 6,5, Антонић 7,5
(Милошевић 6,5), Бранковић 7,
Ђурђевић 7, Којић 7, Радовановић
7,5 (Новаковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Лазар Антонић (Врело спорт)

Колубарско-мачванска зона, 8. коло

Врело спорт- Јединство
(Владимирци) 3:1 (1:0)
Стадион "Мирко-Жаки Матић". Судија:
Александар Миливојевић (Ужице).
Стрелци: Ђурђевић у 29. и 78. и
Радовановић у 82. за Врело спорт, а
Димитрић у 71. минуту за Јединство.
Жути картони: Леонтијевић, И.Матић
(В), Атић (Ј).
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 7, Симић 7,
Леонтијевић 7,Ђорђевић 7 (од 61.
Ђ.Обрадовић 7), И.Матић 7,5, Д.Матић
7,5, Бранковић 7,5, Новаковић 7,
Антонић 7 (од 76. Поповић 7),
Ђурђевић 8 (од 85. Симеуновић -),
Радовановић 8 (од 85. Н.Обрадовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Радовановић (ВС)

УБСКИ КОШАРКАШИ ПРИВОДЕ КРАЈУ ПРИПРЕМЕ

ДВА ГОСТОВАЊА НА СТАРТУ
Кошаркаши Младости 18. октобра започињу ново првенство Друге
регионалне лиге "Запад", а жреб није био баш наклоњен Убљанима:
- У првом колу гостујемо нашем "вечитом ривалу" Студенту, а наредног
викенда путујемо у Шабац где играмо против истоименог клуба. Нереално је
очекивати победе у тим мечевима, посебно што нас је пореемтила повреда нашег
кључног играча Уроша Васиљевића. У последње две провере имали смо
половичан успех- савладали смо Микс, изгубили од београдског ИБЦ-а, а
"генералку" ћемо имати против Осечине. После првог кола, екипа ће бити
допуњена са још једним центром и беком, а радује податак да се Иван Милошевић
одлично адаптирао на улогу "плејмејкера". Лига ће бити врло уједначена, а
предност дајем ваљевском Радничком и ОКК Шапцу- рекао је у најави сезоне
тренер Владимир Урошевић.
Вредне су и млађе категорије, пионирке, пионири и млађи пионири били су
успешни претходног викенда у проверама против Железничара и Интер коша.
Радује податак да се полако враћа број деце на ниво пре епидемије, а за последњу
недељу октобра планиран је и почетак лига млађих категорија.
Б.Матић

Александар Радовановић
(Врело спорт)
је идеално центрирао Ђурђевићу за
први гол, али је Димитрић вештом
акцијом средином другог дела
забринуо домаће навијаче.
Тада је на сцену поново ступио
убојити нападачки тандем- Ђурђевић
је у свом стилу приземним ударцем са
18 метара вратио предност Врељанима, а прелепим поготком, уз помоћ
младог Поповића, Александар Радовановић је ставио тачку на ново
ефикасно издање Гаврићеве екипе.
Вреди истаћи и деби Ђорђа Обрадовића, доскорашњи везиста Јединства
пуно ће значити Врељанима у борби
за сам врх...
Врело спорт наредног викенда
путује у Лешницу, Блажић је одлежао
казну, док Вукашина Милошевића
вероватно чека још принудне паузе,
мада су се Врељани жалили на одлуку
дисциплинске комисије од 3 меча
казне.
Б.Матић
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ЈЕДИНСТВО У ТЕШКОЈ СИТУАЦИЈИ НА ПОЛОВИНИ ЈЕСЕНИ

