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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УБ УСВОЈИЛА
ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

ПОВЕЋАН ОБИМ
ОПШТИНСКЕ КАСЕ
Након корекције, буџет износи близу 1,7
милијарди динара. - У клупама локалног
парламента четири нова одборника са листе
„Александар Вучић-за нашу децу“.
На другој седници новог сазива Скупштине општине Уб,
одржаној 5. октобра, одмах на почетку верификовани су
мандати за четири нова одборника са листе „Александар
Вучић – за нашу децу“. Наиме, због избора на функције које су
неспојиве са одборничким местом, мандат је престао
председнику убске општине Дарку Глишићу, његовом
заменику и помоћнику Александру Јовановићу Џајићу и Верки
Лукић, као и Нади Ђокић, члану Општинског већа. Након
полагања заклетве, у одборничке клупе локалног парламента
сели су Анка Радојичић из Лончаника, Милош Тешић из
Новака, Убљанка Александра Гавриловић и Иван Драгићевић
из Мургаша.

Дарко Глишић о ребалансу буџета
У наставку седнице, изгласан је други овогодишњи
ребаланс буџета, у износу од 1.692.100.000 динара, што је за 80
милиона више него после прве корекције. Потребу за
усвајањем ове одлуке образложио је Дарко Глишић, рекавши
да је основни разлог за ребаланс прилив од 68 милиона
динара по основу споразума са Електропривредом Србије о
реализацији инвестиционог програма Површинског копа
„Радљево“ и овај новац ће бити утрошен за завршетак друге
фазе објекта нове пијаце.
„Још неколико милиона преко овог износа предвидели
смо да ћемо приходовати до краја децембра, јер имамо нешто
већи прилив у односу на прву половину године“, рекао је
Глишић.
На основу сагледане тренутне ситуације, извршена је
прерасподела и пренамена средстава по појединим корисницима, у складу са њиховим потребама и у оквиру расположивих лимита.
Одборници су се позитивно изјаснили и о свим другим
тачкама дневног реда, а укупно их је било 16, од којих су се
четири односиле на пословање Комуналног јавног предузећа
„Ђунис“. Осим што је усвојен Извештај о раду овог предузећа
за прошлу годину, Прва измена и допуна програма пословања
за 2020. и Одлука о расподели добити, дата је и сагласност да
се КЈП„Ђунис“ кредитно задужи ради куповине два камиона
смећара.
Такође, на седници је прихваћен и Извештај о
извршењу овогодишњег буџета за првих шест месеци, као и
извештаји о раду Предшколске установе и Установе културе за
прошлу и измене финансијских планова за текућу годину.
Одборници су дали и сагласност на Одлуку о ребалансу
буџета Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“ за 2020.
годину и Одлуку о управљању јавним паркиралиштима. Д.Н.

БИОЛОШКИ РАТ ?

о

збиљни светски медији преносе, све
чешће, изјаве научника (други за ово
питање нису битни) по којима вирус
Ковид 19 није никакав микрорганизам који напада
плућа, крвне судове, срце и друге унутрашње органе
већ бојни отров који се удише са ваздухом (?). Ова
језива претпоставка, јесте само претпоставка јер се не
може узети здраво за готово ма ко је изрекао, уноси
све више немира и у ову нашу сиву свакодневницу.
Знамо да се ради о нагађању, бојни отрови, они у
ваздуху, не могу да бирају. Они угрожавају све, па, и
оне који их ‘’пусте’’... Али...
Е, сад! Иако знамо да је невероватно да је неко напао
цело човечанство специјалним бојним отровима, нека
зебња се, полако, увлачи у све који разборито
размишљају... Или се, бар, труде да ‘’остану на нивоу
здравог разума’’.
А да ли је и вирус ту, међу нама, као што нам
свакодневно ‘’струка’’ говори у изјавама за медије?
Како су се заштили сви они које гледамо, свакодневно,
на малим екранима? Мислили смо, некад, да би се,
макар због сигурности државе, неки морали наћи у
некаквим специјалним објектима, као што смо
гледали у филмови са темом непосредне опасности,
на пример, по америчког председника?
Сада, видимо да господин Трамп, у јеку изборне
кампање, добија корону и... релативно брзо постаје негативан на тестовима (?).
А такозвана ‘’Дубока држава’’ у Америци, судећи по
ономе што медији преносе, остаје уздржана. Као да
очекује да вирус (или нешто друго) заврши посао, а да
се они ушетају, поново у Белу кућу...
Као да се нешто чека. Да ли су то у својим ‘’симулацијама пандемије’’ испитали Бил Гејтс и ‘’компанија’’ па се, сада, само нешто чека. Оно што смо
одавно претпоставили - ‘’нешто крупно иза брда ...’’
Али, ако је та ‘’Дубока држава’’ толико моћна - шта ће
јој званична власт, кампања, избори...?
Ако имамо у виду ко је и како склонио Џона Кенедија (и
друге са тим презименом), а онда и све могуће сведоке
и трагове, није могуће отети се жељи да Трамп
победи... У Америци, изгледа, већ предуго неки
банкари, заједно са са енглеском круном, сектама,
криминалом и свим осталим, воде неку своју
политику која није наклоњена човечанству. Све
указује на то да је, својевремено, Путин то увидео и
одлучио да се супротстави... Да ли је закаснио?
Чини се да ни они веома добро обавештени немају
појма шта се, заправо, догађа. Јасно је да неки рат
јесте, али, који?
Ако је биолошки рат у току онда је, вероватно касно...
за човечанство. Јер, вести о вакцини су, некако, бледе
и неуверљиве, а вести о вирусу који је све
‘’виралнији’’, су редовни део свакодневног извештавања свих медија који држе до себе. Маске се,
углевном, не носе. Уосталом, каква је то заштита која
једноставно спадне због лоше израде, заправо
одвајања канапа којим се поставља на лице. Кажу није
скупа, али ако није употребљива... јесте!
Једно је сигурно, бизнис није процветао са појавом
Короне, а многе је довео у безизлазну ситуацију. А ми
би, ипак, били задовољни... Само да се не врати онај
кућни притвор... Могу и обавезне маске.
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НА БАЊАНСКОЈ РАСКРСНИЦИ

ГРАДИ СЕ КРУЖНИ ТОК
Реконструкција најоптерећенијег саобраћајног чворишта у граду
биће окончана половином децембра
Протекле недеље почела је изградња кружног тока на
бањанској раскрсници, где се укрштају улице Свете Поповића, Дринске дивизије и Тамнавска. Овај инфраструктурни
подухват спроводи се у шест фаза и уколико све буде текло
планираном динамиком, биће окончан половином децембра. Током реконструкције најпрометније и најоптерећеније раскрснице у граду, саобраћај ће нормално функционисати у свим правцима до завршне етапе, када ће бити
преусмерен.
Стварању услова за почетак главних радова претходиле су бројне активности на припреми техничке документације, требало је решити и имовинско-правне односе,
као и уклонити и изместити неке објекте и инсталације у блиском окружењу овог саобраћајног чворишта. Према речима
председника општине Уб Дарка Глишића, који је обишао
градилиште, у наредна два месеца предстоје обимни и сложени радови на овој локацији, чија је вредност 50 милиона
динара. Уз модеран кружни ток, који ће обезбедити знатно
бољу проходност и већу саобраћајну безбедност за све
учеснике, биће изграђени и тротоари у сва четири правца.

Дарко Глишић са сарадницима
у обиласку радова

Растерећење и модернизација саобраћаја
- Велика је борба била да се реализује овај пројекат,
кога смо припремали неколико година. По питању нивоа
безбедности, кружни ток је неупоредиво боље решење од
постојећег, са тротоарима и прописном ширином коловоза,
он ће омогућити и боље регулисање саобраћаја, као и његово растерећење, с обзиром на свакодневне гужве. Такође,
носивост ће бити таква да може да поднесе тешки саобраћај,
камионе са приколицом, како не бисмо дошли у ситуацију да
после неког времена пукне. На крају, долазимо и до естетског
момента, са врло занимљивим архитектонским решењем за
сам центални део кружног тока, који ће бити веома лепо
осветљен. Укратко, овај кружни ток гради се по најсавременијим стандардима, идејама и решењима који су примењени у много већим градовима, не само у Србији, већ и ван
њених граница, изјавио је Глишић.
-У зони радова саобраћај се регулише применом привремене сигнализација, али ни једног тренутка саобраћај
неће бити обустављен, истиче шефица градилишта Сандра
Појак Јевремовић.

Проширење коловоза

„Радови ће се изводити под саобраћајем, све ће бити
маркирано, како би се и у овим околностима обезбедило
несметано кретање возила. Једино ће у последњој, шестој,
фази када се буде радио централни кружни ток, доћи до
преусмеравања“.
Главни циљ изградње кружног тока је растерећење и
модернизација саобраћаја у граду.
Д.Недељковић

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ОКРУГУ

ВАЉЕВО ПОНОВО
ЖАРИШТЕ ?
После вишенедељног умереног броја заражених
вирусом Ковид-19, у Србији је кренуо нови талас повећаног
броја заражених, па се дневно бележи и преко 200
случајева. Прописане су нове епидемиолошке мере, које
изискују обавезно ношење маски у затвореном простору,
док су маска на отвореном простору, за сада, препоручене.
На снази је и забрана окупљања већег броја људи на
локалу, а локалним самоуправама Кризни штаб Србије
наложио је да престају са издавањем дозвола за окупљање
већег броја људи на прославама и весељима.
У убској општини, до недеље 18. октобра, није било
новопозитивних, као ни и у Љигу и Осечини. Међутим,
примећује се велики пораст оболелих у Ваљеву због
разних прослава, па се протеклих дана свакодневно
дијагностификовало од осам до чак 24 новозаражених
особа у једном дану. Новопозитивних има и у Лајковцу и у
Мионици. До недеље, 18. октобра, забележено је у Лајковцу
106 позитивних, у Љигу 86, у Мионици 118, у Осечини 70, Убу
111 и Ваљеву 1.264.
У убском Дому здравља, у протеклој недељи,
лекарима Ковид амбуланте јављало се до десет пацијената
дневно. Потрошено је свих 1.000 доза вакцина против
сезонског грипа, па је наручена нова количина, која би
требало да буде дистрибуирана почетком ове недеље.
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ОД ОКТОБРА, У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОЗОРИШТА „РАША ПЛАОВИЋ“

ПОНОВО РАДИ ШКОЛА ГЛУМЕ
- Часови се одржавају средом од 19 часова у сали Дома културе.
- Полазници школе раде под менторством позоришних делатника Душка Ашковића и Мирјане Симић.
После вишемесечне паузе, Школа
глуме у организацији Позоришта „Раша
Плаовић“ наставила је са радом, који је
прекинут још у марту, када је уведено
ванредно стање због пандемије вируса
корона. Поново је стартовала почетком
октобра под менторским вођством
театарског ствараоца Душка Ашковића
и његове асистенткиње Мирјане Симић,
глумице овдашњег позоришта, а часови
(два спојена) се одржавају средом од 19
часова у сали Дома културе.
Интересовање за Школу глуме је
велико и тренутно је похађа четрдесетак
полазника узраста од шест до 19 година.
Подељени су у групе, па они који су
усвојили основна знања и глумачке
вештине током прошлогодишње екудације раде по једном програму, а новоуписани по другом. Заједничко је је што
сви имају могућност да искажу своје
урођене уметничке потенцијале и креативно се развијају, да се упознају са
глумом и сценским наступом, да савладају дикцију, говор, покрет, сналажење у
простору, да науче нешто више о
позоришту, уметности, али и себи.

Полазници убске школе глуме
„Ово није само школа глуме, већ и
школа живота, јер их овде учимо да
развију вештине потребне за зрелост, да
контролишу трему, ослободе се
стидљивости и страха од јавног наступа,
да стекну самопоуздање, говорне
вештине и да се изражавају јасно, течно,
прецизно и смислено“, истиче Душко
Ашковић.

На крају рада школе одржаће се
јавни час, када ће полазници имати
прилику да покажу стечено знање, док
су најталентованијима, као и до сада,
увек отворена врата убског аматерског
Позоришта „Раша Плаовић“.
Месечна чланарина за Школу глуме износи 1.200 динара, а сви заинтересовани још увек могу да се прикључе.

Ul. Prvomajska br.32, Ub
(pored Zelene pijace")

VELEPRODAJA I MALOPRODAJA
- ULJA I MAZIVA
Ubu !
a
n
o
065/2211-068
- FILTERA
Nov
- AKUMULATORA
ZA SVE TIPOVE VOZILA I MA[INA
- GUMA
- KOZMETIKE (PUTNI^KI I TERETNI PROGRAM)

АКТУЕЛНО

22.октобар 2020.г.

5

У СКЛАДУ СА ТРЕНУТНОМ ЕПИДЕМИОЛОШКОМ СИТУАЦИЈОМ

ОДРЖАНА „ЛОВАЧКА ГУЛАШИЈАДА“
На простору убске Фазанерије, под специфичним околностима, традиционална ловачка
манифестација окупила четири екипе: из Уба, Бањана, Памбуковице и Радљева
Убска „Ловачка гулашијада“, која је 11.октобра одржана
по четрнаести пут, била је другачија од свих претходних. Као
традиционална најава за почетак ловне сезоне, ова
манифестација окупила је, овога пута, тамнавске ловце на
простору Фазанерије, али под веома специфичним
околностима. Наиме, услед актуелне ситуације проузроковане коронавирусом, одлучено је да окупљање буде
интерног карактера, уз мањи број гостију и поштовање мера
заштите. Учествовале су свега четири екипе, подељене по
ловачким групама (некадашњим друштвима): Уб, Бањани,
Памбуковица и Радљево.
- Ово није време за скупове, нити весеље, али пошто
наша манифестација већ дуго траје, одлучили смо да и ове
године ловну сезону започнемо са традиционалним
дружењем уз котлиће са гулашом. Званично оцењивање

Уб

Памбуковица
Бањани

Радљево

нисмо организовали, али смо нашли тактику да свима кажемо
да су најбољи. Чекамо нека срећнија времена за наша масовнија дружења, а морам да нагласим да је ова година у најави
добра за ловце, јер када је добар принос кукуруза и пшенице,
онда има и дивљачи - рекао је за „Глас Тамнаве“ Зоран Марковић, председник ЛУ „Уб“.
Један од учесника овогодишње Гулашијаде био је и
Радован Пантић из Бањана, који је са својом екипом „Јуче,
данас, сутра“ пет пута односио победу у такмичарском делу.
- Тајна доброг гулаша је да само један човек буде задужен за спремање јела, уз лагано крчкање. Главни мајстор не
сме тога дана ништа да конзумира, што се хране и пића тиче,
како му не би одвлачило укус, јер мора имати изоштрена сва
чула. Све зачине које стављам ја, стављају и други такмичари,
само у различим количинама и у неком другом периоду кувања, што је јако важно- открио нам је „мале тајне старих
мајстора“ најуспешнији тамнавски ловац у кувању гулаша.
Милован Миловановић

KWI@ARA

Preki {or
Ул. Краља Петра Првог бр.21, Уб
(поред Тржног центра „Лазић“)
064/265-65-45
- КЊИГЕ
ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ
- КАНЦЕЛАРИЈСКИ
МАТЕРИЈАЛ
- ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
- РАНЧЕВИ И ТОРБЕ
- ДЕЧИЈЕ ИГРАЧКЕ

Novo na Ubu !

knjizara_preki_sor

Knjižara Preki šor Ub

6

„ДЕЧИЈА НЕДЕЉА“
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ФОТО АЛБУМ - „ДЕЧИЈА НЕДЕЉА“
У УБСКОМ ВРТИЋУ

„ПОДЕЉЕНА СРЕЋА,
ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА !“

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“
ОБЕЛЕЖЕНА „ДЕЧИЈА НЕДЕЉА“ У УБСКОМ ВРТИЋУ

ОД ЦРТАЊА И МОДНЕ
РЕВИЈЕ ДО ДИПЛОМА
Малишани уживали у „Шеширијади“,
модној ревији, спортском дану у фискултурној сали и дворишту.
Уз п о ш т о в а њ е с в и х е п и д е м и ол о ш к и х м е р а , у
Предшколској установи „Уб“, од 5. до 10. октобра, обележена је „Дечија недеља“, која ове године носи слоган „Подељена срећа, два пута је већа“. Традиционално организовање маскембала за све узрасне групе, као и позоришне
п р е дс т а ве , о ве год и н е с у и зос т а в љ е н и , а л и с у с ве
активности биле усмерене на креативна, мања окупљања
по групама, па дечија радост и осмеси нису изостали.
Првог дана, 5. октобра, малишани су изашли на
Градски трг и осликавали плочнике, кроз активност „Креда
црта маштом“. Свако дете је учествовало у цртању разних
фигура и бојењу плочника разнобојним или белим кредама.
- У понедељак смо долазили на Трг три пута, водећи
три групе, како бисмо осликавали плочнике. Све остале
активности су се организовале у Вртићу, а васпитачи и
медицинске сестре су радиле у групама, баш зато да не би
било великих окупљања због вируса – објаснила је васпитачица Мирјана Симић.
Уторак, 6.октобар, донео је велико интересовање
деце јер су се у свакој соби одржале мини модне ревије, док
су у среду васпитачи својим групама причали разне
занимљиве бајке и организовали изложбу дечијих радова
на тему „Подељена срећа, два пута је већа“. Актив
васпитача млађих и средњих група, осмислио је прву
онлајн радионицу на тему „Шеширијада“, у којој су
учествовали родитељи. Они су заједно са својим
малишанима креирали уникатне шешире, које су деца у
вртићу носила. Шешири су били направљени од разних
материјала, картона, украсних трака и канапа, лишћа, цвећа,
шљокица. Након дефилеа изабрани су најзанимљивији
шешири.
У четвртак је требало да буде одржан спортски дан за
предшколце на СРЦ „Школарац“, али због кише која је
падала, спортске активности организоване су у просторијама Вртића и дворишту. Победници такмичења била су
деца предшколске групе целодневног боравка „Лавићи“,
васпитачице Зорице Ристовић, а осим њих у такмичењу су
учествовали „Змајеви“, „Тигрови“ и „Пчелице“. Спортска
надметања осмишљена су кроз трку у паровима везаних
ногу, трку у ношењу лопте и надвлачењу конопца. У петак,
последњег дана „Дечије недеље“, деци су додељене
дипломе и организована је журка.
- Дечија радост и осмеси нису изостали, наши
малишани су се радовали празнику и учествовали у многобројним активностима на тему дечијих права. При томе, све
је реализовано у складу са прописаним здравственохигијенским мерама. Многе активности биле су на
отвореном простору, осим маскембала, који је ове године
изостао због епидемиолошке ситуације. У договору са
Саветом родитеља и Педагошким колегијумом маскембал
смо одложили за пролеће, ако епидемиолошка ситуација то
дозволи. Дечији празник, обележен је и у припремним
групама на терену – рекла је Гордана Милосављевић
Марковић, директорка ПУ „Уб“.
Д.Капларевић
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ИНТЕРНИСТА- КАРДИОЛОГ ДР БИЉАНА РАКИЋ