КРАХ У СМЕДЕРЕВУ
- Јединство стигло предност домаћина од два
гола, па још једном доживело пораз са "беле
тачке". - Бод против Трепче реалан исход.
- Захухтала Сушица наредни ривал на "Џајином"
стадиону (субота, 15 часова).
Трепча није била идеалан противник за вађење, видело се то од
првог минута дуела са екипом из Косовске Митровице. Убљани су били
безопасни у првом делу, није ни Трепча створила силне прилике, али
јесте деловала боље у пољу. Гости су до предности дошли прилично
наивно- после дуге лопте Мирковића, Михајловић се снашао боље од
Сајића и лобовао Ивана Јовановића који се нашао на "ничијој" земљи. У
првом делу, само је Павловић запретио са дистанце, па је тим са Косова
заслужено отишао са предношћу на паузу.
Црвено-бели су живнули у наставку, шансе Арсовића и Павловића
најавиле су повратак у игру, а до изједначења Убљани стижу у 71. минутуСинђић је послао дугу лопту, Милановић поново демонстрирао врхунски
одраз, а Павловић сачекао лопту на другој стативи и погодио са
"петерца". Остаће домаћима да
жале за ударцем Луке Синђића
са 30 метара, Милентијевић је
врхунском одбраном сачувао
бод Трепчи, мада је и на другој
страни Иван Јовановић морао
да "парадом" спашава мрежу у
надокнади:
- Реалан исход, оба тима су
имала по полувреме доминације, а Трепча се представила
као озбиљан и квалитетан тим.
Све похвале за судију, тежак меч
је одсудио професорски, без
картона, а ми се окрећемо
Смедереву где верујем да
можемо да направимо добар
резултат- рекао је после меча
тренер Јединства Срђа Кнежевић.
Трепча однела бод са Уба:
На жалост, превише глупости
Милановић
у скоку (фото: К.Мочић)
направили су црвено-бели крај
Дунава против вероватно никад
слабијег Смедерева, па се јесења агонија наставила новим поразом који
је отклонио дилеме- црвено-беле чека грчевита борба за опстанак. Сви
кредити су потрошени, сва оправдања звуче излизано, уколико се
Убљани експресно не пробуде- тешко ће се расклонити тмурни облаци
над Шепковцем...

Српска лига "Запад", 9. коло

Смедерево - Јединство (Уб)
3:2 (2:1)
Стадион у Смедереву. Судија: Марко Михаиловић (Аранђеловац). Стрелци: Благојевић у
15. и Бачанин у 29. и 88. из пенала за Смедерево, а Милановић у 40. и 83. минуту из пенала
за Јединство. Жути картони: Муса, Рудан, Ђурковић (С), Н.Радојичић, Бошковић, Синђић,
Шака (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 6, Бошковић 6,
Рајовић 6, Сајић 6 (од 46. Шака 6,5),
Ранисављевић 6, Андрић 6, Н.Радојичић 6 (од
70. Арсовић -), Синђић 6, П.Радојичић 6 (од 76.
З.Радојичић -), Милановић 7, Павловић 6 (од
70. Ђокић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Марко Бачанин (Смедерево)
Српска лига "Запад", 8. коло

Јединство (Уб) - Трепча
1:1 (0:1)
Стадион "Драган Џајић". Судија: Љубиша
Борисављевић (Ивањица). Стрелци: Павловић у 71. за Јединство, а Михајловић у 28.
минуту за Трепчу. Није било картона.
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 6,5, Бошковић 6,5 (од
88. З.Радојичић -), Рајовић 8, Сајић 7,5,
Ранисављевић 7, Андрић 7, Н.Радојичић 7 (од
72. Ђокић -), Синђић 7, Павловић 7, Милановић
7, Арсовић 6,5 (од 60. П.Радојичић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Рајовић (Јединство)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Sloga (P)
2.Mladi radnik(P)
3.Sloga 33 (PM)
4.GFK Sloboda
5.@elezni~ar (L)
6.Takovo
7.Budu}nost (A)
8.Su{ica
9.Budu}nost Kru{.
10.Ma~va 1929 (B)
11.Smederevo 1924
12.Trep~a
13.Tutin
14.Jedinstvo (Ub)
15.Gru`a
16.Jo{anica
17.[umadija(A)
18.Bane (Ra{ka)

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

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

0
3
2
3
3
2
2
1
3
3
3
1
5
4
7
6
8
7

22 : 7 23
14 : 14 18
14 : 7 17
12 : 9 16
11 : 12 16
18 : 9 15
19 : 11 15
14 : 7 15
17 : 11 14
16 : 13 14
11 : 14 14
12 : 6 13
11 : 13 12
12 : 13 9
6 : 18 4
3 : 16 3
7 21 3
5 23 2

Наредне утакмице
ФК Јединство

Алтернатива за трибине:
Публика на тераси некадашњег хотела „Тамнава“
Домаћин је дошао до предности из ситуације која није мирисала на гол,
можда је чак Бачанин заслужнији од стрелца Благојевића јер је збунио
голмана Јовановића, а шта тек рећи за други гол! Лука Синђић без
потребе игра ризичну попречну лопту, а Андрић и Сајић не успевају да
зауставе Бачанина који се прошетао до шеснаестерца, окренуо и лако
погодио, скоро без отпора... Милановић није био толико активан у игри
као обично, али јесте постигао прелеп погодак "левицом" који је вратио
наду пред паузу...
Улазак новајлије Шаке допринео је течности игре, Рајовић и Предраг
Радојичић пропуштају прилике за изједначење, мада је и на другој страни
Стојковић уздрмао пречку Убљана. Бошковић је изнудио пенал,
Милановић рутински погодио са 11 метара и деловало је да би гости
могли чак и до целог плена у Смедереву... Уместо тога- кошмарна
завршница, Шака неопрезно прави пенал, а Синђићев шут са 18 метара у
последњем минуту одлази изнад пречке...
У суботу стиже ове јесени разиграна Сушица, вероватно и уморна од
меча са Трепчом (померен за среду), а да ли је дошло време за прву
победу на домаћем терену- сазнаћемо у суботу око 17 часова... Б.Матић

10.коло (10.октобар- 15.00ч):
Јединство (Уб) - Сушица
11.коло (14.октобар- 14.30ч):
Железничар (Л) - Јединство (Уб)
12.коло (17.октобар- 14.30ч):
Јединство (Уб) - Млади радник 1926

Услужно
бушење и чишћење
бунара
Мија Ранковић, Брезовица

014/463-213 064/160-71-60
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ПОСЛЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ПАУЗЕ ПОНОВО СЕ ИГРА ФУТСАЛ НА УБУ

ОСЛАБЉЕНИ „КАРЕЛИ“ ПАО У ФИНИШУ
Изузетно узбудљива футсал-премијера у убској хали,
четири године је мировала "четворка" са тегом, а први меч
Регионалне лиге "Запад" донео је изузетно узбудљив меч.
Новоформирани тим из Осечине- Браћа Недић боље се
снашао у првом полувремену, па је на паузи Карели заостајао
два погодка.
Први напад у наставку донео је радост навијачима убског
тима, Влада Ивковић је преполовио предност Осечанаца и
најавио много бољу игру Карелија. Наставили су домаћи у
добром ритму, а до потпуног преокрета дошло је средином
другог дела- оба пута је Јечменица осмислио акције, а Милош
Панић преузео улогу егзекутора- 3:2 за Карели!
Чуда је чинио на голу Мирко Ћургуз, али му је улогу јунака
преузео "десетка" гостију Немања Младеновић. Најпре је
ефектно изједначио, а у претпоследњем минуту погодио
"малу мрежу" за ново вођство Осечине. Пробали су хазардно
Убљани са голманом у пољу, Никола Павић краде лопту и
решава питање победника. Увек темпераментни Александар
Аћимовић тешко је поднео пораз и изразио наду да ће се
Карели комплетирати у наредним колима:

КМФ Карели
- На жалост, имали смо огромне кадровске проблеме,
изостало је пет носилаца игре, а на мечу се повредио и Јаџић.
Ипак, момци су се добро борили, пала нам је концентрација у
најгорем могућем тренутку, а гостима честитам на победи.
Наредног викенда гостујемо Флешу, надам се да ћемо у
Ваљеву наступити у много јачем саставу- рекао је после меча
тренер Александар Аћимовић чија је екипа успешно
стартовала у Купу победом против лајковачког Зенона- 7:2.
Регионална лига "Запад", 1. коло