„СВИМ СРЦЕМ ЗА ЗДРАВО СРЦЕ“
- Апелујемо, као и свуда у свету, да се престане са пушењем. Важно је бити физички
активан, макар пола сата дневно. Стрес је један од окидача за болести срца.
Водећи узрок смртности код људи
широм света су болести срца и крвних
судова. Овогодишњи слоган Светског
дана срца „Свим срцем за здраво срце“,
указује колико је важно да обратимо
пажњу на превенцију кардиоваскуларних болести и редовним контролама
спречимо срчана обољења, од којих годишње умре 17,9 милиона људи у
свету.
На непроменљиве факторе ризика
не можемо утицати, а то су пол и године
живота. Међутим, већину превремених
смртних исхода можемо спречити, ако
на прегледе идемо редовно и обраћамо
пажњу на главне променљиве факторе
ризика као што су пушење, конзумирање алкохолних пића, неправилна исхрана, физичка неактивност и стрес.
Др Биљана Ракић, интернистакардиолог, субспецијалиста консултант
Дома здравља „Уб“, прегледа у току
недеље амбулантно већи број пацијената и каже:
-Ми смо, помало, недисциплинован народ, што се тиче хигијенскодијететског режима, живота и исхране,
па је код нас повећан број кардиоваскуларних оболења последњих година.
Мушкарци су угроженији, јер су жене у
репродуктивном периоду углавном
заштићене. На променљиве факторе,
као што су хипертензија, дијабетес,
хиперлипидемија, пушење и пасиван
начин живота, можемо утицати - ако то
желимо. Морамо водити рачуна о свом
притиску, да га лечимо и контролишемо
чешће, да адекватно лечимо повишен
шећер и масноће у крви. Наравно,
апелујемо, као и свуда у свету, да се
престане са пушењем.
Осим свих ових препорука, веома
је важно бити физички активан, макар
пола сата дневно, истиче др Биљана
Ракић. Старијим особама довољно је да
се пола сата дневно лагано прошетају,
као и млађе особе, које би требало да се
баве, додатно, неким спортом који јача
мишиће и срце – трчањем, пливањем,

аеробиком, бициклизмом. Жене су у
репродуктивном периоду заштићене
естрогеном, али чим његов ниво почне
да опада, што је карактеристично за
период уласка у менопаузу, уз придружене факторе ризика, може доћи до
кардиоваскуларних обољења.
- Неће свака жена, која уђе у менопаузу, добити инфаркт. Али ако је пушач, ако је гојазна, ако постоји породично оптерећење, стрес, већи је ризик
за оболевање. Стрес је иначе један од
окидача за било коју кардиоваскуларну
болест – не само за инфаркт, већ и за
шлог, који спада у васкуларну болест,
само на другом месту локализовану.
Др Биљана Ракић наводи да је
повећан број пацијената из Уба који се
лече у Општој болници Ваљево, на одељењу кардиологије (где, иначе, ради).
Због тога је велики значај примарне
здравствене заштите. Иако се у убском
Дому здравља спроводи пројекат
кардиолошких систематских и превентивних прегледа, питање је да ли се сви
пацијенти придржавају савета свог
изабраног лекара.
Додатно оптерећење, донела је
епидемија вируса Covid-19, који оставља траг не само на плућима, већ и на
срцу. Ток епидемије је непредвидив, па
је брига о стању нашег срца важнија
него икада. Вирус Covid-19 ставља срчане болеснике под двоструки ризик.
Срчани болесници су нарушеног здравља и много су више осетљивији на
вирусну инфекцију и развој компликација.
– Корона је пореметила све нас,
здравствене раднике и пацијенте.
Уобичајени рад који смо обављали пре
короне, стао је. Пацијенти нису могли
увек да дођу до нас, па су покушавали
телефонским путем да ступе са нама у
контакт, а ми смо многима излазили у
сусрет. Због претходног периода,
прилив пацијената је сада већи. Није у
питању био само стрес због епидемије,
већ и сама инфекција корона вирусом

Др Биљана Ракић
поспешује тромбогеност крви – појачано
згрушавање крви, односно појачано
стварање тромба унутар крвних судова, и
мозга, плућа, периферних крвних судова. У терапији су примењивани антикоагулантни лекови. Срчани болесници
свакако су били угроженији – навела је
кардиолог др Биљана Ракић.
Најчешћа обољења међу убском
популацијом су хипертензија, али се
често дијагностификују и срчана инсуфицијенција, дијабетес, коронарне болести чија је последица инфаркт. У случају
сужења срчаног крвног суда, постављају
се стентови.
Није ретко и да се код пацијената,
који су под терапијом, крвни притисак
знатно повиси. У том случају, др Ракић
саветује да се консултују дежурни лекари
Хитне помоћи. Ако крвни притисак
„скаче“ повремено, то није толико
драматично. Уколико се свакодневно
дешава да притисак прелази нормалне
вредности и поред терапије, онда се
терапија мора мењати или повећавати
доза лекова. Постоје лекови који у себи
с адрже и две или три комбинације
различитих лекова, што је пацијентима
комфорније за узимање.
Д.К.

ПИО ФОНД

НОВА ПРАВИЛА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ
Од идуће године важиће нова
правила за пензионисање жена, а то
значи да ће сваки захтев, примљен
после 31. децембра 2020. бити размат р а н п од н о в и м ус ло в и ма . З а
мушкарце одлазак у редовну пензију
остаје исти док за превремену има
промена.
Наредне календарске године
жене ће у старосну пензију моћи са
63 године и два месеца живота уместо са 63 колико им је било потребно
да сада. Потребан број година радног
стажа за њих остаје исти – минимум
15 година.
Мушкарци у старосну пензију у
наредној години иду по старом – са
65 година живота и 15 година стажа
уписаног у радну књижицу. Њихов
одлазак у редовну пензију остаће

исти, али ће доћи до промена код оних
који буду желели да се превремено
пензионишу.
- Неопходно је да лице има 40
година стажа и 59 година живота. А за
жене неопходно је да имају навршених
58 година и четири месеца живота и
што се тиче стажа то је 39 година и
четири месеца - објаснио је Владимир
Станковић из ПИО фонда.
Код жена, како је рекао Станковић, као услов је предвиђено да се
сваке године помера за два месеца.
- Што се тиче превремене пензије
ту све зависи, подиже се у односу на
године живота за осам месеци, а што
се тиче стажа за четири месеца прецизирао је Станковић.
Оно што је једнако за оба пола
јесте правило по коме и мушкарци и

жене могу редовно да се пензионишу
са 45 година стажа, без обзира на
старост, а услов је да су им послодавци редовно уплаћивали доприносе.
Закон о пензијском и инвалидском осигурању измењен је 2014.
године. Од тада се за жене сваке
године мењају услови за пензију тако
што се старосна граница помера од
два до шест месеци годишње.
Тако ће бити све до 2032. године
када ће грађанке Србије моћи да оду у
пензију са 65 година живота.

АКТУЕЛНО
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ПОЧЕЛО МЕРЕЊЕ ПРОСЕЧНЕ БРЗИНЕ И НА АУТОПУТУ МИЛОШ ВЕЛИКИ

КАЗНЕ ЗА ВОЖЊЕ ИЗНАД ПРОСЕКА
Свако ко у просеку вози брже од дозвољених 130km/h, на деоницама од Обреновца до Чачка,
ризикује да буде кажњен због прекорачења просечне брзине,
као што је већ одавно пракса на осталим деоницама аутопута кроз Србију.
Лоша вест за све возаче који воле мало бржу вожњу
гласи да је почело мерење просечне брзине кретања и на
аутопуту Милош Велики, односно на деоницама које од
Обреновца, преко Уба, Лајковца и Љига, воде до Чачка. Казне
због прекорачења не добијају више само они које ухвате
полицијски пресретачи, већ сви који у просеку возе брзе од
дозвољених 130km/h.
На наплатним рампама, приликом уласка и изласка на
деоницу аутопута на којој се плаћа путарина, камере снимају
свако возило и његове регистарске таблице, односно бележе
тачно време када је сваки снимак направљен. На основу
времена уласка и изласка долази се до податка колико је
минута било потребно да се пређе пут између две наплатне
рампе, а затим се тачно растојање међу њима подели са тим
временом и добије податак о просечној брзини којом се
кретало возило. Може се десити да вас нико не заустави на
лицу места због прекорачења просечне брзине на аутопуту,
али позив из МУП-а ћете добити накнадно на кућну адресу,
чак, могуће и после више месеци.

Дозвољена просечна брзнина на аутопуту
Милош Велики је до 130km/h
Према писању ревије „САТ Плус“, подаци о просечним
брзинама се чувају на серверу одакле их сваких десетак дана
преузима саобраћајна полиција и власницима возила, за која
се испостави да су се у просеку кретала брже од дозвољених
130km/h, шаље позив да дођу у територијално надлежну
полицијску станицу и изјасне се о идентитету особе која је
управљала возилом у време када је прекршај забележен.
Против онога ко се не одазове овом позиву, подноси се
захтев за покретање прекршаајног поступка због недавања
тражених података, за шта је предвиђена казна од чак 100.000
до 120.000 динара.
Ако су у питању мања прекорачења до 40 km/h, уз позив
се доставља и прекршајни налог, тако да власник има
могућност да у року од осам дана плати половину казне и
одмах све заврши. Онима који признају већа прекорачења
остављена је могућност да склапањем споразума о
признању кривице избегну већу казну и забрану управљања
возилом на одређено време, у складу са прописима. Треба

Ново !!!
ГЕОДЕТСКИ БИРО
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ

Прекршјни поступак, уколико прекорачите
дозвољену просечну брзину кретања,
води се пред судом на чијој територији
је констатован, односно откривен

По важећим прописима, за мања прекорачења до
40km/h ван насеља, аутоматски се издаје прекршајни
налог са казнама у фиксном износу од три, пет или десет
хиљада динара, које се могу преполовити ако их платите
у року од осам дана. Са друге стране, за озбиљније прекршаје предвиђене су веће казне, уз казнене поене и заштитну меру забране управљања возилом те категорије на
најмање 30 дана.
имати у виду да је рок за подношење захтева за покретање
поступка 12 месеци од момента када је прекршај забележен,
тако да се многима може десити да забораве да су негде
прекорачили дозвољену брзину кретања.
У пракси, мало возача, уопште, заврши на суду због
прекорачења просечне брзине јер се све најчешће завршава
издавањем прекршајног налога и плаћањем половине износа
предвиђене казне. Да би неко добио пријаву и стигао до суда,
треба да вози просечном брзином за преко 40km/h више од
дозвољене, дакле да му просек буде 171km/h, што се у
реалном саобраћају ретко дешава, наводи се у тексту под
насловом „Казне свима изнад просека“ који је објављен у
октобарском издању ревије „САТ Плус“.
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ТРЕЋЕ ДОБА / ЗДРАВСТВО

МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СТАРИХ ЛИЦА
Укупан број старих лица, корисника Центра за социјални рад „Уб“, је 351 (165 мушкараца и 186 жена).
У установе социјалне заштите смештено је 26 старих лица.
Становништво Србије је све старије. Процене су, да ће
до 2030. године, проценат особа преко 65 година, износити
најмање 22 одсто. Код млађе популације, доминантне су
особе мушког пола, а међу старијом популацијом, бројчано
су доминантније жене. Најстарије становништво живи у
региону Јужне и Источне Србије, где је, чак, 25 процената
становништва, старије од 60 година.
Са продужењем животног века, повећава се и број
старих и хронично оболелих особа, па су такве особе често
зависне од помоћи млађих. Када старије особе немају
блиске сроднике или када су препуштене саме себи, у том
случају посредује Центар за социјални рад. Овогодишњи
Међународни дан старијих особа, у односу на претходне,
разликује се појавом епидемије корона вируса и суочавањем старијих лица са изолацијом, што је условило промену
уобичајеног животног ритма.
О старијим лицима са територије општине Уб, која
нису имала ближих сродника, за време ванредног стања,
комплетну бригу преузео је Центар за социјални рад „Уб“,
заједно са Службом кућне неге и помоћи, као и убски
волонтери. Стара лица информисала су се путем медија, а
доступни су им и бројеви телефона на која могу да добију
све информације о вирусу Ковид-19.
Укупан број старих лица, која су корисници Центра за
социјални рад „Уб“, је 351, од тога је 165 мушког, а 186
женског пола.
– Центар за социјални рад преузима бригу о старим
лицима, уколико немају блиских сродника, пружајући им
све услуге из социјалне и породично-правне новчане
социјалне помоћи, туђе неге и помоћи, старатељство,
смештај у установу социјалне заштите, издавање упута и
решења за услугу 'Помоћ и нега старим лицима'. Број лица
са убске територије, за које се може рећи да су била
незбринута, а која су смештена у установе социјалне
заштите, је 26, са породичним проблемима је десет, особе
са инвалидитетом 65, од тога душевно оболелих је 20 особа
– навела је Снежана Петровић, директорка Центра за
социјални рад „Уб“.
Право на кућну негу и пружање помоћи у кући има 51
особа, а обучених лиценцираних неговатељица има шест.
За сада је то довољан број особа који обавља овај посао.
Једна неговатељица стигне да обиђе четири корисника у
једном селу, за један радни дан. Иако живот на селу није
нимало лак, може се рећи да је задовољавајући положај

Помоћ старим лицима:
Убске неговатељице у акцији
старијих особа, јер већина њих имају сроднике у самом
домаћинству или ближој околини, који им пружају подршку
и потребну помоћ. Свако веће село поседује амбуланту и
апотеку.
- Млађе особе коректно воде бригу о старим лицима и
брину о њиховом квалитету друштвеног и социјалног живота. Центар за социјални рад посредује у смештају старих у
домове за стара лица, онда када се ради о смештају у установе социјалне заштите, које финансира буџет РС, као и у
лиценциране домове за стара лица, стављање лица под
старатељство. Најближи државни домови за стара лица налазе се у Обреновцу и Шапцу – наводи Снежана Петровић.
Сва старија лица имају право на здравствену књижицу, без обзира да ли имају личну или породичну пензију.
Лица преко 60 година могу да буду чланови удружења
пензионера, независно од тога да ли су корисници пензија,
као и да користе све погодности удружења (редовне
екскурзије, набавка огрева, бесплатан аутобуски превоз на
нашој територији, посете забавама и журкама).
Д.К.

СЕНЗОРИ, ТРАНСМИТЕРИ И АПАРАТИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ НИВОА ШЕЋЕРА

О ТРОШКУ РФЗО
Прво прописивање наведених помагала
врши субспецијалиста ендокринолог
терцијарног нивоа, а свако наредно
изабрани лекар у дому здравља
Деци и одраслима са нерегулисаном шећерном болешћу, од сада су доступни сензори за мерењe шећера у крви о
трошку Републичког фонда за здравствено осигурање, у
количини до 52 сензора за 12 месеци а који се издају на тромесечном нивоу. У питању је иновативни апарат који мери ниво
шећера, са којег се лако очитавају подаци, без директног боцкања, већ једноставним постављањем на надлактицу руке.
- Прво прописивање наведеног помагала врши субспецијалиста ендокринолог терцијарног нивоа, а свако наредно
изабрани лекар у дому здравља на основу мишљења ендокринолога. Оверу ОПП образаца врши лекарска комисија Филијале- наглашава Милан Вилотић, в.д. директора ваљевске
Филијале Републичког фонда за здравствено осигурање.
Осигураницима који су остварили право на терапију
инсулинском пумпом о трошку Републичког фондa за здравствено осигурање, обезбеђује се и трансмитер за очитавање
континуираног мерења нивоа шећера, док се деци са нестабилним дијабетесом и која су на терапији инсулинским
инјекцијама, из средстава обавезног здравственог осигурања

Милан Вилотић,
в.д. директора Филијале РФЗО у Ваљеву
обезбеђује апарат за очитавање континуираног мерења нивоа
шећера.
- И ова помагала први пут осигураним лицима прописују
субспецијалисти ендокринолози терцијарног нивоа, који
врше обуку и контролу правилног коришћења издатог
помагала- додаје Вилотић. - Свако наредно прописивање
помагала врши изабрани лекар у Дому здравља на основу
мишљења специјалисте ендокринолога терцијарног нивоа.

ИНФРАСТРУКТУРА
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БОЉА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРИГРАДСКО РОМСКО НАСЕЉЕ

БОГДАНОВИЦА СЛАВИ НОВИ АСФАЛТ
- Урађено 400 метара асфалтне подлоге у централном делу. - Овај део Уба неправедно
запостављен последњих неколико деценија. - Све путеве у Богдановици ћемо, већ на пролеће,
ставити под асфалт, а убрзо ћемо кренути и са реконструкцијом нисконапонске мреже у овом
крају - поручује председник општине Уб Дарко Глишић
У централном делу Богдановице, преко пута некадашње
циглане, током прошле недеље асфалтирано је 400 метара
деонице која пролази кроз густо насељени део овог убског
приградског насеља. Средства за изградњу ове улице
обезбеђена су из општинског буџета, а извођач радова је ПЗП
Ваљево.
Од некадашњег председника Мирослава Селаковића
Фаље, ово ромско насеље није се налазило у било каквим
инфраструктурним плановима локалне самоуправе. И данас
га Богдановичани помињу и пореде са актуелним председником Глишићем. Кажу, коначно су им испуњена обећања, а
добијали су их и деценијама раније.
- У овом насељу има преко 80 кућа, дуго година смо чекали на овај асфалт и ево коначно смо га дочекали. Постојао је
овде раније асфалтни пут, али је временом је толико био
оштећен да је изгледао горе него било који макадамски. Пут је
био ‘’прекривен’’ многобројним рупама и у овај део Уба дуго
није уложен ни динар, све до сада. Бивше власти су долазиле
и одлазиле, не верујем да се ради о дискриминацији, али
Фотографија са председником, за успомену
нешто има. Можда ми нисмо имали адекватне представнике,
јер нас је 80 посто у Аустрији, па није имао ко да се интересује
Завршне радове на асфалтирању у убском ромском
за то. Сада се полако враћамо у пензију и настављамо живот
овде, а захваљујући председнику општине и његовим насељу обишао је и председник општине Уб Дарко Глишић са
сарадницима, добили смо нови асфалт- каже Милорад сарадницима, који је дочекан уз овације и речи захвалности.
- Ова територија се званично води као део Уба, односно
Пајковић, мештанин Богдановице.
део урбаног насеља и зато сам веома срећан што смо успели
да реализујемо овај посао. Урађено је 400 метара асфалта у
централном делу, а сасвим сигурно ћемо на пролеће урадити
и све остале попречне улице, које су дужине од 30 до 80
метара, што укупно износи око 300 метара. Целу Богдановицу,
све путеве, ћемо ставити под асфалт, а убрзо ћемо кренути и
са реконструкцијом нисконапонске мреже у овом крају. Све
дрвене бандере, које се већ наслањају на куће, заменићемо
новим бетонским. Извињавам се нашим суграђанима, који
овде живе, што нисмо успели раније ово да урадимо, али за
разлику од других који су им то раније деценијама обећавали,
ми смо овај посао завршили на задовољство свих наспоручио је Глишић.
Према његовим речима, сезона асфалтирања у убским
селима наставља се у Звиздару, Кршној Глави и Докмиру.
Средства за извођење радова су обезбеђена, а до краја децеАсфалтирање у Богдановици
мбра све планирано за ову годину, биће и завршено.
М.М.М.