КМФ Карели- КМФ Браћа Недић(Осечина)
3:5 (0:2)
Хала спортова на Убу. Судије: Миловановић, Милановић
(Лајковац). Стрелци: Ивковић у 26. и Панић у 35. и 36. за
Карели, а Богдановић у 7., Павић у 14. и 50. и Младеновић у
38. и 49. минуту за Браћу Недић. Нагомилавање прекршаја:
Карели 3+5, Браћа Недић 4+4.
КМФ КАРЕЛИ: Ћургуз, Ивковић, Панић, Јаџић, Јечменица,
Хаџић, Стефановић, Лукић, Мијатовић, Марић.

Novo !!!

PROFESIONALNI I HOBI ALATI

Novo !!!
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РУКОМЕТАШИ НА ПРАГУ ИСТОРИЈСКЕ СЕЗОНЕ

ДУПЛИ ПРОГРАМ НА СТАРТУ
У недељу, 11.октобра, се окончава дуга рукометна пауза,
а љубитељи овог спорта (бар они који буду могли да уђу у
халу), моћи ће да уживају у скоро три сата рукомета.
Новоформирани развојни тим Уба играће меч првог кола Друге
лиге "Центар" против Гучева у 16 часова, док у 18 часова
рукометаши Уба играју меч који улази у анале клуба. Наиме,
Убљани ће се први пут такмичити у Супер-Б лиги Србије, а
ривал на старту им је Јединство из Новог Бечеја:
- Одиграли смо четири пријатељска меча, по победа и
пораз, уз два нерешена. Нисмо придавали значај резултату,
испробавали смо све варијанте на паркету и могу рећи да сам
задовољан како смо изгледали. И Уб 2 је имао четири теста, по
два пута су победили и "ремизирали", а на основу свега што
смо видели- мислим да Уб не треба да страхује за рукометну
РК Уб: Ове године у Супер-Б лиги Србије
будућност. Верујем да ће им ова сезона пуно значити, а први
тим треба да се побрине да их и наредне сезоне чека исти рангпроверених играча. Из Ваљева су стигли средњи бек Никола
рекао је тренер Убљана Иван Милошевић.
Јовановић и голман Борко Обрадовић, из Мачве из Богатића
Управа клуба се потрудила да тим за нову сезону буде
добро познати Милан Зарин, пивот Драган Милутиновић и
знатно појачан, па се на списку новајлија налази пет
десни бек-крило Милош Марковић, док је од носилаца игре
клуб је напустио само Милош Тривић. Клуб очекује одлуку
ОПШТИНА БРИНЕ О СОВЉАЧКИМ КЛУБОВИМА
Савеза о броју људи који ће моћи да присуствују мечу (прича
се да би могло да се пусти 25 посто капацитета), а и наредног
викенда Убљани ће бити домаћини Колубари.
Б.Матић

ПОКЛОНИ ПРЕД
КОМШИЈСКИ ДЕРБИ

Историјска утакмица совљачких клубова (ФК Тамнава и
ФК Совљак) је имала лепу предигру, људи из општинске
управе обрадовали су комшије које негују пријатељске односе,
а на поклонима се захвалио председник ФК Тамнава Милисав
Марковић:
- Велику захвалност дугујемо општини Уб и локалном
Спортском савезу, пре два месеца смо добили дресове и лопте
на поклон које нам је уручила Ивана Николић, а не треба ни да
наглашавам колико нам то значи у години када нисмо на
буџету. Данас су нас пред комшијски дерби посетили Ивана
Николић и Небојша Живановић, председник СС Уба, а на
поклон смо добили мреже за терен у Совљаку, као и лопте за
наш клуб. Драго ми је да је дерби одигран у пријатељском духу
и да је било пуно људи, а верујем да ће се наш клуб из године у
годину све више развијати.