НОВА НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА У ДВА УБСКА СЕЛА

МИЛОРЦИ БЕЗ ДРВЕНИХ БАНДЕРА
Боља струја за 22 домаћинства у Милорцима и Црвеној Јабуци
Реконструкцијом нисконапонске мреже из трафостанице Милорци 1, која једним делом обухвата и Црвену
Јабуку, настављене су активности на обезеђивању
квалитетнијег напајања електричном енергијом тамнавских
села. Грађевински радови у Јоксимовића крају обухватили су
замену 35 дрвених стубова са армирано-бетонским, док су
електромонтажни радови подразумевали уградњу 1.600
метара изолованог самоносећег кабла и израду 22 кућна
прикључка. Укупна вредност ове инвестиције износила је 2,3
милиона динара.
- Ови људи, којима смо недавно урадили и асфалт, нису
ни слутили да ће им веома брзо бити реконструисана и
нисконапонска мрежа. Али, ми смо им то обећали и, ево,
обећање испунили. У разговору са мештанима овог засеока
смо све договорили, повезали смо их са путем ка Обреновцу,
а спојени су и кружним делом ка Црвеној Јабуци. Наравно,
поред овог посла урадићемо и све остало што буде требало у
Милорцима, по приоритетима које нам наложе њихови
представници месне заједнице- нагласио је председник убске
општине Дарко Глишић, током посете овом селу.
Председник Савета МЗ Милорци Борисав Максимовић
истиче да је Јоксимовића крај последњих година имао велике
проблеме са снабдевањем електричном енергијом.

Глишић у обиласку радова

- Проблем је што се са овог далековода струјом напаја и
петнаестак кућа у Црвеној Јабуци. Тај крак је био јако лош, па
сваки већи удар ветра је прекидао електричну енергију у
целом ово крају. Захваљујем се Електродистрибуцији и локалној самоуправи, који су, заједничким напорима, успели да
нам реше тај проблем- поручује Максимовић и додаје да
Милорци више немају дрвених бандера, а да је једино остало
да се измести далековод који пролази кроз њиве у Милорцима
и иде даље ка Црвеној Јабуци, и да ће тек тада решити све
проблеме са струјом у овом селу.
М.М.М.
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Пише: Радован Пулетић

MADE IN
CAFFE „CC“
Ко осамдесете није провео у Цишовом кафићу
нека се не љути на себе – требало је имати среће.
И чланску карту, обавезно.

Миле Heineken
Лето се било баш залетело. Четристо педесет степени
целзијусових у хладу Цишове кафе-баште, као на неком
Венерином брежуљку, најтоплкијем месту Сунчевог система.
И седморица младих, тачно на пола пута од базена до
породичних стамбених објеката, једнако недостижних по злом
афричком сунцу од ког се камен мрви у пустињи а јадни
црнци онако поцрне.
Тачно у подне, нашем умртвљеном мушком чопору
прилази млада жена са дететом у наручју, брзо прелете
погледом преко свих и обрати се мени:
- Извините, могу ли да се послужим телефоном?
- Наравно госпођо, у дну шанка, с десне стране.
И док је мученица звала неког да превозом спасе живот
детету и њој, полугласно сам констатовао како је очигледно да
је жена на основу визуелног утиска о седам непознатих лица, у
мени, логично, одмах препознала лидера групе што у датој,
прилично скромној конкуренцији, уопште није тешко. И да, као
такав, морам бити и газда кафића, је л` да... Циш је, нормално,
шапатом прoсиктао да ме је дотична распамећена самохрана
мајка узела у причу само зато што сам седео до улазних врата,
а ако је нешто помислила - помислила је да сам конобар, мада
је то неразумљиво пошто у тако еминентним локалима не
раде ликови као што сам ја, Миша Бандера из Радљева, или
Франкенштајн у црно-белој техници.
Излазећи са својим предшколцем после кратког телефонског, јадница је понудила да плати услугу, захвалила се
када сам одговорио `таман посла` и продужила према улици.
Онда је то било јаче од мене:
- Госпођо, извините, овде нешто причамо, молим вас
реците зашто сте баш мене питали да телефонирате?
- Па зато што је кафић ваш...ваљда...јесам ли погрешила?
- Не, не, ни случајно.
Да. Шта друго, наредим Цишу дa тркне код Милосава
преко пута пo седам пљескавица. С тим да мени лепињу ставе
мало на плотну. И да пре тога изнесе седам Haineken лименки,
ако су лед ледени. Ако нису, да скокне и до Робне куће.

Саке Trussardi
Осамдесетих, када мобилних телефона није било ни у
“Ратовима звезда“ Џорџа Лукаса (Аца Џорџу, иначе, није
рођак), када си имао ауто само ако мазнеш ћалетов, дакле
када је "транзит" био сведен на бус Уб - Београд и на шаторско
море једном годишње, било је тешко имати 26 година у
Цишовом кафићу. Бити толико стар, значило је да си се већ
забављао са свим девојкама са којима је требало да се
забављаш и да су све могуће будуће - или бивше девојке
твојих ортака или сестре твојих бивших девојака, што је
подједнако „бивше“ да нема смисла... Двадесет шеста, на Убу,
код "Циша", била је година започињања апстиненције од
"оних ствари", апстиненције са карактером гладне године. Све
док не стаса нова генерација љупких шипарица "које се ложе
на старије фрајере". Ево, погледајте колико је нас који смо код
"Циша" провели младост данас са битно млађим супругама. О
томе вам говорим..
А та апстиненција, то самовање, тај статус потрошеног у
центру двадесетих, пунио је човека очајем пред надирућим
временом као и самопрекором због нефлексибилности којој
смо дозволили да заувек раскине наше добре старе везе. И
онда, када све испадне тако како је - мора се храбро издржати
до краја укључујући, наравно, и повремена јавна ритуална
„самоубиства“ штосовима на сопствени рачун.
Једном смо циркали за оним столом „ кад уђеш одмах
десно“. Сећам се, тих месеци: апстинент-шампион био је Сале
Музичар, са свим пратећим симптомима тог патолошког
стања из ког су се остали или управо извукли или ће тек
дебело заглавити. Био је то његов земан тиховања након
златних година у којима није знао за пораз, када се девојкама
са стране представљао као Саке Тrussardi а оне веровале да

се у скупим италијанским ципелама човек и не може
другачије презивати. Седимо тако, кад, одједном, ниуоткуда,
бану наша школска коју нисмо видели два века, и то са
другарицом коју нисмо видели никад. Та "никад" звала се
Дајана, ни мање ни више. Како се звала тако је и изгледала –
као супруга оног ружног принца од Велса који је уопште
незаслужује !!! Нагло је дошло до тектонских поремећаја да
би се направила места за даме, али како год окренули било је
немогуће... Осим, ако би Дајана, са оном косом као Нијагарин
водопад, са оним струком који се можда и прекине ако
наставимо да се гурамо као идиоти, са оним трепавицама
Дизнијевог Бамбија, села на исти табуре са Салетом
Музичарем. А Сале, за разлику од нас избечених, није
показивао никакво интересовање за њу притиснут теретом
ужасне статистике последњих месеци. Само се померио на
пола седала с цигаретом у устима и вињаком у десници,
помирен са суровом судбином отелотвореном у дугоногој
принцези Дајани .
Међутим,, девојци је било непријатно јер, измеђуосталог, биће гузом уз гузу са непознатим мушкарцем, знате...
А тек ако нешто буде хтео да јој каже уз тако гласну музику,
њихове усне се могу додирнути, може је грицнути за уво, на
пример, не дај боже, и тако даље... Најзад је и Сале приметио
да се цура снебива. И тада, изрекао саму есенцију свог
осећаја потиштености и њеног безразложног страха од интимизирања. Та ће реченица, касније, постати победник времена и икона стања у ком си аутсајдер без трунке самосажаљења:
- Седи Дајана, сестро слатка, немаш чега да се плашиш,
пре би се на трн убола...

Бибац Forever
У Цишовом кафићу, легендарни конобар Бибац, имао
је статус најповлашћенијег радника. Зато што је урнебесни
петак могао да послужи сам, зато што је и туђе пазио к`о своје,
и зато што је био лаф до Кине и назад.. Бибац је једини без
последица Цишу, власнику угоститељског објекта Caffe „CC“,
могао да каже шта хоће и да још, нпр., на плату добије бонус
за уградњу порцуланске вилицe са којом је почео да личи на
Долфа Лундгрена.
Сећам се, било је то оних година кад "нисмо учествовали у рату". Циш је донирао средства за рањенике из Босне
смештене у хотелу „Тамнава“. Због тога се у кафићу затекну
згодне новинарке из БГ-а да направе интервју са "екстремно
шармантним" милосрдним анђелом, овозе-маљског имена Мирослав. Бибац је донео једну туру, па другу, и када је Циш
поручио трећу на онај свој шмекерски начин како би додатно
хипнотисао лепотице са велеградским акцентом, његов
рођени конобар, ничим изазван, одбруси - "једи г...а,
носоња"!? Уффф...свима се заледио продужени са млеком...
А Циш, са пуно разумевања за свог радника, полугласно, да га
не би враћао у „преживљене ратне ужасе“, објасни женској
новинарској екипи:
-Знате, и он је рањеник. Затекао се близу некакве
експлозије, али не у Сарајеву него у Источној Славонији. Није
га, на срећу, закачио гелер, али га детонација бацила петнаест
метара па је незгодно пао. Сада је мало неурачунљив. Али,
опоравиће се...
-Јаааадан..., каже она најлепша.

Епилог
Спрам тврдње да после живота следи бескрајан мрак,
ништа боље него што је веровање у бескрајну светлост.
Дакле, смрт не постоји. То је обична промена енергетског
облика. Промена аутопројекције. Промена форме присутности. Ко год се икада родио заувек је ту, само га не осећамо. И,
кад будемо научили сутра то што не знамо данас, опет ћемо
се скупити кад се неко ново лето буде залетело.

МИРОСЛАВУ ЛУКИЋУ ЦИШУ

ОКО НАС
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У ТРЕНИНГ ЦЕНТРУ ПРЕДУЗЕЋА „ЗИМПА“

ЗАВРШЕНА ОБУКА ЗА ЗАВАРИВАЧЕ
Десеторо полазника прве генерације Школе заваривања успешно положило
завршни испит, добило дипломе, али и посао
Након троипомесечне обуке, десеторо полазника прве
генерације Школе заваривања, која је организована у Тенинг
центру предузећа „Зимпа“, успешно је положило завршни
испит и добило дипломе. Они су, по европском дуалном
концепту образовања, стекли знања и вештине из заваривања рел, миг и маг поступком. Кроз практичну обуку у
савремено опремљеном Тренинг центру на Убу, водили су
их врсни ментори, искусни Адам Врачарић и млада Александра Радосављевић, док су теоријску наставу савладали у
београдском огранку немачке школе „Kлет Дуал“, уз помоћ
професора Машинског факултета и стручњака са дугогодишњим искуством у тој области. На завршном тесту, одржаном 15. октобра, сви су показали завидно умеће у заваривању, а најбољи су били Никола Илић, који је освојио прво
место и Милош Стојковић, као другопласирани. Након што
су им уручене дипломе, посао за ову групу од десет новопечених заваривача из убске општине одмах је обезбеђен у
„Зимпи“, која послује у оквиру „Галеба“. Ова компанија је,
заједно са својим немачким партнером „Клет Дуал“ и
отворила Школу заваривања у „Зимпи“, где су полазници
имали прилику да науче занат у наменски уређеним и
савремено опремљеним кабинама, рукујући апаратима
најновије генерације, са специјалним програмима и процесима заваривања.
Пригодној свечаности поводом доделе диплома
присуствовао је и Раде Веселиновић, власник компаније
„Галеб“, који је истакао да „као једно од најдефицитарнијих
занимања, не само у Србији, него у Европи и у свету,
заваривачи ће увек пронаћи добро плаћен посао“.
-Због тога смо и ушли у подухват отварања Школе
заваривања. Циљ нам је, пре свега, да обучавамо завариваче за домаће фирме, јер Србији недостају радници ове
струке. Такође, врло нам је битно и да наше запослене едукујемо за то занимање, пошто су потребни компанији, рекао
је Веселиновић.
У Школу заваривања уписана је и нова генерација од
16 полазника са подручја Крагујевца.
Д.Н.

Заваривачи са дипломама

ПРОФЕСОРУ НЕДЕЉКОВИЋУ ДОДЕЉЕНО
НАЈВИШЕ ПРИЗНАЊЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

УБЉАНИН И ВРАЧАРАЦ
U nedeљu, 11. октобра 2020. godine, u Narodnom
pozoriшtu у Leskovcу, odrжaно јe tradicionalnо уручење оktobarskих nagrada. Градоначелник Лесковца Горан Цветановић, предао је највише признање овог града
Професору доктору Милану Недељковићу, председнику
градске општине Врачар.

ТРИБИНА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ
Аутор и предавач је професор српског
језика и књижевности Немања Петровић
У простору Мале сцене Дома културе у четвртак, 22.
октобра, биће приређена трибина под називом „Вештина
комуникације: говор и емоције“, чији је почетак заказан за
19 часова. Аутор и предавач је Немања Петровић, професор српског језика и књижевности, који сe већ десет
година бави комуникологијом и до сада је одржао серију
предавања и радионица о различитим сегментима
комуникације. Комуникологија је млада наука чији су
предмет изучавања, у најширем смислу, поруке које
људи упућују једни другима. Има корене у античкој
филозофији и реторици, као и у савременим друштвеним наукама попут психологије, лингвистике, социологије, књижевности и теорије уметности.
Сутрашња трибина обухвата комуникационе
вештине са аспекта психолингвистике и комуникологије.
„Бавићемо се интонацијом, емоцијама и оним што
саговорници прећуткују, а може се прочитати између
редова. Учесници трибине имаће простора да дају свој
суд у вези са темом, а свакако ће моћи и да чују различите занимљивости из ових области“, најављује Петровић.
Трибину организује Установа културе, а модератор
је Радован Пулетић. Улаз је слободан.
Уколико епидемиолошка ситуација буде налагала,
трибина ће бити одржана у складу са безбедносним
приликама и законским могућностима, уз поштовање
Д.Н.
свих прописаних мера.

Gradonaчelnik Leskovca Goran Cvetanoviћ
dodeљuje Oktobarsku nagradu profesoru
Milanu Nedeљkoviћu, predsedniku GO Vraчar
Nagradа „11.oktobaр“ dодељена je Prvom пoчasnom гraђaninu opшtine Ub za nemerљiv doprinis u
edukaciji i obuчavaњu kardiologa Opшte бolnice Leskovac u otvaraњu angio-sale у februarу 2014.godine,
као и за doprinos na potpisivaњu Sporazuma o saradњi
opшtine Vraчar i grada Leskovca 2019.godine .

Професор Недељковић даје изјаву за медије
Београдска општина Врачар обележила је свој
дан 14.октобра, а том приликом Недељковић је дао изјаву
за медије. Традиционална свечаност није одржана ове
године услед мера које се спроводе због актуелне
пандемије корона вируса.
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ГОСТОВАЊА ПОЗОРИШТА „РАША ПЛАОВИЋ“

„ДАВИТЕЉ“ ОТВОРИО ФЕСТИВАЛ У СЕНТИ
- Може се рећи да је представа „Давитељ против давитеља“ освежење,
како репертоарско, тако и по концепту - написао је глумац и редитељ Радован Зубац
у својој критици након извођења представе у Сенти.
Убско Позориште „Раша Плаовић“, представом
„Давитељ против давитеља“ отворило је, 13.октобра, у
Сенти, осми по реду, Фестивал „Позоришни дани Јована
Ђорђевића“. У складу са свим епидемиолошким мерама,
Фестивал су организовали Камерна сцена „Мирослав Мика
Антић“ и Српски културни центар „Стеван Сремац“, под
слоганом „Живот иде даље“.
У позоришној сали од 240 места, отварању је присуствовало 80 особа, који су убску представу, након извођења,
наградили дугим аплаузом. Представа је добро примљена
међу публиком у Сенти, која је била жељна културног
дешавања. Радован Зубац, дугогодишњи глумац и редитељ
из Сенте, о убском „Давитељу“ је написао:
„Много симбола, покрета и неме игре су карактеристика
ове представе. Тим позоришним елементима, редитељ је
Убљани на позоришној сцени у Сенти
доста успешно дочарао време, место и радњу. Оно што ову
представу посебно издваја је бројност и састав глумачког
ансамбла. Више од половине су млади људи. Лепо је видети
Фестивал је отворио награђивани позоришни редитељ
толико девојака и младића на сцени. Може се рећи да је Андраш Урбан. Осим убског позоришта, сенћанској публици
представа 'Давитељ против давитеља' једно освежење, како су се представила аматерска позоришта из Алексинца,
репертоарско, тако и по концепту“.
Смедеревске Паланке, Пријепоља и Бечеја.
Већ у четвртак, 15. октобра, иста глумачка
екипа наступала је пред публиком у Јагодини,
на вечерњој сцени Културног центра Градског
позоришта, која је, такође, одушевљено
поздравила убског „Давитеља“. У сали од 450
места, представу је погледало 150 људи.
- Ово је било ватрено крштење за младе
убске глумце, који су наступали ван Уба и били
одлични. Први пут су се сусрели са новим
салама, новим амбијентом, новим људима,
публиком. Без обзира на лоше време, у Јагодини је представу гледао велики број људи, као
и у Сенти, онолико колико је мерама било дозвољено – рекао је Владимир Тадић, директор
Перформанс уочи представе
Аматерског позоришта „Раша Плаовић“.
Д.К.

ОКРУГЛИ СТО И СВЕЧАНО ОТКРИВАЊЕ БИСТЕ

АЛЕКСАНДРУ ПОПОВИЋУ У ЧАСТ
- Програм посвећен рођеном Убљанину и једном од најбољих српских послератних
драмских писаца, биће уприличен 9. новембра у организацији Установе културе.
- Ове јесени неће бити одржан Репасаж фест
Убска публика ће ове јесени
остати ускраћена за Репасаж фест,
међународну театарску смотру у организацији Установе културе, која окупља
победнике републичких такмичења
аматера из Словеније, Хрватске, Македоније, БиХ, Црне Горе и Србије. Пошто
је ове године, због пандемија вируса
корона, било онемогућено такмичење
аматерских позоришта у свих шест
држава са простора бивше Југославије,
није испуњен основни услов да се
манифестација одржи.
-Ако бисмо га организовали на
неки други начин, Репасаж би се одвојио од своје суштине и изгубио оно што
му је у основи имена, а то је допунско
одмеравање најбољих представа из
региона, објашњава Тања Мимић, директорка Установе културе.
Репасаж фест, који је у новембру
требао да доживи своје 13. издање,
својеврсни је омаж двојици великана
позоришне уметности рођених на Убу Александру Поповићу, једном од најбољих и најплоднијих послератних срп-

ских драмских писаца и Радомиру Раши
Плаовићу, некадашњем прваку Народног позоришта у Београду, чији је глумачки дар публика широм земље
поздрављала овацијама. Иако ће изостати ове године, Репасаж ће ипак бити
обележен. Наиме, у част позоришне
светковине и Александра Поповића, 9.
новембра биће уприличена два програма посвећена овом знаменитом
Убљанину. Најпре, у 19 сати, испред
зграде Дома културе, са десне стране од
главног улаза, биће откривена његова
биста, коју је урадио убски академски
вајар Немања Морача. На том месту већ
годинама стоји празан постамент са
именом Александра Поповића, а сада
ће коначно добити и бисту писца који је
за 67 година живота написао више од
четрдесет драма. Након церемоније
откривања бисте, у сали Дома културе
биће организован округли сто о Поповићевом животу и стваралаштву, а говориће драматурзи Жељко Хубач и Светислав Јованов, као и позоришни критичар Александар Милосављевић.

Александар Аца Поповић
Оба програма заказана за 9.
новембар одржаће се у складу са мерама
борбе против пандемије вируса Ковид-19
и уз вођење рачуна о безбедности свих
Д.Н.
присутних.

УБСКЕ ТЕМЕ
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НОВА КЊИЖАРА „ПРЕКИ ШОР“

У ДУХУ СТАРЕ КЊИЖАРЕ
Највећи акценат стављен је на белетристику мини библиотеке и дечији програм
Супружници Јовица и Биљана Јовичић недавно су
отворили нову књижару која одише духом прве убске књижаре
Велимира Андрејевића, а која се давне 1893. године налазила
на углу Преког шора. Модерна књижара оплемењена духом
прошлости, у којој ћете, поред мириса нових актуелних књига,
класика, хартије и богатог књижарског материјала, засигурно
запазити занимљив фототапет старих слика убске варошице,
понела је име најпознатије улице на Убу – „Преки шор“.
- Наша књижара је самоуслужног типа, где купци могу
сами да разгледају и бирају оно што им се свиђа. Покренули
смо причу након мог дугогодишњег рада у издаваштву и Биљаниног рада у вртићу. Базирали смо се на школски, канцеларијски и дечији програм. Направљена је мини библиотека, уз
галантерију, 'Кутак пријатељства' и простор за тинејџере са
књигама и стриповима. Желели смо да дочарамо дух прве
убске књижаре, која се, некада, налазила на месту преко пута
нас. Убацили смо и реномиране француске, италијанске и
шпанске брендове канцеларијског и школског прибора.
Трудићемо се увек да правимо акције за децу и родитеље –
истиче Јовица Јовичић.

Биљана и Јовица Јовичић,
власници нове убске књижаре „Преки шор“

НА УЛАСКУ У ПРЕКИ ШОР НЕКАДА ЈЕ РАДИЛА

ПРВА УБСКА КЊИЖАРА
Приложене фотографије датирају из прве половине
прошлог века, а на њима се види прва убска књижара, која
је основана 1893.године, што се може видети и на рекламној
табли изнад излога, на којој још пише „Мануфактурна
бакалска радња и повлашћена књижара Велимира
Андрејевића“. Она се налазила на самом углу, где се
сусрећу главна улица и Преки шор, преко пута
посластичарнице „Пчела“ и данашњег Тржног центра
„Лазић“, односно новоотворене књижаре „Преки шор“.

Књижара „Преки шор“
И баш ту негде, на поменутом фото-тапету, на десном
зиду горе, угледаћете и фотографију прве убске књижаре,
ко ј а ј е Ј о в и ц у мот и в и с а л а д а , п о р е д с а в р ем е н и х
књижарских артикала, убаци у асортиман и предмете које
смо некада волели. Одмах у излогу, запазићете наутички
атлас и ручне радове фигурица бицикала, трамваја, минибуса прошлог века, шоље из Шпаније, са „Декупаж“
техником и уметничким гравурама уз потписе и поруке
познатих светских сликара. Уз сваку шољу, која је одличан
поклон за драгу особу, добићете и уникатну кутију. Осим
канцеларијског материјала, школског прибора, свезака,
роковника и ранчева, за основце ћете моћи да пронађете и
школску лектиру, као и актуелну белетристику Издавачке
куће „Вулкан“, за коју Јовица ради.
На самом улазу у књижару посебну пажњу привућиће
вам дечије сликовнице и звучне читанке, које су најтраженије међу купцима, намењене малишанима од узраста
бебе, па до предшколског узраста. Велики број друштвених
игара, Монтесори тактичке игре, пазле, масе за моделирање,
кинетички песак, радоснице, књиге са додирима, одушевиће најмлађе. Међутим, дечијој радости, када уђете у складно уређен простор књижаре, ту неће бити крај, јер одмах
поред касе чека их мало царство – велика кућица, састављена од дечијег кутка намењеног посебно дечацима и
посебно девојчицама. Играчке провереног квалитета,
лиценциране и са сертификатом Министарства здравља,
измамиће осмехе и знатижељу клинаца и клинцеза. А, за
мало старије, ту је и кутак дигиталног Фото-студија „Пани“,
Милоша Николића, који је Јовици предложио да отвори
књижару, када је запазио да има велики дар за презентацију
производа.
Књижара „Преки шор“ је отворена 26. јула, па су
Јовица и Биљана већ стекли сталне купце, који се увек радо
враћају да одаберу производ познатних брендова из света
књижарства, канцеларијског материјала и школског прибора. Чак и они истанчаног укуса, пронаћиће артикле
трајног квалитета, као што су пенкала и хемијске оловке
„Паркер“.
Д.Капларевић
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

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

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

Грађевина

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

Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин
Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h

IV степен
1.
2.
3.
4.

www.sepsab.edu.rs

- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа и 2 године радног искуства

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

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

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

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

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

ОКО НАС
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ОДРЖАНА ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА НА УБУ

НЕВИДЉИВИ РАД
ЖЕНА НА СЕЛУ
Панел је део пројекта
Женског удружења Колубарског округа
Протеклог петка, Уб је био домаћин панел дискусије
„Радна преоптерећеност жена на селу неплаћеним радом“,
која је одржана у сали Општине. Такозвани неплаћени рад
представља све оне послове које жене током дана обављају
у свом домаћинству (чишћење, кување, пеглање, прање,
чување и подизање деце, рад у башти и њиви,...), а није
довољно видљив. У великом броју случајева је и потцењен.
Панел је део пројекта „Невидљиви рад жена на селу“
Женског удружења Колубарског округа (ЖУКО), подржаног од
стране Уједињених нација и Владе Велике Британије.
„Тражити да тај рад буде плаћен је бесмислено, међутим
веома је важно да сви заједно радимо на подизању свести о
доприносу жена које пружају кроз неплаћене послове, јер они
чине готово 20 посто бруто друштвеног производа“, истакла
је на панелу Марина Ђуровић, координаторка пројекта.
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УПИС
СТУДЕНАТА
СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ
ON-LINE СТУДИЈЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
обим 240 ЕСПБ
За стицање звања:
1) Дипломирани машински инжењер
2) Дипломирани правник
3) Дипломирани економиста
4) Дипломирани информатичар
5) Дипломирани менаџер
а) Безбедност
б) Менаџмент
ц) Инжењерски менаџмент

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Студенти са завршеним основним
академским студијама и оствареним
240 ЕСПБ, школовање могу да наставе
на мастер академским студијама које
трају једну годину и износе 60 ЕСПБ

Учеснице панел дискусије на Убу
Испред домаћина, говорила je народна посланица и
председница Скупштине општине Уб Ивана Николић која је
навела да локална самоуправа чини велике напоре да одржи
живот на селу кроз улагања у путеве, школе, електромрежу.
„Женама на селу много значи и то што смо изградили
нови вртић, где нема листе чекања, па док обављају своје
послове, могу да оставе дете на сигурном овде или, пак, у
убској основној школи, где је отворен подужени боравак. То
је оно што можемо да им понудимо као локална самоуправа –
да створимо услове да оне могу потпуно безбрижно и
одговорно да се посвете обавезама јер знају да су им деца
збринута и безбедна“.
Пројекат ће трајати још годину дана и он би требао да
подстакне општине Колубарског округа на креирање
акционих планова за родну равноправност, као и увођење
родно одговорног буџетирања које подразумева да расподела општинског буџета буде заснована на принципу једнаког приступа жена и мушкараца ресурсима, да равноправно о
њима одлучују и да имају једнаке користи од њихове употребе.
У циљу спречавања ширења заразе, панелу је присуствовало свега десетак жена – одборнице, чланице Већа и
пољопривреднице.
Д.Недељковић

Услужно
бушење и чишћење
бунара
Мија Ранковић, Брезовица

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

Студије се изводе на студентским
програмима:
1) Пословна економија
2) Право
3) Менаџмент и организација
4) Међународна безбедност
5) Међународни односи и дипломатија
6) Инжењерски менаџмент у производњи
7) Инжењерски менаџмент у услугама
8) Информатика

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
за стицање звања
СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА
- Трајање студија 3 година (6 семестара)
- Обим - 180 ЕСПБ
Смерови:
1) Рачуноводство и ревизија
2) Банкарство, осигурање и берзе
3) Порези и царине

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

ШАБАЦ, ул. Карађорђева бр.14
(код главне поште)
065/69-57-196
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ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА И КОРОНА

ЛАМЕНТ НАД
ПАНДЕМИЈОМ
На тридесетак километара оа
Обреновца, Уб је у оној зони која је
најзагађенија због емитовања сумпор
диоксида из димњака Тремоелектране
‘’Никола Тесла’’. Недавно су објављена
истраживања по којима је Србија на 18.
месту међу 25 најзагађенијих земаља у
свету. У такозваним великим медијима
ова вест је прошла назапажено, док се о
пандемији, на којој инсистирају из
Светске здравствене организације и
Уједњених нација (?), ‘’удара на сва
звона’’. Чак се толико претерује са
вестима о броју заражених, умрлих и
стављених на респираторе, да то изазива
сумњу да су на делу неки ‘’светски
загађивачи’’, али не ваздуха већ људског
ума. Упорност у претеривању је очигледна. Питање је, само, који су мотиви за
то?
Опасност од загађеног ваздуха,
који непрестано удишемо, већа је од
вируса, за којег ‘’струка’’ каже да се
недовољно зна како се понаша и,чак,
како се поуздано лечи, али упорно инсистира на ношењу маски, а и лаицима је јасно да, ако се ‘’налети’’ на вирус, он може
и рукама да се пренесе - са маске (?). То,
ако је веровати свему ономе што смо
чули од доктора Кона и осталих сарадника Светске здравствене организације коју финансира бил Гејтс, а Америка
јој је укинула финансирање (!?).
Шта је опасније, загађени ваздух
или вирус о коме наука, још увек, веома
мало зна. Истраживања ваздуха, такозвани мониторинг је некада постојао и у
убској општини (организовао Еко фонд који је угашен), показују да је угрожена
планета. Прилично озбиљно. А, онда,
Бил Гејтс врши неке симулације, испитује
нешто уз помоћ компјутерских анимација, и открива да ‘’број становника на
планети’’ мора да се смањи на једну
‘’златну милијарду’’. Претпоставка је да
су, тада, у СЗО закључили да нешто мора
да се предузме. Како ‘’укинути’’ неколико милијарди људи? Па да се ради и о
мравима - много је!
Вирус, да ли је то оно спасоносно решење?
Али, како уразумити све те милионе и милијарде људи на планети да
‘’мора да се дисциплинује’’ и да поштује
све оне мере које се доносе са циљем
смањења тагађености животног простора? Тако се, вероватно дошло на идеју да
се, прво психолошки утиче на стварање
страха од ‘’велике опасности’’, да се свет
примора на вакције и... ето нас на самом
циљу. Чипови... контролисани умови...
управљање масама... Да ли је то у домену
научне фантастике или смо сведоци неког новог почетка - нове цивилизације?
Терорије завере се множе. Друштвене мреже су закрчене разним ‘’решењима’’ за енигму која је постављена пред
човечанство. Коме веровати? Ко то, овог
пута, има неки план?
А можда се и наша машта само
распламсава пред питањем: Вирус Ковид 19 или прекомерно загађење животне средине? Ко коме баца прашину у
очи? И да ли само прашину?
М.М.

ОСВРТ

НАПРЕДОВАЊЕ УНАЗАД

Nekada nezamisliva, crna sluтњa da ћe uџbenike za ђake u
Srbiji raditi samo nemaчke, hrvatske i ostale inostrane izdavaчke
kuћe, naжalost, postaje surova realnost. Пrema izvoru ‘’Glasa javnosti’’
iz Ministarstva prosvete zaduжenog za tu oblast, naш nacionalni
Zavod za uџbenike moжe finansijski da izdrжi i да daje bilo kakve plate najdaљe do marta sledeћe godine, jer se њihov trenutni dug od 200
miliona dinara moжe samo uveћavati. Рealno, sada ствари тако stoje.
Uruшavaњe naшeg nacionalnog Zavoda za uџbenike, prema
miшљeњu struчne javnosti, pod parolom ukidaњa monopola u
izdavaњu uџbenika, zapoчeto je 2009. godine zakonskim reшeњima u
vreme kad je Minиstarstvo prosvete vodio SPS kadar, Жarko
Obradoviћ, da bi sadaшњi prvi чovek prosvete, Mladen Шarчeviћ, to
doveo do finalne egzekucije. Od izbegavaњa monopola drжavnog
izdavaњa doшlo se do uspostavљaњa istog takvog samo, sada, kod
stranaca koje predvodi nemaчka kompanija ‘’Klet’’, sa, takoђe, њihovom
‘’Freskomч’’ i hrvatskim ‘’Novim logosom’’.
-Proces monopola stranaca na trжiшtu уџbenika je u finalnoj
fazi, samo proшle godine udeo nemaчke ‘’Kleti’’ u, recimo, sedmom
razredu, govori sve: srpski jezik 84 odsto, istorija 43%, geografija
63%, matematika 52%, hemija 63%, tehniчko 58%, muziчko 67%... U osmom
razredu uџбenici nemaчke ‘’Kleti’’: srpski jezik 83 odsto, istorija 51%,
geografija 63%, fizika 62%, matematika 52%... Plus ostali izdavaчi,
neki i meшovitog kapitala. Zavod za uџbenike je, znaчi, samo stvarao
privid da stranci nisu preuzeli monopol na srpskom trжiшtu
uџbenika, ali evo sada se i ta mala protivteжa uniшtava. Na sve to
Zavod za uџbenike je morao da шtampa neprofitne uџbenike za
nacionalne maњine, шto mu je stvaralo samo nove gubitke - objaшњava
izvor iz Ministarstva prosvete.
Verovalo se da sadaшњa vlast, postavљaњem na чelo Zavoda za
uџbenike чlana Glavnog odbora SNS Dragoљuba Kojiчiћa, жeli da
saчuva nacionalnog izdavaчa, ali, to je bila samo jalova nada, jer je baш
on, kao i prethodnik Miloљub Albijaniћ, samo zakucao задњи ексер у
ковчег... Пred sam odlazak sa te funkcije, na veћ postojећи ulog od dva
milona evra dodao је joш tri u kasu Univerzal banke koja je bila pred
steчajem i na kraju neslavno skonчala .
O sudbini 220 zaposlenih u Zavodu za uџbenike другом
приликом, али сада је, ваљда, јасно, бар, оно о ‘’напредовању српске
деце после Данка у крви...’’
М.М.

ТАЈ ЛУДИ, ЛУДИ, ЛУДИ СВЕТ

НА ВРАТИМА РАЈА... ИЛИ ПАКЛА
Да ли је Бил Гејтс геније или преварант? Већ је чувена његова
мисао:"Колико год била ужасна ова пандемија, могло би бити још горе". Он
се представља и као стручњак за имунизацију, а заправо је предузетник.
Стручњак је за микрочипове, али сада хоће да буде и стручњак за климу.
‘’Када добијемо вакцину против короне, тако су нам говорили, све
ће бити у реду’’. Међутим, сада су то променили. Према новој објави од
директора СЗО, вакцина, чак иако је добијемо, неће бити крај свега овога.
Морате да примите инјекцију, натераће вас, али ћете и даље бити лишени
слобода. Директор СЗО каже да проналажење вакцине није циљ, већ је циљ
промена поретка друштва. (?)
"Ми нећемо, не можемо се вратити у оно како су ствари пре
функционисале." То је оригиналан цитат главног човека СЗО, доктора
Тедроса, који, узгред, није лекар. Он каже да ковид-19 није криза јавног
здравља, нити пуки вирус, већ према Тедросу, ковид-19 је заправо, повезан
са глобалним загревањем. Он истиче: "...Пандемија ковида-19 је пружила
нови подстицај потреби да се убрзају напори за решавање климатских
промена." Нико, или бар, они неупућени,није очекивао, али Бил Гејтс јесте.
У потпуности се слаже са овим. Раније прошлвог месеца, Гејтс је објавио
есеј на свом личном сајту у којем тврди да лекција из пандемије короне
поручује да ће они који преостану (?) морати још више да се жртвују да би
спасили Земљу од загревања.
Шта би све ово могло да значи? Близак крај света?
Па лепо је речено на самом почетку овог специјалноиг глобалног
рата: ‘’Ништа више неће бити као пре!’’
Тешко је бити актуелан кад се ситуација мења из дана у дан, чак, из
сата у сат. Оно што сада мислимо, можда већ сутра неће бити реално.
У другој половини прошлог века штампани медији су ималирубрике ‘’Тај луди, луди, луди свет!’’. Телевизија је била на својим
почецима. Милионски тиражи новина доносили су разне вести о лудостима
савременог света. Екстравагантно облачење јавних личности, мода која је
срљала у стилове разних полних мешавина... Мушке фризуре без
шишања, а касније и женске обријане лобање... Згражавале су се
генерације рођене на почетку века.
А шта би, тек, сада рекли на Гејтсове поруке? Ташко је
претпоставити. Шта би се, онда, рекло за ЛГБТ бракова, за параде поноса...
Неки, којих се сећамо, сигурни би казали да смо ‘’на вратима Пакла...’’ А
неки, данас, тврде да је то, заправо - Рај... Можда неки сатанистички? м.м.
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У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА (У сарадњи са Миланом Поповићем Кинезом)

СТАРЕ УБСКЕ КАФАНЕ (2)
Кажу да је Уб, пре Другог светског рата, имао око
сто кафана. Данас, може да се похвали са преко
50 разних кафића и сличних објеката, а има и пар
репрезентативних угоститељских објеката
Варошица са два слова се претвара у прави
модеран град. Пуно простора би требало за набрајање
свега онога што је изграђено у последњој деценији, а још
већи узлет, тек предстоји. Од некедашње касабе са стотинак
(?) кафаница варош прераста у град са два хотела,
мотелима и другим великим угоститељским објектима.