Општинска лига Уба, 7. коло

Тамнава- Совљак 1:4 (0:3)
Стадион у Совљаку. Главни судија: Зоран Поповић (Уб).
Стрелци: Мијатовић у 81. за Тамнаву, а Јеремић у 11. и 78.,
Берановић у 20. и Бојан Гајић у 32. минуту за Совљак.
Није било картона.
ТАМНАВА: Симић 6,5 (Вучетић 6,5), Теодосић 6,
А.Марковић 6, С.Матић 6,5, Ранковић 6,5, М.Марковић 7,
Л.Матић 6, Мијатовић 7,5, Димитријевић 6, Петровић 6,
Б.Марковић 6 (Д.Марковић 6)
СОВЉАК: Обрадовић 6,5, Петровић 7, Ранковић 7,
Миличић 7,5, Јанковић 7,5, Радивојевић 7,5, Берановић
7,5, Јеремић 8, Граховац 7 (Д.Гајић 7), Миливојевић 7
(Нинковић 7), Б.Гајић 8 (Исић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Јеремић (Совљак)

Фотографија за успомену: Комшијски дерби Тамнава-Совљак

Рајка Михајловића 33

Уб

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

Леп комшијски дерби, без тензија и картона, са јасном разликом
у класи на страни старијег клуба.
Демонстрирао је Ненад Јеремић
своје мајсторство и лукавство, уз
раме му је био растрчани Бојан
Гајић, а леп погодак после солоакције постигао је и Александар
Берановић.
Ипак, најлепши потез на мечу
дело је играча Тамнаве- млади Небојша Мијатовић директно из корнера матирао је Обрадовића и заслужио апалузе свих присутних
на терену, без обзира за кога
навијају...

ОДБОЈКА
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ У ДОБРОМ РИТМУ ОТВОРИЛЕ СЕЗОНУ

ЧЕТИРИ ПОБЕДЕ У НИЗУ
- Партизан без шанси да угрози Убљанке. - Још један максималан тријумф у Зрењанину.
- Почиње узбудљив одбојкашки октобар, први тест вредности Црвена звезда
(субота, 18 часова, Хала спортова на Убу).
Уб је потврдио епитет фаворита
против црно-белих, мада је млади тим
Партизана оставио добар утисак. Предњачио је нападачки тандем РанковићВулин, мало више неизвесности било је у
другом сету, али су Убљанке без већих
проблема дошле до треће узастопне
победе.
Зрењанин је прошле сезоне остао у
лепој успомени девојкама Маријане
Боричић (две глатке победе- првенство и
Куп), а на паркет Кристалне дворане,
Обреновчанка на клупи Уба послала је
поставу без Љиље Ранковић, Софије
Медић и Катарине Лукић. Јелена Вулин је
одмах ставила до знања да ће бити
централна фигура меча, деловало је на
20:15 да је сет већ преломљен, али на
сервис Тамаре Миљевић домаће праве
серију од 4:0. Сјајан блок Анђеле
Стојковић зауставио је налет Клека,
играло се поен за поен до завршнице, а
Јелена Вулин је снажним смечом
окончала први сет.
И у другом сету се водила неизвесна
борба до резултата 12:12, прорадио је
блок у коме су предњачили Анђела Стојковић и Александра Глигорић, а управо
на сервис бивше играчице Клека, гошће
су стигле до безбедних 19:14. Јелена
Вулин је сервирала два аса на 20:15 и
угасила наду Клечанкама да могу да
поново "закувају" сет, а Љубици Кецман
је припала егзекуција- напад из "четворке", потом и ас за предност од 2:0.
Трећи сет је преломљен већ у раној
фази, предност од 8:3 омогућила је мирну
игру, а једину измену Маријана Боричић је
направила у финишу меча када је на
паркет послала младу Александру
Ђорђевић. После меча, тренер Уба рекла
је да екипу тек чекају прави изазови и да
је загревање за сезону успешно окончано:
- Задовољна сам резултатом, не толико
игром, били смо неуобичајено нервозни и
нетачни, а недостајало је стрпљивости у
нападу. Када смо почели добро да