Слика горе:радно особље Ресторана
‘’Парк’’ на почетку седамдесетих прошлог века:
Миле конобар, Младенка и Јела куварице, Срба
ћ е ва б џ и ј а , Б а л и ј а , В е љ а , М и ло ш Ц р н и ,
конобари, Олга конобарица, Славка Кусуровић
и Цака Калинина, конобарице. Слика десно:
Балија, пословођа, Митић, Миша Црни и Пера,
конобари и шанкисткиња Љубица Марјановић.
Пре Другог светског рата Солунац Марјановић је изградио, за тадашње прилике,
хотел и дао му име по свом родном Златибору. У
приземљу је била велика кафана са кухињом, а
на спрату неколико соба за госте. После рата
хотел је национализован и тада се звао ‘’Шумадија’’, да би каснијим формирањем и развојем

угоститељског предузећа кафана задржала име ‘’Шумадија’’ (касније Ресторан ‘’Парк’’) са две три собе на спрату и
канцеларијама за администрацију предузећа.Запамћени су
директори Јова Глишић, Арсеновић (распоп), Дуле Омер,
Милош Поповић, Преша Манојловић, Преша Пантелић...
Памте Убљани и конобаре Јапана, Јову Француза,
Кићу, Мила Веселића, Стеву, Андрију, Лула, Брацу, Раду
Рундину, Бранкицу, Добривоја, шанкисткиње Рускињу
Калину, Босу Мишовић, Машинку Дишину, Јуцу, Мицу,
Душанку, Дану, Белу, Куварице Јелу, Наду и Грозду, ћевапџије Симу Јарца и његову Раду, Чеду Јеленића и многе
друге. Кроз ‘’Шумадију’’ је прошла читава плејада угоститељских радника који су, касније, отворили сопствене
кафане, или отишли у друга предузећа ван Уба.
Убско угоститељско предузеће, у којем су годинама
обучавани и ученици Школе ученика у привреди (увек је
било по једно одељење младих конобара и кувара), а и
данас су веома цењени кувари из убске Средње школе који
су наследили традицију кулинарских вештина од Јеле,
Наде, Грозде и других
легендарних кувара из
некадашњег ресторана
‘’Парк’’.
Памте се и многе анегдоте. У једној, је
главни јунак чувени
конобар Чола. Сећају
се његове колеге да је.
приликом посете једног тадашњег високог
функционера из Републике, на питање да ли
је задовољан платом,
он одговорио да би, без
бакшиша, примања
била веома мала.
-Али, срећом,
има гостију, као што сте
Ви, који дају добар
бакшиш, па се састави
крај са крајем- довео
Чола у мат позицију
високог госта из Београда... Бакшиш је био
неизбежан...
(Наставиће се)

Фотографија на којој је сачуван дух старих времена и старе вароши, снимљена је после Великог рата
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СИМБОЛИ НА ГРБОВИМА

ГЛАВА ВЕПРА
НА ГРБУ ЛАЈКОВЦА
Свима је јасно шта представља железнички
точак са крилима на грбу ЛАЈКОВЦА,
али се многи питају од куда ту глава вепра?
Глава вепра на грбу и застави Лајковца,
преузета је из симбола печата Правитељствујушчег
Совјета сербског, прве устаничке владе, која је,
између осталог, заседала и у Боговађи и баш ту
добила и печат.

Совјет је имао 12 изабраних представника 12
нахија. Имао је свог председника који се бирао сваког
месеца, међу 12 представника. Предвиђено је било
шест попечитеља (министара) који су се, исто као и
председник, бирали између чланова: за војску,
финансије, правду, просвету и цркву, иностране и
унутрашње послове, те и један секретар. Попечитељи су уведени тек 1811. Прво седиште је било у
манастиру Вољавчи испод Рудника, а после кратког
времена у манастиру Боговађи.
У то време по нахијама се организују Магистрати (судови) да суде и свршавају нахијске послове. За боравка у Боговађи створен је и сопствени
печат: грб Србије, крст са четири оцила и Грб древне
Трибалије (један од старих назива за Србију), под
круном вепрова глава са стрелом забоденом у чело.
Између ова два грба налази се крин, испод грбова,
година 1804, а около натпис: Правитељствујушчи
совјет сербски (Правителствующій совѣт) .
М.Р.

ПЛАНИНАРИ ОРГАНИЗУЈУ МАРШ
ПОСВЕЋЕН ПРЕМИНУЛОМ КОЛЕГИ

МИКАНОВИМ СТАЗАМА
Прерана смрт, познатог лајковачког планинара
Милана Јовановића, није га избрисала из сећања
чланова ПСД "Ћира, који маршевима и акцијама
чувају успомену на њега.
Некадашњи планинар и дугогодишњи функционер ПСД
"Ћира" Милан Јовановић ( 1964-2018), познатији као Мика-Шваба,
био је омиљен међу Лајковчанима, a посебно међу планинама
широм наше земље, па и преко граница. Пререна смрт га је
одвојила од планинарске колоне, али колеге сећање на њега
чувају кроз марш назван "МИКАНОВИМ СТАЗАМА",

Председник ПСД "Ћира",Влада Јаковљевић, позвао је
заинтересоване да се прикључе акцији и том приликом рекао:
- Mикaн je биo jeдaн oд oснивача и члан друштва oд првог
дана његовог оснивања. Полазак је у недељу, 25. oктобра, са
платоа железничке станице Лајковац у 7 часова, организованим
превозом. Одатле настављамо ка манастиру Јовања. После
посете манастиру настављамо ка Дебелом Брду и даље ка дому
ПД "Повлен", одакле почиње пешачка стаза Мали Повлен 1347
мнв, а у случају да комби не може до дома, излазак ће бити на
Дебелом Брду, одакле до дома има 20 минута пешачења. Стазе
нису захтевне, њихове дужине су 11 и 15 километара. На врху
Малог Повлена постављена је спомен-плоча Микану, баш по
његовој жељи. Ова акција посвећена је једном великом човеку и
нашем лоли, време ће пролазити, а ми га нећемо заборавити. М.Р.

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ У ЋЕЛИЈАМА, ПОНОВО ЈЕ АКТУЕЛНО

НАСТАВЉЕНА ИСТРАЖИВАЊА НА АНИНАМА
Јесење кише нису омеле стручњаке Завода за
заштиту споменика културе да наставе истраживање
на археолошком налазишту анинине.
После краће паузе због епидемије Ковид 19,
археолози Завода за заштиту културе наставили су са
откривањем и истраживањем у Ћелијама, тачније у
Анинама, које се сматра највећим налазиштем са
остацима руралног насеља римске царевине, које
потиче из lll и lV века н.е. Обилна јесења киша на кратко
је успорила, али никако није зауставила археологе у
намери да пре зиме открију што већи број артефаката.
Тренутно радимо на једној просторији која је део
римског купатила и још увек не сазнајемо њену
прецизну намену. Сами Римљани радили су некакве
промене, па су копали и оштетили значајан слој малтера. Међутим, јасно се види да је улаз у ту просторију
водио од стране која је окренута ка реци Љиг, а на
зидовима се назире и прозор. Најновије истраживање
показало је да је купатило имало и трем, наиме
откривени су и његови темељи. У овој фази откривен је
и блок за који се није знало да постоји, а припадао је
првој згради у оквиру које је била просторија римског
куратора - каже Радивоје Арсић, археолог и руководилац пројекта.
Налазиште је посетио и заменик председника
општине Обрад Милутиновић и упознао са тренутном

Радивоје Арсић поред римског купатила
ситуацијом на терену, а археолози су му, том приликом,
предочили изузетне могућности овог места за развој туризма и
осталих пратећих садржаја у не тако далекој будућности, као и
шта је још неопходно урадити да би до тога дошло.
М.Р.

ЛАЈКОВАЦ
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ГОТОВО СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ЗА КАЈАСАМА
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ИЗ ШТАМПЕ ИЗАШЛА

ЗА ДОЛИЈУ
УВЕК ПРВИ

ЗБИРКА АФОРИЗАМА
ВИДОСАВА ШУЛУБУРИЋА

Са пет година почео да јаше, са дванаест
да оре, у петнаестој учествовао у тркама
за долију и само једном није победио.

Управо је изашла из штампе прва Збирка афоризама
Видосава Шулубурића из Лајковца. Аутор је по образовању
дипломирани инжењер пољопривреде, запослен је у
Оштинској управи, а по вокацији је изгледа литерата са
израженом жељом да поправи свет у коме живимо. Још се
боја на корицама књиге није честито ни осушила, а ми смо
замолили аутора да исприча како су афоризми настајали и
како је дошло до тога да буду објављени:
“Збирка је издата на наговор и уз подршку мојих
најближих – ћерке Ане, зета Илије и супруге – мог Цилета.
Одувек сам волео да читам, дивио сам се великим делима
српских сатиричара, Нушића, Домановића… Дивио се
храбрости уредништва ,,Јежа” и, наравно, највећег
афористичара српског, Душка Радовића. То ме је навело да
и ја почнем да бележим догађаје кроз афоризме, који имају
поучни, саветодавни карактер, а некада су то и сатирични,
острашћени коментари у вези са дневним збивањима у
политичком и друштвеном животу. Циљ мојих коментара
јесте да се схвати суштина живота, да увидимо да не живимо
сами и да поред нас има и неко други; да постанемо свесни
да смо део друштвеног бића које трпи све недаће
произведене од стране разних групација, биле оне у облику
политичких или неких других центара. Та недостајућа
емпатија друштва навела ме је да станем у заштиту слојева
који помоћи немају, дискретно, али снажно. Можда ће моји
коментари у Збирци деловати позитивно на људе који
одлучују о нама, што је и мој циљ – да допринесем и укажем,
путем коментара, на неправду која се може исправитиистиче Шулубурић.

Младен Бајић (73) из Јабучја, од ране младости се
рашчуо као такмичар за долију (свадбарске трке коњима за
награду), коме у међу Колубарцима нема премца.
- Са пет година сам научио да јашем, а са дванаест да
орем плугом са упрегнутим коњима. Као петнаестогодишњак сам почео да се такмичим за долију и од стотинак
трка, изгубио сам само једну и то прву. Био сам млад и
неискусан, па ме је рођак наговорио да заједно прођемо
кроз циљ, међутим од тада више никоме нисам попустиокаже Младен, кога последњих година можемо видети на
бројним фијакеријадама широм Србије.

Младен Бајић са своја два ата
- Коње су узгајали мој прадеда, деда и отац, ја сам
наставио ту љубав, наравно преносим је и на своје
потомке. У ревијалном делу фијакеријада запажен сам био
у Пећинцима, Бојчетинским шумама, Краљеву, Крушевцу,
Јакову, Кутлову код Крагујевца, Грабовцу код Обреновца и
Лазаревцу. На овим манифестацијама, коњ Бебан, који има
девет година и његов петогодишњи потомак, донели су ми
прва места у Кутлову, појединачно али и у двопрегу. Велике
наде полажем и у шестомесечну ждребицу, за коју се надам
да ће, такође ,освајати престижне награде.

Редован учесник свих фијакеријада у окружењу
Младен Бајић се до одслужења војног рока 1969.
године бавио земљорадњом, а онда је отворио аутопревозничку радњу и тиме се бавио до 2008.године, када је
изабран за заменика председника општине Лајковац.
Аутопревозничку радњу оставио је сину и унуку, да наставе
његову традицију.
- Почео сам са "Фапом13", па сам после купио "Ман" и
на крају "Там", троосовинац- присећа се Младен Бајић.

Видосав Шулубурић
Након афоризама са лајковачке пруге, очигледно је да
ће читаоци имати и нове прилике да се друже са литерарним
стваралаштвом Видосава Шулубурића.
Предговор за прву Збирку афоризама Видосава
Шулубурића написала је др Славица Марковић, професор
лајковачке СШ “17. септембар”.
А, ево, илустративно и неколико афоризама из управо
објављене Збирке афоризама Видосава Шулубурића:
- Ако којим случајем изгубите душу немојте се
секирати, будите сигурни да сте добили новац!
- Радујемо се годишњим одморима, идемо на летовања, радост траје све док несхватимо да смо се вратили.
- Препород наше земље предуго траје, а живот
прекратко, да је дужи живот препород би био краћи !
- Држава нам је на разне начине изнудила новац, како
грађани да обележе новчанице да би ухватили изнуђивача?
- Птице селице се припремају на дуг пут ка југу, Српска
деца након добијених диплома на државним факултетима
селе се угланом на запад .
- Сви натписи у Србији су на енглеском или су
латинични, у Тршићу је ових дана одржан Вуков сабор који
изгледа као ,,Нојева барка“!
- Најбољи начин да се забораве предходне непријатности је да вам исти учине нову непријатност!
- Наши пензионери своју пензију деле на два дела,
први део на рачуне, а други на унуке!
- Светско глобално заоштравање неће заобићи ни
Србију, да би смирили велике силе нудићемо им још
јефтинију радну снагу, атрактивне плацеве, кадрове…!
Приредила: Снежана Билић, портал „Лајковац на длану“
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ИАКО ЈЕ БИЛА ПРЕД ГАШЕЊЕМ, ШКОЛА У ТАКОВУ ОВЕ ГОДИНЕ ПУНА ЂАКА

ОБНОВА ШКОЛЕ УРОДИЛА ПЛОДОМ
- После многобројних акција Удружења „Еко Таково“, школски објекат засијао пуним сјајем. - Школу у Такову
тренутно похађа шест првака, као и осам предшколаца. - Председник Глишић захвалан мештанима на труду
који су уложили да сачувају школу, а на пролеће најављује и реконструкцију сеоског Дома.
Захваљујући предузимљивим мештанима и члановима Удружења „ЕкоТаково“, Издвојено одељење ОШ „Рајко
Михаиловић“ у Такову, које је практично
било пред гашењем (уписан само један
ђак), 1.септембра отворило је врата за
шесторо нових првака и чак осам предшколаца. Свеобухватном обновом школског објекта и дворишта, као и разговором са родитељима будућих првака,
млади чланови овог удружења покушали
су да прекину тренд уписивања деце у
убску школу- и успели су!
Не само да је школа у потпуности
опремљена свим неопходним средствима за рад, грејањем на пелет (обезбеђено од стране матичне школе), прелепим
и уредним учионицама, већ она, од ове
школске године, одише неком новом
позитивном енергијом- јер, где има деце,
ту има и радости.
Своју подршку овом несвакидашњем подухвату пружио је, ових дана,
и председник општине Уб Дарко Глишић,
који је обишао ђаке ове школе и поклонио
им лаптоп. Општина је, са своје стране,
такође учинила много. Од ове године за
сву таковачку децу обезбеђен је бесплатан превоз од школе до кућног прага.
- Ја сам, пре свега, захвалан мештанима Такова и њиховом удружењу на
челу са Божидаром Максимовићем, што
мукотрпно раде како би своје село и
школу оставили у животу. Док је школе у
селу, живо је и село и има перспективу, а
Божа са пријатељима је највећи посао
завршио, и за то - све похвале. Ми, као
локална с амоуправа морамо то да
подржимо и нађемо начина да решимо
неке ситне проблеме које овде имају. Као
и свуда ни овде нисмо дошли празних
руку, а за наредни период одвојићемо још
средстава да се додатно нешто уради.
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Општинско руководство у обиласку школе у Такову
Наредне године идемо у детаљну реконструкцију Дома који ће бити потпуно нов и
стандардизован и већ на пролеће, када
време дозволи, почећемо са радом тог
пројекта, како би га у мају завршили. Желимо да људи остају овде и живе, а на
нама је да обезбеђујемо садржаје неопходне за живот. Радујем се пословима планираним за 2021.годину, а Таково значајно
место заузима у томе- истакао је Глишић.
Уз захвалност локалној самоуправи
и мештанима Такова на свему што су
учини за школу, директорка бањанске ОШ
„Рајко Михаиловић“ Весна Васић изнела
је и неке охрабрујуће податке.
- Број ученика у Такову расте из
године у годину, само је питање коју
школу ће деца уписивати. Ако се настави
овакав тренд, за пар година у овој школи
ће бити око тридесетак ученика у сва
четири разреда. У осталим издвојеним
одељењима ситуација није сјајна јер за
следећу школску годину очекујемо пад
броја првака, што нас брине. Надам се да
ћемо остати бар на истом броју одељења
на нивоу свих школа, док би, касније, тај

број, лагано, требао да расте- истиче
Весна Васић.
Један од најзаслужнијих мештана за
препород таковачке школе је Божидар
Максимовић, који се лично потрудио да
убеди родитеље да своју децу упишу у
школу у свом селу.
- Захваљујем се председнику што
нас је посетио данас и што нам готово у
свакој ситуацији излази у сусрет. Општина је много помогла у организацији превоза, где мини бус стаје код сваке капије и
превози децу, а после школе их враћа.
Много тога смо ми сами из Удружења „Еко
Таково“ и месне заједнице урадили.
Уложено је доста труда и финансија како
би школа данас изгледала овако. Родитељи су препознали наш труд, а данашња
слика школе сведочи да нису погрешилинагласио је Максимовић.
Таковчани су посебно захвални и
Предшколској установи „Уб“, која им је
изашла у сусрет отварањем издвојеног
одељења, које је затворено још пре десет
година, због недовољног броја предшколаца.
Милован Миловановић

КАЛЕНИЋ - СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛУ

КЊИГЕ
КАО ПОКЛОН
Да је подељена срећа два пута већа,
потврдили су ученици ОШ ,, 22. децембар" из
Станчића, околине Чачка, са њиховом учитељицом
Катарином Јевтић. Они су из своје библиотеке
издвојили неколико наслова и послали их својим
другарима, ученицима ОШ ,, Душан Даниловић",
издвојеног одељења у Каленићу.
- Наши ученици су били веома изненађени
када је на адресу наше школе стигао пакет из
Станчића. У пакету су се, поред књига, којима ћемо
освежити наш фонд у скромној библиотеци,
налазила и писма која су деца упутила деци. У
сарадњи са колегиницом Катарином, договор је био
да се баш Дечија недеља обележи овом акцијом. У
име ученика из Каленића, и у име запослених у
нашој школи, желим да се захвалим ученицима из
Станчића и учитељици Катарини, у жељи да
сарадњу две школе наставимо акцијама које ће
измамити осмех на лице и развити пријатељства
ученика ове две школе- истиче Љиљана Петровић,
учитељица у Издвојеном одељењу радљевске ОШ
„Душан Даниловић“ у Каленићу.

УЧЕНИЦИ ИЗНЕНАДИЛИ ПРОФЕСОРА

ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ УЗ ТОРТЕ И СУЗЕ
- Трудио сам се да их прво учим животу, а онда занату. Највећа сатисфакција ми је овај дочек
данас, који нећу заборавити док сам жив. Куварство је уметност, а свако јело које правим,
правим с љубављу. Тако је настао „Тамнавски сос“ – рекао је Миломир Симић.
Ученици смера куварства, уз подршку професора
Техничке школе „Уб“ и колегинице Јелене Гајић, изненадили
су свога професора Миломира Симића, направивши торту
поводом његовог 65. рођендана и одласка у пензију.
Испратио је сваку генерацију матураната сузама и песмом, а
овај пут ученици су њега испратили, након 46 година стажа,
великом тортом и сузама, које су показивале колико им је
прирастао срцу.
- Сузе имамо из два разлога: један је из жалосног, а
други из радосног. Ово су помешана осећања. Жао ми је деце,
јер могу још пуно да им дам, да им помогнем у животу. Ја сам
њих, све ово време, више учио да буду људи, него занату.
Кажем им, занат морате да научите, кад почнете да радите,
али и тада ће професор бити за вас ту, да ме окренете и
кажете - сад сам ставио месо, лук и шаргарепу, шта сад да
радим? У свако доба дана и ноћи, сви моји ученици су имали
мој приватан број телефона, и могу да вам кажем, за 16
година, ниједан, једини пут, није мој број злоупотребљен.
Тридесет година, професор Симић је радио у Здравственом центру Ваљево, као шеф Службе за исхрану, под чијим
руководством је било и до 75 радника. Истиче да је веома
важно да волите посао који радите и за кога радите.
– Радимо за децу, значи прво треба да волимо децу.
Друго, да волимо посао који радимо, или да бирамо други, и
треће – да га радимо најбоље што можемо. Не боље од
других, него најбоље што ми можемо. Трудио сам се целог
свог радног века у школи, да се према деци односим, да им
предајем, да их испитујем, онако како бих ја волео да су мене
моји професори испитивали и учили. Трудио сам се да их
учим животу, па тек онда занату. Највећа сатисфакција ми је,
нећу сада заплакати, мада ми из душе сузе навиру, овај дочек
данас, који нећу заборавити док сам жив – емотиван је био
професор Симић.
Омиљен међу децом и колегама, иако је нешто више од
16 година путовао из Попучака на посао у убску средњу
школу, професор Симић каже да се једним делом срца осећа
као Убљанин. Најважнији рецепт који су ученици добили од
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њега, био је – како да постану људи. Осим двеју торти, професора
Симића дочекале су и сузе ученика и колега, који су га свим срцем
молили да остане још ову школску годину и испрати баш њихову
генерацију,
Први пут сузе су кренуле приликом доделе јубиларне награде, за 30 година стажа, коју је добио у школи, јер у болници тога
није било.
- Тридесет година у болници, шеснаест година, један месец и
седам дана у школи. То су једина два моја, званична, радна места.
Друштвена делатност, и једно и друго, уговори исти и за просвету
и за здравство, једина примедба је што су ми одбили минули рад.
Ја сам и судија за све роштиљијаде, гулашијаде, чорбијаде, купусијаде и ту сам себе прилично пронашао. До сада се нико није
жалио на моје одлуке.
Јела се, како каже професор Симић, не праве по прецизном
рецепту и шаблону, па често својим ученицима није тражио да
знају рецептуру напамет у грам, већ да запамте састојке и додају
нешто своје, јер куварство је уметност, па ако се нема уметничка
црта, џабе се кува. Професор Симић, аутор је рецепта за „ТамнавД.К.
ски сос“, а најбољи састојак, каже, за свако јело је љубав.

ЂАЦИМА ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ“
У БАЊАНИМА И ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА

ПЕТИЦА
ИЗ ХУМАНОСТИ
На продајним базарима, ученици школа
из Бањана, Такова, Врела, Брезовице
и Калиновца прикупили 80.690 динара
за лечење мале Лане Јовановић

Ђаци у Каленићу са поклон књигама

Професор Миломир Симић
са учницима и рођенданском тортом

У оквиру Дечије недеље, која је одржана од 5. до 11.
октобра под слоганом „Подељена срећа два пута је већа“,
бањанска Основна школа „Рајко Михаиловић“ организовала
је продајни хуманитарни базар на ком је сакупљено 80.690
динара. Новац је уплаћен десетомесечној Лани Јовановић,
која болује од спиналне мишићне атрофије, ретке и тешке
болести чије лечење кошта 2,4 милиона долара. Акцију су
заједно иницирали Ученички парламент, руководство школе
и педагози, а базари су одржани у матичној школи у Бањанима и Издвојеним одељењима у Такову, Врелу, Брезовици и
Калиновцу. У улози продаваца били су ђаци, који су дали све
од себе и својом маштом и креативношћу самостално или уз
помоћ родитеља, учитеља и наставника направили занимљиве предмете за продају. Осим рукотворина даривали су и
књиге и играчке, а родитељи, просветни радници и мештани
колаче, зимницу, свеже воће и поврће,...
Директорка ОШ „Рајко Михаиловић“, Весна Весић
истиче да је поносна на ученике који су увек спремни да се
укључе у добротворне акције, али неретко мотивишу и друге
да следе њихов пример, због чега заслужују чисту петицу из
хуманости.

Врело

Таково

Калиновац
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У ОСЕЧИНИ ОДРЖАН САСТАНАК НА ТЕМУ

ОБРАЗОВАЊЕ ДАНАС
И У БУДУЋНОСТИ

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ОСЕЧИНИ

ВЕЛИЧАНСТВЕНИ
ТРЕНУЦИ РАДОСТИ
У Србији се Дечја недеља обележава од 1934. године и
од тада се мења и развија, прилагођавајући своје
програмске циљеве потребама деце. Циљ манифестације је
да се укаже на права и потребе деце, одговорност коју
породица, вртић, школа и дуге институције имају у заштити
деце и остваривању њихових права, једнаким могућностима
за развој и остварење потенцијала.
Председник општине Осечина Никола Томић, заменик
председника Биљана Мићић и помоћник председника за
друштвене делатности Зорица Павлoвић, тим поводом,
посетили су ПУ „Лане“

Почетком октобра, на иницијативу председника
општине Осечина Николе Томића, одржан је радни састанак
са темом – Образовање данас и у будућности. Састанку су,
поред представника локалне саоуправе, присустовали и
директор ОВЦ „Осечина“ Зоран Петровић, директор ОШ
„Војвода Мишић“ Слободан Тодорић и Марија Николић,
члан Савета за просвету и наставник математике.
- Образовање је један од најзначајних фактора развоја
једног друштва, једне заједнице, и узимајући у обзир изазове
пред којим се налази данашње образовање, морамо се
детаљно посветити и размотрити неочекиване и интензивне
промене у коме се налази цео образовни систем. Пандемија
вируса додатно је убрзала промене у образовању, које
захтевају од просветних радника прилагођавање и измену
досадашњег начина рада. – истакао је председник Томић.

Малишани из ПУ „Лане“ са представницима
локалне самоуправе на челу са Николом Томићем

Детаљ са састанка
Честитајући Међународни дан учитеља и наставника,
који се обележава сваког 5. октобра, председник општине је
нагласио да је рад учитеља и наставника од суштинске
важности за укупан развој друштва.
Анализирајући стање у средњем образовању, број
ученика у одељењима, смеровима који су акредитовани,
чланови већа, директори, сарадници, изнели су јасан став
да упркос изазовима које је ова година донела, морамо
размишљати о будућим генерацијама које ће уписати
средње образовање у ОВЦ. Разговарано је о ранијим
искуствима, жељама родитеља и деце, на основу којих су и
прављени изборни профили занимања. Потребе привреде и
аутентичне потребе наше средине, интересовање деце
кључни су фактори од којих ће се кренути у планирању
школске године 2021/2022.
Донет је закључак да се и у наредном периоду настави
са проценом стања заинтересованости деце за одређени
смер, побољшању услова у школи, у погледу техничке
опремљености, стручног развоја запослених и повезивања
са школама из окружења, укључивања у ваннаставне
активности.

ЈКП „ОСЕЧИНА“

ОТКЛОЊЕН КВАР
НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ
Доступност воде за пиће у појединим деловима
општине Осечина у последњих месец дана био је отежан
због пуцања цеви у Хајдук Вељковој улици. Проблем је
било тешко уочити, јер се вода уливала у канализационе
цеви. Захваљујући стручности и упорности запослених у
ЈКП Осечина, квар је успешно саниран.

Најмлађи Подгорци дочекали су госте, осмехом
добродошлице и рецитацијама песама о другарству, дечјим
правима и обавезама. Представници локалне самоуправе
дружили су се са децом, уживајући у талентима, вештинама и
способностима које су деца показала. Уприличена је додела
поклона, изузетне слике настале заједничким радом у вртићу.
„Драга децо, желим вам да сваки дан буде прилика да
остварите ваша права, дружите се и радујете. Право деце да
уживају у детињству и игри, основни је задатак нас
одраслих. Стварајући богату и подстицајну средину,
утичемо на заинтересованост деце да откривају, друже се и
истражују, активно учествују, што је темељ за каснији
успешан развој. Стабилност и напредак друштва могућ је
само улагањем у развој најмлађих", истакао је председник
општине.

Пуштање хелијумских балона
Активности обележавања Дечје недеље у ПУ „Лане“
Осечина, обогаћено је садржајима које су председник
општине, заменик и помоћник, као личну донацију, даривали
најмлађим суграђанима. Креативан и забаван програм, по
мери деце, садржао је дружење са аниматором, дување
балона, преношење, дељење, веселе и занимљиве
кореографије које су испуниле дечја срца.
Пуштање хелијумских балона, са исцртаним жељама
и порукама, у висине био је величанствен тренутак радости,
симбол присутног заједништва, слободе и могућности.

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

ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ У ЛАЈКОВЦУ ОБЕЛЕЖИЛЕ

КАДРОВСКЕ ПРОМЕНЕ
Досадашњи начелник Општинске управе Живорад Бојичић убудуће ће
обављати функцију помоћника председника општине за правна питања,
док је на његово место постављена Мирјана Ђаковић, дипл. правник.
- Андријана Ђокић нови шеф буџета општине Лајковац,
док је Татијана Панић постављена за интерног ревизора.
У Лајковцу је, 15.октобра, одржана четврта седница
Општинског већа са 17 тачака дневног реда, међу којима се
посебно истичу оне које се односе на кадровске промене,
пакет одлука о стопи пореза у наредној години, као и
поверавање одржавање јавне расвете комуналном
предузећу.
Након усвајања нове систематизације радних места,
општина Лајковац је добила интерног ревизора. Ту функцију
убудуће ће обављати Татијана Панић, док је на њено
досадашње место шефа буџета општине Лајковац
постављена Андријана Ђокић, која је до сада радила на
пословима финансија, такође дипломирани економиста.
Дипл. правник Живорад Бојичић, досадашњи
начелника Општинске управе, поднео је оставку на то место
из личних разлога, а убудуће ће вршити функцију
помоћника председника општине за правна питања. На
место в.д. начелника Општинске управе општине Лајковац
постављена је Мирјана Ђаковић, дипломирани правник,
запослена и до сада у Општинској управи.

Обраћање Живорада Бојичића
лајковачким већницима

Након констатовања оставке досадашњег начелника, Живорад Бојичић захвалио се
свима на досадашњој
сарадњи, пожелео успех у
Мирјана Ђаковић,
раду новом начелнику и
нови начелник
изразио наду у успешан
Општинске
управе
Лајковац
рад на новом активностима у будућем раду.
Председник општине Лајковац Андрија Живковић,
непосредно након седнице, осврнуо се на остале одлуке које
су обележиле заседање „локалне владе“, а најбитнија је да ће
стопа пореза за следећу годину остати на овогодишњем
нивоу.
- Оно што интересује грађане наше општине и што је јако
битно, јесте сет тачака које се односе на порез за наредну
годину. Ми смо одлучили да, због целе ситуације због вируса
корона и тешке финансијске ситуације, све што је везано за
порез у наредној години остане на истом нивоу, тако да неће
бити никаквог повећања- нагласио је Живковић.
Одржавање јавне расвете поверено је ЈП “Градска
чистоћа”.
-Надам се да ће то бити ефикасније него што је било до
сад. Размишљаћемо да већ почетком следеће године нашем
комуналном предузећу поверимо још једну делатност, а то је
одржавање свих некатегорисаних путева на територији
општине Лајковац, како би и та делатност била још
ефикаснија- поручује први човек општине Лајковац.
С обзиром да је ФК “Пролетер” из Бајевца ушао у виши
ранг такмичења, одвојена су средства из буџета за спорт како
би клуб могао да настави такмичење у овој календарској
години. Већина одлука са ове седнице су припремне одлуке
за наредно заседање локалног парламента, које ће бити
одржано крајем новембра.

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР ЗА ЛАНУ ЈОВАНОВИЋ

ВЕЛИКО СРЦЕ ЛАЈКОВАЧКИХ СПОРТИСТА
У оквиру спортског дана Дечје недеље у лајковачкој
ОШ “Миле Дубљевић” одржан је хуманитарни турнир за
малу Лану Јовановић, на којем је прикупљено 202.356
динара. Поред турнира у малом фудбалу, учествовали су
и кошаркаши, своју подршку дале су и одбојкашице
Железничара, а појединачном донацијом придружио се
кафе „Escapar“. Сва прикупљена средства уплаћена су за
помоћ у лечењу мале Лане.
Учесници турнира на школским теренима били
фудбалски клубови са подручја општине Лајковац: ФК
“Железничар”, ФК “Задругар”, ФК “Рубрибреза”, ФК “Стрмово”, ФК “Пепељевац”, ФК “Јабучје”, ФК “Боговађа” и
ФК “Ћелије”.

У две велике хуманитарне акције у Лајковцу, на
Хуманитарном базару и сада на турниру, за помоћ Лани у
лечењу прикупљено је близу пола милиона динара.
Значајна средства прикупљају се и путем кутија постављених у локалима на свим прометним местима у Лајковцу.
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“

ПОДЕЉЕНА СРЕЋА
ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА
И ове године програм Дечије недеље у ОШ „Миле
Дубљевић“ у Лајковцу је конципиран да одговори традиционалним циљевима Дечије недеље који се односе на скретање
пажње најшире јавности на права и потребе деце, указивање
на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права,
презентацију до сада постигнутих резултата, као и указивање
на примере добре праксе и проблеме у остваривању права
деце. Ове године Дечија недеља се одвија у новим, до сада
непознатим условима, насталим услед заразне болести Ковид19, па је у складу са њима реализован и богат програм у којем
су учестовали лајковачки ђаци и просветни радници.
Први дан обећежавања ове манифестације протекао је у
посети председника општине Андрија Живковића школи и ученицима првог разреда и пуштању балона са дечјим жељама.

Посета председника
Андрије Живковића
ОШ „Миле Дубљевић“
Другог дана, кроз програм „Деца и спорт“, ђаци су се
упознали и дружили са најуспешнијим спортистима општине
Лајковац, од којих су научили важне лекције о спорту, здрављу,
креативности и тимском духу. Одржана и “Трка за срећније детињство” , која се традиционално организује у сарадњи са Црвеним крстом. Прикупљена средства иду у хуманитарне сврхе.
Трећи дан је био резервисан за еколошке теме. Од
најранијег детињства неопходно је указивање на важност
заштите животне средине, а тим повод у школском дворишту
ученици су засадили „дрво генерације“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋ“

БОГАТ ПРОГРАМ ЗА
„ДЕЧИЈУ НЕДЕЉУ“
Овогодишња “Дечја недеља”, која је обележена од 5.
до 11. октобра у свим образовним установама у Лајковцу,
свој посебан „шмек“ имала је у Предшколској установи
„Лептирић“, а све у циљу скретања пажње јавности на децу и
младе, на њихове потребе и права у породици, друштву и
локалној заједници.

„Лептирићи“ у мајицама
са слоганом Дечије недеље

Изузетан програм, поводом Дечије недеље, започет је
„Букваром дечијих права“ који је подразумевао разноврсне
активности у васпитним групама, осликавањем дворишта
вртића, ликовним активностима у свим васпитним групама,
као и дружењем са председником општине Лајковац Андријом Живковићем, који је на поклон свим предшколцима донео мајице са слоганом, да би на крају сви заједно пустили
балоне жеља.
Другог дана организована је позоришна представа за
децу из млађих, средњих и старијих васпитних група „Кад
порастем бићу...“, као и турнир у малом фудбалу за децу из
ППГ, док су остала деца имала прилику да проведу у
природи у шетњи поред реке Колубаре.
У среду је спроведено сађење садница дрвећа у
дворишту вртића, орзанизоване су и еколошке радионице за
децу у свим васпитним групама на тему „Како се планета
Земља љути када је загађујемо“. Истог дана, деца из ППГ
посетила су сеоско домаћинство и фарму коња, одржане су
штафетне игре за децу из средњих и старијих васпитних
група, а деца из јаслених група су учестовала у програму
„Мали истраживачи природе у дворишту вртића“.
Четврог дана организовани су програми „Хајде да
плешемо“ (активности у дворишту вртића), „На крилима
маште уз дружење са књигом“ за јаслене и васпитне групе и
„Змајеве авантуре знања“ (пуштање змајева).
У петак, 9.октобра, приређено је јавно презентовање
дечијих радова на тему слогана Дечије недеље, уз „Симфонију за две виолине и оркестар“ и музичке активности у
дворишту вртића за децу из припремно предшколских група.

Лајковачки прваци
са чланским картама библиотеке
Четвртог дана, лајковачки прваци посетили су Градску
библиотеку. Приликом посете, новопеченим ђацима је
предочено све што треба да знају о библиотеци и могућностима које им стоје на располагању, а сви прваци добили су
бесплатне чланске карте библиотеке.Прваке је у улози
домаћина поздравила и добродошлицу пожелела директорка
Градске библиотеке Лајковац Биљана Богдановић, а своју реч
и појашњења имала је и учитељица Љиљана Јеремић. Потом је
уследило и обраћање мр Дарена Миливојевића, који је
првацима говорио о азбуци и ћириличном писму. Посета
првака библиотеци завршена је колективним фотографисањем
на платоу библиотеке, након чега су библиотекарке послужиле
децу бомбонама. Препуни утисака, прваци су потом отишли у
Културни центар на дечију позоришну представу “Херкулес”,
коју је у оквиру програма Дечје недеље организовао КЦ “Хаџи
Рувим.”
Деца из лајковачких основних школа, у петак 9.октобра,
посетила су своје другаре и децу која бораве и друже се у
Удружењу ,,Бази Мили”. Заједно са децом сам сметњама у
развоју, они су сликали различито цвеће и садили цвеће у
саксије испред просторија удружења.
М.М.М.
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ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ ЈАБУЧЈЕ

КРЕАТИВНО
И МАШТОВИТО
У многобрајним и разноврсним активностима поводом
Дечије недеље у ОШ “Димитрије Туцовић” у Јабучју учествовали су ученици свих разреда, а посебне честитке заслужују
учитељице, које су се потрудиле да je учине што квалитетнијом
и забавнијом.
Ученици првог разреда су се првог дана Дечје недеље, у
школској библиотеци, упознали са Букваром дечјих права,
добили су чланске карте библиотеке и објашњење чему она
служи. Затим су у пратњи своје учитељице Наташе Бајић
Миливојевић цртали поруке пријатељства на школском игралишту, док је у холу била изложба ликовних радова ученика од
1. до 8. разреда. Учитељица другог разреда Биљана Симић Грчић држала је занимљив час на тему личне хигијене, а ђаци су
имали прилику да основе хигијене демонстрирају на луткама.
Други дан Дечје недеље протекао је у знаку садње дрвета
генерације (првака), турнира у малом фудбалу и уређења
школског парка. У среду је одржан Дан отворених врата, где су
се малишани из Јабучја дружили са замеником председника
општине Лајковац Обрадом Милутиновићем. Претпоследњег
дана организован је маскенбал, док је завршни дан манифестације био резервисан за приредбу ученика.
Организатор манифестације у школи у Јабучју је, као и
претходних година, била је учитељица другог разреда Даринка
Мирић.

Садња „дрвета генерације“ у Јабучју

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
У ЈАБУЧЈУ
У оквиру Дечје недеље, у ОШ “Димитрије Туцовић” у
Јабучју, покренута је хуманитарна акција која ће помоћи
ученицима слабијег материјалног стања да добију одећу,
обућу, играчке или школски прибор.
Реализација ове акције ће трајати до краја октобра,
иницијатор је учитељица Дара Мирић, као руководилац Дечјег
савеза, док јој је у прикупљању и подели хуманитарне помоћи
помаже педагошки аситент Јелена Костић. Између осталог,
током акције остварена је и сарадња са Црвеним крстом
Лајковац.