Медић и Божић
у акцији

Суперлига Србије, 4. коло

Клек- Уб 0:3
(23:25, 17:25, 14:25)
Кристална дворана у Зрењанину.
Судије: Зотовић, Баланџић (Београд).
УБ: Божић 2 (1 блок), Глигорић 9 (4
блока), Стојковић 6 (5 блокова), Вулин
21 (3 блока, 2 аса), Тривуновић 9 (2
блока), Кецман 9 (2 аса), Ђурђевић
(либеро), А.Ђорђевић 1. Нису играле:
Павловић, Лукић, Митровић, Ранковић, Медић, К.Ђорђевић (либеро 2).
Суперлига Србије, 3. коло

Уб- Партизан 3:0
(25:14, 25:22, 25:15)

формирамо блок, ствари су почеле да
се одвијају према нашим очекивањима. Добро је да смо још мало
поштедели Каћу Лукић, Љиљу Ранковић и Софију Медић које су још
ровите, да је било потребе оне би
ишле на паркет, међутим стартна постава је без већих проблема одрадила
посао- сумирала је утиске из Зрењанина Маријана Боричић.
Следи још један дерби- у убску Халу
спортова стиже Црвена звезда:
- Изузетно респектујем наредног
ривала, мислим да вреде много више
него што папир показује, а утакмица из
припремног периода није репер јер су
играле у комбинованом саставу.
Сигурна сам да ћемо се подићи на
виши ниво и спремни дочекати
изузетно захтеван октобар где ће се у
згуснутом периоду смењивати јаки
ривали- најављује Маријана Боричић
узбудљив одбојкашки октобар.
Б.М.

Хала спортова на Убу. Судије:
Поповић, Зеленовић (Краљево).
УБ: Ђурђевић (либеро 1), Божић 1,
Глигорић 6 (2 аса), Павловић (либеро
2), Стојковић 1 (1 ас), Лукић, Митровић,
Ранковић 18 (1 ас), Вулин 17 (3 аса),
Тривуновић, Кецман 7 (1 блок),
Ђорђевић, Медић 13 (3 блока)

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
4
TENT
4
Ub
3
C.zvezda
2
Srem
@elezni~ar 2
Jedinstvo(SP) 2
1
Partizan
0
Klek
0
Spartak (S)
0
Beograd

0
0
1
1
1
1
2
4
4
4

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

12
12
9
6
6
6
2
1
0
0

Наредне утакмице ЖОК „Уб”
5.коло (10.октобар, 18 ч):
Уб - Црвена звезда
6.коло (17.октобар, 18 ч):
Уб - Срем
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КОЊИЧКИ СПОРТ

ЗАХУКТАЛА СЕ И КОЊИЧКА СЕЗОНА

ТОРИНО ХИЛ НИЖЕ ПОБЕДЕ
Грло у власништву Александра Ашковића славило је три пута од пет стартова
Пандемија се итекако одразила на коњички спорт, али
далеко од тога да су хиподроми опустели. Старт сезоне
обележио је Торино Хил, грло у власништву Александра
Ашковића славило је три пута од пет стартова, а у колекцији од
сада већ 28 победа (најуспешнији коњ домаћег одгоја), нашли
су се тријумфи у Љубичеву (трка "Војвода Миливоје
Живановић") и Шапцу (трка "Супер Спринт", четврта победа за
редом!). Осмогодишњи потомак Денбури Хила и Торине оба
пута је у неизвесној завршници савладао Ваславија, наравно у
седлу са легендарним Тиком Вујковићем. Тако је Торино Хил
најавио још једну успешну сезону, а у свежем сећању је 2017.
година када је славио у 9 од 10 стартова.
У Љубичеву је одличан утисак оставио Калимеро Бас, у
узбудљивој трци стигао је други иза победника Текиле. Ово
грло из штале Бас никако да разбије малер, колекцији других
места додао је и Шабац и Карађорђево, па му сада у
Са једне од победа Торино Хила на Шабачком хиподрому:
биографији стоји седам других места у 8 стартова! У
Александар Ашковић са пехаром
Карађорђеву га је у трци дана "Српске коњичке дивизије"
победио Спенсер Сан, а власнику остаје утеха од 300.000
динара за друго место. У трци "Костолац", добро су трчали а свој први старт забележили су Краснодар из штале
другопласирани Езел Пик власника Драгана Љубомировића и Маторчић и Ултра Енерџи власника Владе Ранковића.
трећепласирани Аризона Дрим власника Горана Станаревића,
Краснодар је већ у другом старту у Шапцу стигао до 3.
места у трци Екосан (реч је о првом потомку легендарног
Мистер Баса), а тријумф на шабачком хиподрому остварио је
Тајсон у "Шабачкој миљи", грло Милете Обреновића које је у
тренингу код Тике Вујковића. Тријумфовао је и Гордон
Милана Љубомировића у "Меморијалу Драгана-Киће
Поповића", за 10 дужина оставио је конкуренцију иза себе! У
Шапцу је у наградама била и Аризона Дрим (4. у Двогодачком
Купу), а Азаро је морао да се задовољи 5.местом у "Меморијалу Стефана Пауновића".
У Карађорђеву вреди споменути треће место грла
Ернест Хеми у власништву породице Лазаревић у трци
"Колубара", док је у истој трци прву награду у каријери узела
Лејди Луси (четврта) власника Далибора Опачине. Гордон је
био трећи у трци "Цер", а победник је Васлави који је ове
сезоне доживео два тесна пораза од Торино Хила.
Б.М.