Маскенбал у Јабучју

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
У ШКОЛИ У ЈАБУЧЈУ
Поводом „Дана отворених врата“ у оквиру програма
обележавања Дечије недеље, Основну школу “Димитрије
Туцовић” у Јабучју посетио је Обрад Милутиновић, заменик
председника општине Лајковац.
Након пријатног и опуштеног разговора и дружења,
ученици су Милутиновићу, који је и дугогодишњи просветни
радник, предали “ковчег жеља”, како су то сами назвали. Међу
предатим жељама јабучких ђака нашли су се фискултурна
сала, игралиште, ТВ за учионицу, лепо школско двориште, као и
бројне друге уобичајене дечије жеље.

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ЛАЈКОВЦУ

Дружење са Обрадом Милутиновићем,
замеником председника општине Лајковац

„ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА“

СЕДМОРО НОВООБОЛЕЛИХ
ОД КОВИД-а 19
Посета Удружењу „БазиМили“
Својеврсна су круна обележавања овогодишње
Дечије недеље у Лајковцу одржана је у просторијама
Удружења „БазиМили“ где су се, поред деце са сметњама у
развоју, окупила и малишани из вртића, основци и
средњошколци, који су заједнички израђивали цртеже
“Инклузивне баште”, као подсетника да је у реду бити
другачији. Поред ликовне, у просторијама удружења
организована је потом и еколошка радионица, у оквиру које
су деца посадила цвеће у пар десетина саксија, које ће
заливати и неговати и које ће остати као симболички
подсетник за наставак неговања другарства.
М.М.М.

На територији општине Лајковац, последњих дана,
регистовано је шест нових случајева оболелих од
коронавируса. Специфично за трећи талас епидемије је да су
у питању случајеви породичног заражавања, односно да су
сви оболели из исте породице. Петоро позитивних на Ковид19 налази се у кућној изолацији, док је један оболели
хоспитализован.
Незванично сазнајемо да је евидентиран још један
случај коронавируса код особе која је пријављена и живи ван
Лајковца, али ради на територији ове општине. Она се, у
званичној статистици, не води као позитиван случај са
територије Лајковца, у којем је до сада (од почетка пандемије)
евидентирано укупно 107 оболелих грађана од короне.

Компанија „МЕИ ТА Еуропе“ позива све заинтересоване за рад у Машинској обради и Ливници (Барич,
Обреновац) да дођу на „Дан отворених интервјуа“ у субо-ту
24.октобра, 2020. од 11h до 14h у Градску кућу Лајковац
(адреса Омладински трг 1). Почетне плате су од 55.000
динара до 75.000 динара, обезбеђен је превоз и топли
оброк. Понесите Вашу радну биографију. Чекамо Вас!
„МЕИ ТА Еуропе“ д.о.о. је компанија која се бави
производњом аутомобилских делова, делова мотора и
општих индустријских делова.
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ЖЕЛЕЗНИЧАР У ВРХУ ТАБЕЛЕ

ЂУКИЋ РЕШИО
КОМШИЈСКИ ДЕРБИ
Лајковчани су у комшијском дербију (фото албум на
36.страни) свесно препустили иницијативу и посед,
Јединство је углавном претило из прекида, а домаћи су
стрпљиво чекали своју шансу. После убачене лопте
Ђермановића, Мијушковић је одиграо повратну, а Ђукић
вешто на петерцу послао лопту у супротни угао.
Убљани су наставили да притискају, али је Бојан
Петровић само једном озбиљније интервенисао после шута
Бошковића. Шансу да реши меч имао је Ђермановић, његов
страховит шут уздрмао је пречку Ивана Јовановића. У
надокнади, Ђукић бежи одбрани гостију, али Филиповић
интервенише на гол-линији. Није то помутило радост
домаћих, новом победом екипа Срђана Јовановића се
учврстила у врху табеле.
Српска лига "Запад", 11. коло

Железничар (Л) - Јединство (Уб) 1:0 (1:0)
Стадион Железничара у Лајковцу. Судија: Павле
Васиљевић (Крагујевац). Стрелац: Ђукић у 25. минуту.
Жути картони: Миjушковић (Ж), Синђић (Ј). Црвени
картон: Урош Шуљагић (Јединство, помоћни тренер) у 90.
минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Б.Петровић 7, Стевановић 7, Ђермановић
7,5, Митровић 7, Тинтор 7,5, Павловић 7, Радибратовић 7
(од 46. М.Петровић 7,5), Станојевић 7,5, Ђукић 7,5,
Мијушковић 7,5 (од 90. Арсић -), Чочовић 7 (од 60.
Јевремовић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Петар Станојевић (Железничар)
Очекивало се да "дизелка" продужи серију добрих
резултата против ове јесени слабе Шумадије, али је гол
Милановића након грешке Стевановића у раној фази
променио ток меча. Станојевић није успео да искористи
пенал, тачније Нићифоровић је сјајно реаговао, али је
искусни голман немоћан после прецизног ударца главом
Тинтора. Шансе Митровића, Петровића и Арсића нису
донеле промену резултата, па је слађи бод отишао под
Букуљу.
Лајковчани наредног викенда гостује у Ариљу, меч је на
програму у недељу са почетком у 13.30 часова.
Б.М.
Српска лига "Запад", 12. коло
Железничар (Л) - Шумадија (А) 1:1 (1:1)
Стадион Железничара у Лајковцу. Судија: Никола
Тодоровић (Лозница). Стрелци: Тинтор у 32. за
Железничар, а Милановић у 10. минуту за Јединство.
Жути картони: Тинтор, Радибратовић, Јевремовић,
Мијушковић, Стевановић (Ж), Десивојевић, Радовић,
Миловановић (Ш).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Стевановић 7, Ђермановић 7,
Митровић 6,5, Тинтор 7,5, Јевремовић 7, Ђукић 6,5, Ракић
6 (од 46. Петровић 6), Мијушковић 6 (од 65. Арсић -),
Станојевић 6,5, Радибратовић 6 (од 46. Чочовић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бобан Јанић (Шумадија)

ЛАЈКОВАЦ
ЛОШ ПЕРИОД ЗА ЗАДРУГАР

БЛАМАЖА У ДОБРИЋУ
Лајковачки зонаш је везао два пораза и у не баш
сјајном расположењу дочекује дуел са комшијама са Петог
пука (недеља, 13.30 часова).
Колубарско-мачванска зона, 9. коло

Задругар - Рађевац 0:2 (0:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Судија: Александар
Миливојевић (Ужице). Стрелци: Благојевић у 60. и Илић
у 75. минуту. Жути картони: Глигорић, Марјановић (З),
Арсеновић, Тасовац (Р).
ЗАДРУГАР: Глигоријевић 6,5, Новаковић 6, Глигорић 6,
Марјановић 6, Симеуновић 6,5, Радосављевић 6,5,
Милановић 6 (од 62. Павловић -), Гавриловић 6, Јеринић
6, Марковић 6, Савић 6 (од76. Васиљевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Младен Илић (Рађевац)
Прво полувреме меча против Рађевца донело је тврду
игру, а на старту другог дела Урош Јеринић и Немања
Марковић пропуштају прилике за вођство. Казна брзо
стиже, лоше постављену одбрану матирао је Благојевић, а
врло брзо је Младен Илић из контре решио победника.
Колубарско-мачванска зона, 10. коло

Младост (ДД)- Задругар 2:1 (1:1)
Стадион у Доњем Добрићу. Судија: Милан Балиновац
(Уб). Стрелци: Лакић у 13. и Латиновић у 50. из пенала за
Младост, а Гавриловић у 38. минуту за Задругар. Жути
картони: Стојчић (М), Милановић, Радосављевић,
Марјановић, Павловић, Савић, Марковић (З).
ЗАДРУГАР: Глигоријевић 6, Новаковић 5, Бојић 5
(Павловић 5), Марјановић 5 (Савић 5), Симеуновић 5,
Радосављевић 5, Милановић 5 (од 46. Лукић 6), Јеринић
Меч у Доњем Добрићу може се поделити у два дела.
Први је недопустиво слаба игра Задругара против
"дављеника", а други су услови за зонски ранг такмичења
који не постоје на овом терену у околини Лознице.
Лајковчани су затекли закључана врата, тек 40-ак минута
пред меч појавили су се и домаћи, а на терен су изашли без
загревања. Терен покошен, али са наслагама откоса траве
који нису склоњени, окречен тек пред сам старт, без воде за
туширање и тоалета у свлачионицама... Недопустиво и
јадно, али је, на жалост, и игра Задругара била тек мало
изнад амбијента. Еврогол Лакића донео је предност
домаћину, изједначио је Гавриловић, али је пенал за
домаће заокружио кошмаран дан за екипу Драгана
Јовановића.
Б.М.

„ОТВОРЕНА ЗАБАВНА
ШКОЛА ФУДБАЛА“
На стадиону Фудбалског клуба ”Железничар”у
Лајковцу, прошле недеље је, по 16-ти пут, одржана
спортска манифестација под називом ”Отворена забавна
школа фудбала”, у којој је учестовало око 100 дечака и
девојчица из лајковачке општине. Генерални покровитељ
манифестације је општина Лајковац, а школа је намењена
дечацима који не тренирају фудбал и заинтересованим
девојчицама узраста од 5 до 10 година. Током четвородневне школе, полазници су анимирани играма базираним
на фудбалу. Све спортске активности са децом реализовали су професори и тренери: Драган Шалипур, Слободан
Ивковић, Марко Биљић и Ненад Милановић, а свој допринос у организацији дале су и волонтери Јелена Перић и
Теодора Милосављевић.

Учесници „Отворене забавне школе фудбала“ у Лајковцу

Vladimirci
na dlanu

ВЛАДИМИРЦИ

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.

ПРИЗНАЊЕ ЗА ВЛАДИМИРЦЕ

НАЈБОЉА ОПШТИНА
У АГРОБИЗНИСУ
На Новосадском сајму септембар је био месец
оцењивања квалитета производа, али и уручења признања, а
с почетком октобра она су стигла у руке и учесницима који су
узорке пријављивали у робним групама производи од воћа и
поврћа, супе, зачини, додаци јелима, минералне воде,
освежавајућа безалкохолна пића, кафа, чај, месо и
прерађевине од меса.
Општина Владимирци је награду „Најбољи у агробизнису“ освојила као најуспешнија локална заједница у
подстицању агробизниса.
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ЗАХВАЉУЈУЋИ ФОНДАЦИЈИ „НОВАК ЂОКОВИЋ“

ПРОШИРУЈЕ СЕ
ВРТИЋ У ВЛАДИМИРЦИМА
У Предшколској установи „Сунцокрети“ Владимирци
отпочели су радови на реконструкцији објекта, захваљујући
сарадњи и заједничком улагању Фондације Новак Ђоковић
и Општине Владимирци. Ова установа броји 257 деце, а
проширењем капацитета вртића биће обезбеђена места за
50 малишана из овог места и околних села. Вредност донације коју реализује Фондација Новак Ђоковић износи 12
милиона динара, а пројектом су дефинисани грађевински
радови као и опремање вртића неопходним намештајем.

Општинско руководство са представницима
Фондације „Новак Ђоковић“ у обиласку вртића
Пројектни менаџер Фондације Новак Ђоковић, Марко
Ковачевић, истиче да је један од главних циљева Фондације
да помаже мањим срединама приликом изградње или
адаптације вртића и предшколских објеката како би што
више малишана било обухваћено припремним предшколским програмом.
„У општини Владимирци тридесеторо деце нема
приступ предшколском образовању због недовољно места
и зато смо се одлучили да са установом и општином
реконструишемо овај објекат и започнемо решавање овог
проблема у општини. У плану је да отворимо две нове радне
групе, као и мултифункционалну просторију за потребе
целе установе, која би омогућила физичке активности са
децом, приредбе и разна вртићка догађања,“ изјавио је
Марко Ковачевић.

Драган Зарић, руководилац Одељења за пољопривреду
и Горан Зарић, председник општине Владимирци
Признања су, уз поштовање свих препоручених
епидемиолошких мера, „Најбољима у 2020“, уручена у
Конгресном центру „Мастер“ Новосадског сајма. Додели
признања присуствовали су руководилац Одељења за
пољопривреду општине Владимирци Драган Зарић, као и
председник општине Владимирци Горан Зарић.

СТРЕЉАЧКО УДРУЖЕЊЕ „САВА“ МЕСАРЦИ

НОВЕ МЕДАЉЕ НА
ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ
Првог дана Првенства Србије ваздушним оружјем у Б
и Ц програму, у организацији СК Партизан, надметали су се
пионири и пионирке. Пионири стрељачког удружења “Сава
Месарци” постали су прваци државе са 510 кругова, док су
појединачно освојили друго место.
За Стрељачко Спортско удружење ,,Сава-Месар-ци“
наступали су Марковић Милош, Костић Филип и Аничић
Андреј. Појединачно Марковић Милош освојио је друго
место. Наступали су још Томић Немања и Тошић Страхиња.
Из ваздушне пушке пуцали су Цветковић Ненад и Тодић
Лазар.
Поред првог места пионири су освојили и пиштољ у
вредности од око 120.000 динара. Ови успеси сигурно не би
било могући без велике посвећености тренера Љубише
Јовановића, који не крије одушевљење резултатима.

ПУ „Сунцокрети“ Владимирци
Како истиче председник општине Горан Зарић, овај
пројекат је посебно значајан како би се створили једнаки
услови за одрастање деце на сеоском и градском подручју.
„Реконструкцијом и доградњом овог објекта отвориће
се две нове групе и биће у потпуности укинута листа чекања
у ПУ ,,Сунцокрети“. Хвала Фондацији Новак Ђоковић и
запосленима у њој који су својим несебичним залагањем
помогли да се и овај пројекат у потпуности реализује“,
изјавио је Горан Зарић.
Од 2014. године, Фондација и ПУ „Сунцокрети“
партнери су на реализацији разних пројеката и програма
као што су „Школица живота“ и „Подршка, не перфекција“
као и изградња објекта у Јаловику, а сада реконструкција и
доградња објекта у Владимирцима.
Фондација Новак Ђоковић је до сада реконструисала
односно адаптирала 45 вртића, и путем својих пројеката и
програма створила боље услове за рани развој око 30
хиљада малишана.

Qig
na dlanu
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ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

БЕПЛАТАН
ПРЕВОЗ !
Поред ученика и пензионера са територије
љишке општине, од понедељка 12. октобра 2020.
године, градски и приградски превоз на читавој
територији општине Љиг је бесплатан за све
становнике ове општине.

У наредних пет година, путнике на територији љишке
општине ће превозити аутобуси предузећа „Агро-хемик“ из
Љига и „Јањушевић“ из Прибоја, који су заједнички
наступили као понуђачи на јавном позиву у поступку доделе
концесије за обављање градско-приградског превоза
путника на територији општине Љиг, који је расписан још у
октобру прошле године. Одлуку о додели уговора, у
вредности од 130,3 милиона динара, потврдили су одборници локалног парламента на последњој седници, у септембру 2020. године. На основу уговора између локалне самоуправе и конзорцијума ова два предузећа, „Агро-хемик“ из
Љига и прибојског „Јањушевића“, а према достављеној
понуди, цена превоза по пређеном километру за аутобус ће
износити 118,8 динара са ПДВ-ом, а за минибус 71,50 са ПДВом. Како се наводи у конкурсној документацији, превозник ће
превоз путника обављати на 11 градско-приградских линија,
са одређеним бројем полазака за време трајања школске
године и у току распуста.
Подсећања ради, погодност бесплатног превоза користе ђаци и пензионери од 2016. године, а сада новом одлуком
општинског руководства ће сви грађани општине Љиг
уживати у овој бенефицији.
- Једна смо од ретких општина која се може похвалити,
поред бесплатног превоза за све наше грађане, и бесплатним вртићем од јануара ове године, као и подстицајним
финансијским мерама за свако новорођено дете у износу од
500 евра у динарској противвредности, а план је да се та
вредност повећа на 1.000 евра у наредном периоду- рекао је
Драган Лазаревић, први човек љишке општине.

Учесници првог „Фестивала змајева“ на Рајцу

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.

НА РАЈЦУ ОДРЖАН

ПРВИ „ФЕСТИВАЛ
ЗМАЈЕВА“
По први пут ове године, у оквиру Дечије недеље под
слоганом „Подељена срећа два пута је већа“, на Рајцу је
започета нова манифестација под називом „Фестивал змајева“. Главни организатор ове нове манифестације је
предшколске установе „Каја“ из Љига, у сарадњи са локалном самоуправом Љиг, као и туристичком организацијом
Љиг и удружењем за очување старих заната и вештина „Бели
орлови“ из Ваљева.
Као званични међународни еко-вртић, „Каја“ је
користећи природна блага свог краја, а у овом случају то је
планина Рајац, као заштићено подручје, успео да разигра и
направи праву чаролију на падинама ове рајске планине.
Најмлађи Љижани су дочекали госте са осмехом, док су
представници локалне самоуправе уживали у дружењу са
децом, као и њиховим талентима и способностима, које су
деца тог дана показала. Поред деце предшколског узраста и
гостију, овој чаролији допринели су „орлови“ који су својим
вештинама, умећем и витешком борбом успели да нас врате
византијско доба у коме су живели змајеви, принцезе и
витезови. Овом приликом су деци дочарали како је изгледао
витешки оклоп, мач, штит, као и сама борба витезова... Деца
су се опробала у витешким вештинама, али и у вештинама
пуштања змајева.

Пуштање змајева на Рајцу

Погледом се могло досегнути до источне границе
византијског царства и до ископина манастира „Ваведење“
из XIII века, које се налази у подножју планине Рајац. Овај
догађај је несумњиво открио једно ново историјско поглавље из кога су сви нешто научили, оно што сада сигурно знамо је да ће ова манифестација васпитавати и образовати
нове генерације које ће стасавати у велике чуваре наше
земље, јунаке, витезове, принчеве и принцезе новог модерног доба.
„Ми смо ове године пробудили машту, а сваке наредне
вас позивамо да нам се придружите и да заједно побегнемо у
свет маштарења и фантазије“, поручују из ПУ „Каја“.

ЉИГ
ЗА ОСНОВЦЕ И СРЕДЊОШКОЛЦЕ
ОДИГРАНА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА

„КО КОСИ,
КО ВОДУ НОСИ“
У организацији Женског удружења колубарског округа
(ЖУКО), у недељу 18.октобра, у просторијама Основне школе
„Сава Керковић“ у Љигу. одржана је прва од шест представа
„Ко коси, ко воду носи“. Представе се реализују у оквиру
пројекта „Невидљиви рад жена на селу“ и њихов циљ је да
кроз шаљиве сцене едукују грађане о неплаћеном раду који
жене, а посебно жена на селу, свакодневно обављају. Позоришни комад су извеле су глумице Тамара Белошевић и
Александра Белошевић и глумац Урош Милојевић.
У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом и
мерама које је предложила (донела) Влада Републике
Србије, број присутних посетилаца је, сходно томе, био
прилагођен. Представи су присуствовали ученици виших
разреда-представници ђачког парламента основне школе и
ученици Средње школе „Хиљаду триста каплара“ Љиг.
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ЉИГ - СПОРТСКИ ФЛЕШ
ОДБОЈКА

ЉИЖАНКЕ
БОЉЕ ОД ИНЂИЈЕ
Одбојкашице Спартака забележиле су, у суботу у
Љигу, трећу узаступну првенствену победу против
одличне екипе Инђије од 3:2 (25:17; 23:25; 25:21; 22:25 и
15:11). Упорне гошће два пута су стизале предност екипе из
Љига, али је већи део плена заслужено припао
Спартаковим дамама.
После 3.кола Љижанке, на табели Први лиге Србије,
деле лидерску позицију са екипом београдске Роде, а у
наредном колу гостују у Новом Саду истоименој екипи.