СПОРТ

8.октобар 2020.г.

39

ТАКМИЧАРИ ВРЕЛА УЧЕСТВОВАЛИ НА ЗАВРШНИЦИ СЕОСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА

ДРАГОЦЕНО ИСКУСТВО ИЗ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ
За екипу Врела, ова смотра је била првенствено прилика за дружење и стицање искустава,
па су у генералном пласману заузели осмо место са освојена 24 бода.
Победом на "домаћем терену", спортисти Врела
заслужили су пут у Врњачку Бању где су репрезентовали
своје село на финалној смотри Спортских сеоских игара у
организацији Спортског савеза Србије. На такмичењу се
појавило још девет села- Каменово, Бранковина, Батковићи,
Милочај, Гаково, Грљан, Милошевац, Рудна Глава и Власе, а
прво место и награда- терен за мали фудбал са гумираном
подлогом, припали су такмичарима Батковића (Прибој).
Врељани су на финале игара отишли са 20 спортиста
(пет девојака), искључиво из свог села, мада је по пропозицијама било дозвољено неколико "гостију" у екипи. Неки су у
томе претерали, па је уследила и дисквалификација села
Милочај код Краљева, а неки опет преозбиљно схватили и
довели професионалне спортисте. За екипу Врела, ова
смотра је била првенствено прилика за дружење и стицање
искустава, па су у генералном пласману заузели 8. место са
освојена 24 бода.

Екипа Врела у опреми Манчестер јунајтеда
коју је обезбедио Немања Матић

Игра спретности: Кристина Миливојевић,
један од најбољих такмичара екипе Врела
Најбољи резултат Врељани су остварили на полигону
спретности где су Кристина Миливојевић и Александар Симеуновић донели 6 бодова, а Кристина је у пару са Александром
Љубичићем освојила и 5 бодова у скоку у даљ. Снажни
Александар Грујић донео је укупно 7 бодова у бацању камена с
рамена (лични рекорд 11,85м) и обарању руку, а фудбалери су
пали на првој препреци поразом од Батковића 7:3. Занимљив
је био и одбојкашки меч, Врељани су ушли у трећи сет када је
судија напрасно решио да мора да се поштује одбојкашка
ротација у којој се екипа Врела није најбоље снашла.
Због лошег времена, сва такмичења, изузев бацање
камена с рамена, одржана су у спортској хали "Владе Дивац.
За похвалу је обнављање једне лепе традиције, честитке
Спортском савезу Уба што се побринуо да наша општина има
свог представника на Сеоским спортским играма, а уз надамо
се боље околности наредне године- очекује нас много
масовније и занимљивије такмичење на територији убске
општине...
Б.Матић