Добар старт ЖОК Спартак

ОДБОЈКАШИ НА
ДОБРОМ КУРСУ
Представа је одржана у складу
са епидемиолошком ситуацијом
Након одржане представе ученици су учествовали у
дискусији, износили своје утиске као и лична искуства
везана за родну равноправност, анимирани од стране
активисткиња ЖУКО из Лазаревца.
Д.Јочовић

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ ЉИШКЕ ЦРКВЕ

У СПОМЕН РАТНИЦИМА
Љишки храм Светог Јована Крститеља, ове године,
обележава 90 година од освећења темеља и 63 године од
великог освећења, односно давне 1957.године када је
тадашњи епископ жички, а потоњи патријарх српски Герман
Ђорић освештао цркву.
Радови на изградњи цркве, који су трајли девет
година, започети су 1930. године на плацу који је поклонио
трговац и велики добротвор Михаило Рулић. Идеја је била да
се у варошици подигне капела и костурница, на месту где су
многи Мачвани, Подгорци и Тимочани оставили своје кости,
који су пали у чувеној Рудничкој бици 1914.године. Цркву је
пројектовао Драгутин Маслић, а 14. септембра 1930. године
темеље спомен-костурнице освештао епископ жички Јеврем
Бојовић. Новац за изградњу капеле и костурнице дали су
многи ратници, општина Љиг, а одбор за изградњу споменкостурнице у Љигу у два наврата се за помоћ обраћао и
Министарству правде.
- Министарство правде 1934. године доноси решење
којим је за изградњу цркве одобрено 35.000 динара од
неопходних 100.000 динара. До 1935. године завршени су
грађевински радови и црква је покривена лимом, али још
нису били окончани радови у унутрашњости, па је црквени
одбор 1937. године поново писао Министарству са апелом за
помоћ за завршетак унутрашњих радова. О години када су
почела прва богослужења сведочи неколико докумената, у
једном се наводи да је то била 1939. година, а у другом 1940.
година, док први свештеник који је служио у овом храму каже
да је црква „пропевала“ 1942. године када је подигнут дрвени
звоник и црква добила звона, што се вероватно односи на то,
а не на званичан почетак рада – каже археолог, Александар
Ђукнић из Љига.
Ова два јубилеја прослављна су литургијски. Након
литургије, коју је служило свештенство храма, у црквеној
порти приређен је пригодан програм уз изложбу страрих
фотографија, које сведоче о изградњи цркве.

После пораза у првом колу у Новом Саду, одбојкаши
Спартака најпре су у Љигу забележили максималну победу
против београдског Железничара 3:0 (25:114; 25:18 и 25:18),
а онда са тешког гостовања у Параћину против Борца
донели нова три бода победом од 3:1 (25:15; 27:29; 28:26 и
25:16). Мотивисани домаћин и одсуство због повреде
коректора Пајића у великој мери отежали су посао екипи
Спартака, поготово у другом и трећем сету. Ипак, у
четвртом периоду игре ствари су дошле на своје место,
пресудио је квалитет Спартакових првотимаца, па су сва
три бода припала Љижанима, који ће у суботу, 24. октобра
дочекати Јединство из Старе Пазове.

ФУДБАЛ

Колубарско-мачванска зона
У 10.колу, на гостовању у Рубрибрези, Спартак је
освојио важан бод (0:0) у борби за опстанак која га највероватније чека с обзиром да је екипа из Љига на 14. месту са
свега 5 освојених бодова. Прилику да поправи учинак
имаће наредног викенда у Љигу против петопласиране
екипе Младости из Прњавора.

Међуопштинска лига „Запад“
Три екипе из љишке општине, које наступају у овом
рангу такмичења, имале су солидан учинак у 9.колу. Најпре
је у суботу Рајац из Кадине Луке на свом терену, теже него
што се очекивало, савладао Команице са 2:1, док је у недељу Младост из Латковића забележила прву овосезонску
победу против Лукавца од 5:3 и препустила „фењер“ на
табели гостујућем тиму. Стари другари су на гостовању у
Попучкама против Полета претрпели пораз од 2:1 и
пропустили прилику да остану у врху табеле.
После девет одиграних кола најбољи учинак има
Рајац који је са 19 бодова на 5.месту и 4 бода заостатка у
односу на водећи Попадић, Стари другари су на 6.месту
имају 17 бодова, док је Младост из Латковића на 14. месту
са 4 бода. У 10.колу састају се Стари другари – Мали корак
(Оглаћеновци), Топлица – Младост и Јадар – Рајац.

Колубарско-мачванска лига за пионире
У 12.колу Омладинац 2014 из Љига је на свом терену
савладао Раднички из Ваљева са 9:2. Три кола пре краја
јесењег дела првенства дечаци из Љига имају 10 победа и
2 пораза и заузимају друго место са бодом заостатка у
односу на водећу Мачву из Шапца, а у наредном колу
гостоваће у Ваљеву екипи Сењака.
Саша Симић

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

УНАПРЕЂЕНА НАСТАВА ФИЗИЧКОГ
ЗА МИОНИЧКЕ ЂАКЕ

ШКОЛА
ГИМНАСТИКЕ
Почетком октобра је у мионичкој Хали спортова почела
са радом Школа гимнастике. На иницијативу општине
Мионица, школу је организовао Центар за образовање и
развој „Мионица“, а часове води професор физичког
васпитања Предраг Старчевић.

У МИОНИЧКИМ ШКОЛАМА ОДРЖАН

ШКОЛСКИ ЧАС
КУЛТУРЕ ГОВОРА
У оквиру Дечије недеље, 7. октобра, у мионичким
образовним установама гостовали су мастер комуниколог
Слободан Роксандић и глумац Милан Босиљчић. Гости су
кроз интерактивни школски час културе говора представили
Роксандићеву књигу „Проговори да видим ко си“. Током
своје презентације гости су на практичним примерима дали
савете како унапредити једну од најважнијих социјалних
вештина у 21. веку, примењиву у свим областима, излагачку
писменост, способност да изразимо себе и своје идеје на
сугестиван, уверљив начин, правилном употребом гласа,
говора, невербалне комуникације.

Слободан Роксандић
и Бобан Јанковић
На крају часа, председник општине Бобан Јанковић и
аутор су свим учесницима поклонили по примерак књиге
„Проговори да видим ко си“.
Јанковић је, овом приликом, мионичким ђацима поручио да ће им савети из књиге помоћи да се науче вештинама
доброг говора, што им даје моћ да свет обликују и помоћу
речи.

Часове води професор физичког
васпитања Предраг Старчевић
Рад је прилагођен млађем школском узрасту, док је
концепција идентичан програму класичног школског часа у
трајању од 45 минута са уводним, главним и завршним
делом. Због актуелне ситуације и придржавања прописаних
превентивних мера, одржавају се блок часови у периоду од
12.30 до 13.30 сати, у трајању од два пута по 30 минута са
паузом и то понедељком, средом и петком.
Рад је заснован на принципу спортске и корективне
гимнастике и садржи вежбе на тлу, вежбе са реквизитима и
вежбе на справама, односно елементе који су заступљени у
школском програму и плановима Министарства просвете.
Програм корективне гимнастике садржи вежбе намењене пре
свега отклањању деформитета кичме.
- Верујем да ће Школа гимнастике вишеструко
допринети развоју наших најмлађих. Трудимо се да нашој
деци обезбедимо све оно што је неопходно за њихово здраво
одрастање. Познато је колико је спорт важан и зато је веома
битно да код наше деце развијамо здрав спортски дух, да их
учимо правим вредностима и да нашу Мионицу учинимо што
бољим одредиштем за живот.- изјавио је председник Бобан
Јанковић.

ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ

КРЕНУЛИ РАДОВИ
У току су радови на уређењу терена за теретану на
отвореном у Мионици. Овај пројекат Министарства
омладине и спорта и Општине Мионица има за циљ
привођење сврси овог простора у самом центру вароши и
постављању справа које служе, пре свега, побољшању
здравља грађана. Уређене простора и постављање
најмодернијих фитнес справа за рекреацију поверено је
предузећу „I&M Tehnology 035“ из Јагодине, а комплетан
завршетак радова очекује се средином новембра.

Школски час културе говора:
Слободан Роксандић
Интерактивни школски час је резултат сарадње општине
Мионица и Удружења за развој и унапређење културе говора
„Изражајност“ на пројекту чији је циљ да се укаже на значај
развијања културе говора за успех у животу, као и да се деца
и млади правилном употребом гласа и говора издвоје од
просека и површности. Током реализације пројекта, кроз
планиране обуке и радионице, деца и млади ће побољшати
своје говорне навике, а истовремено бити у могућности да
својим вршњацима пренесу новостечена знања, чиме се
шири узорно говорење које може служити за пример.
Учесници ће учити како да ублаже и умање страх од наступа
пред публиком, како да говоре на артикулисан, разложан,
динамичан начин, како да владају својим говором тела и да
га усклађују са речима и како да оно што изговарају буде
занимљиво и сликовито.
А.К.

Рок за извођење радова је месец дана
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ОБЕЛЕЖЕНА „ДЕЧИЈА НЕДЕЉА“ У МИОНИЦИ

БОГАТИ КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ
Обележавање Дечије недеље започето је програмом на
Тргу војводе Мишића, у организацији општине Мионица. Деца
из Предшколске установе „Невен“ и ученици нижих разреда
Основне школе „Милан Ракић“ су уживали у представи за
децу ,,Шта ћу бити кад порастем“ позоришта „Шарени
сунцокрети. Они су, такође, учествовали и у радионици током
које су исписивали поруке љубави, солидарности и сарадње
и везивали их за балоне, које су са Трга пуштали за другаре
широм света. Након програма на Тргу, предшколци су
посетили општину Мионица и били гости председника
Општине Бобана Јанковића у „Дану отворених врата“.

Са једне од креативних радионица

„МИОНИЧАНИ ЗА МИОНИЧАНЕ“
На Тргу војводе Мишића, током Дечије недеље, у петак
9.октобра, одржана је и хуманитарна акција за помоћ
најугроженијима, под називом „Мионичани за Мионичане“, у
Предшколци у посети председнику Јанковићу
организацији општине Мионица и тамошњег Црвеног крста.
Певало се, играло, цртало, бојило и рецитовало , а све у склаНа програму дечије радионице за малишане из Вртића
ду са мотом "Подељена срећа два пута је већа" под којим се
нашле су се и еколошка радионица ,,Зашто се Планета
овог октобра одржава традиционална дечја манифестација.
љути?“, радионица израде играчака од рециклажног
материјала, затим ,,Ко жели да црта – ово је прилика!“,
,,Исхраном до здравља“ и ,,Спретне руке – свет без муке“ –
учимо да ткамо. За предшколце и основце је одржан концерт
ученика Музичке школе из Мионице ,,Слушамо виолину“.

Наступ мађионичара на Тргу

Отварање Дечије недеље у Мионици
Ове године, Дечја недеља се обележава под слоганом
,,Подељена срећа два пута је већа!“ и организује се у знаку
Године солидарности и сарадње коју је прогласила Влада
Републике Србије у циљу подизања свести о важности
континуираног ангажовања на унаређењу сарадње и
солидарности међу грађанима, посебно у условима
епидемије која нас је задесила у 2020.години.

- Наша је обавеза да сопственим примером покажемо
деци прави пут, да чувамо и боримо се једни за друге, јер само
заједно можемо пребродити све изазове које живот са собом
носи. А спремност да се несебично помогне суграђанину у
невољи је друштвени капитал који је карактеристичан за
српске варошице - то је нешто непроцењиво што морамо
неговати. Зато ће акција „Мионичани за Мионичане“ наставити
и после ове дечије недеље која ју је изнедрила, а Мионица ће
остати место у коме се помаже онима којима је то најпотребније и друштвена одговорност се учи од малих ногу- поручио
је Бобан Јанковић, председник општине Мионица, након ове
успешне хуманитане акције.

НА СТАДИОНУ КРАЈ РИБНИЦЕ

АУТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА ЗАЛИВАЊЕ
Почетком октобра завршени су радови на постављању
аутоматског система за заливање фудбалског терена на
стадиону крај Рибнице у Мионици, чије одржавање је у
надлежности тамошњег Спортског центра. Пројекат финансирају општина Мионица и мионички Спортски центар, а
његовом реализацијом биће решен проблем равномерног
заливања у сушним периодима године фудбалског терена, на
којем своје утакмице играју све селекције мионичких
фудбалских клубова „Рибница“ и „Војводе“.
Аутоматским заливањем обухваћен је комплетан
травнати појас унутар игралишта. Распршивачи и компоненте које су произведене у Италији монтиране су испод
травнате површине и имају гумене прекривке, тако да не
ометају спортисте и не представљају сметњу за одржавање
травњака.Тело распршивача се подиже под притиском воде,
а након затварања вентила, односно пада притиска у
систему, враћа се испод површине у кућиште. Распршивачи
имају могућност подешавања угла прскања.

Модерне технологије на стадиону крај Рибнице
Приметне су и друге лепе новине на стадиону крај
Рибнице, које су плод активности локалне самоуправе,
Спортског центра и управа ФК „Рибница“ и ФК „Војводе“.
Набављена је нова пумпа за заливање, постављене су нове
мреже иза голова, замењена је ограда рестриктивног простора
стадиона, извршено је кречење, постављање додатног
осветљења, уређење просторија, као и прилаза објекту где су
смештене свлачионице.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
29.10.2020.г. навршава се шест
година од смрти нашег драгог

22.октобар 2020.г.
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27.10.2020.г. навршиће се
две године од смрти
наше драге

ОЛГЕ КАНДИЋ
(1948 – 2018)

ДУШАНА
ЈАКОВЉЕВИЋА

Сећање на тебе
живеће вечно...

(1940-2014)
Успомена на твој драги лик
ће живети увек у нама
Супруга Душанка и
ћерка Љиљана са породицом
8.10.2020.године преминула је
наша драга

Син Александар
са породицом
СЕЋАЊЕ

ПРЕДРАГ БОЈИЋ
(1939 – 2010)

ЈОВАНКА ЛАЗИЋ
(1941 – 2020)
Много нам недостајеш.
Твоја доброта и велико срце,
заслужују да те вечно памтимо
и чувамо од заборава
Твоја ћерка Маргита,
син Милорад, снаха Зорица,
унуци Дарко и Жељко
и унуке Данијела и Сандра

"KRIN 2"

Десет година без тебе, није
умањило тугу и празнину
коју си оставио својим
одласком. С поносом те
помињемо и с љубављу
вечно чувамо
у нашим срцима.
Много нам недостајеш...

Ћерка Љиља, зет Мишко,
унуци Ђоле и Кића
СЕЋАЊЕ

cve}ara

ПРЕДРАГ БОЈИЋ
(25.10.2010 – 25.10.2020)

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

„Зар све ове године, теби
ништа не значе, мени су
баш предуге, често ми се
заплаче! Тако ми
недостајеш само руку да
ми даш, тако ми
недостајеш, да ли знаш?“
Твоја Роска
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

22.октобар 2020.г.

5.10.2020.г. преминуо је
наш драги отац, свекар и деда

31.10.2020.г. навршава се
тринаест година од смрти
наше драге

РАДМИЛЕ
ВАСИЉЕВИЋ
(1926 - 2007)

Мајка је најлепша реч
која се никад не
заборавља

ЛАЗАР НИКОЛИЋ
(1941 – 2020)
Са великим поштовањем
чуваћемо успомену на тебе

Ћерка Нада, унук
Александар и унука Марија
са породицама

Твоји синови Саша и Дарко, снаје
Наташа и Мира, унуци Стефан
и Иван и унуке Катарина и Јелена

СЕЋАЊЕ НА МОЈЕ ДРАГЕ РОДИТЕЉЕ

8

14
ВОЈА

МИЛА

(1933 - 2008)

(1936 - 2017)

СИМАНИЋ
из Радљева

Прошле су године, али љубав и сећање на родитеље, никада неће
избледети. Заслужили сте да Вас вечно носимо у срцима
и чувамо од заборава!
Син Мирко, унук Дарко и снаха Нада
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СПОРТ

22.октобар 2020.г.
Окружна лига Колубаре, 11. коло

Резултати 9.кола (7.октобар):
Тврдојевац - Пепељевац
Памбуковица - Д.Туцовић
Трлић - ОФК Сењак
ОФК Брђанац - Колубара 2
Стрмово 1968 - ОФК Јабучје
Бањани - ОФК Осечина
ЗСК - Јокс Јунајтед
Радник (Уб) - Брезовица
Искра слободна

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

Резултати 10.кола (10/11.октобар):
Пепељевац - Брезовица
3:1
Јокс Јунајтед - Искра
2:0
ОФК Осечина - ЗСК
1:1
ОФК Јабучје - Бањани
0:3
Колубара 2 - Стрмово 1968
1:2
ОФК Сењак - ОФК Брђанац
7:3
Димитрије Туцовић - Трлић
5:0
Тврдојевац - Памбуковица
2:0
Радник (Уб) слободан
Резултати 11.кола (17/18.октобар):
Памбуковица - Пепељевац
3:3
Трлић - Тврдојевац
1:1
ОФК Брђанац - Д.Туцовић
1:2
Стрмово 1968 - ОФК Сењак
5:0
Бањани - Колубара 2
2:0
ЗСК - ОФК Јабучје
2:1
Искра - ОФК Осечина
1:0
Радник - Јокс Јунајтед
6:1
Брезовица слободна

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

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

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

39 : 5
16 : 6
18 : 24
22 : 11
20 : 17
19 : 17
19 : 14
14 : 13
13 : 13
12 : 14
16 : 17
16 : 18
15 : 19
17 : 24
11 : 26
13 : 28
20 34

28
23
19
17
17
17
16
15
15
13
11
10
10
10
10
7
6

Резултати 12.кола (24/25.октобар):
Јокс Јунајтед - Брезовица
ОФК Осечина - Радник
ОФК Јабучје
- Искра
Колубара 2 - ЗСК
ОФК Сењак - Бањани
Димитрије Туцовић - Стрмово 1968
Тврдојевац - ОФК Брђанац
Памбуковица - Трлић
Пепељевац слободан
Резултати 13.кола (31.10/01.11.2020):
Трлић - Пепељевац
ОФК Брђанац - Памбуковица
Стрмово 1968 - Тврдојевац
Бањани - Димитрије Туцовић
ЗСК - ОФК Сењак
Искра - Колубара 2
Радник - ОФК Јабучје
Брезовица - ОФК Осечина
Јокс Јунајтед слободан

e-mail:glastamnave@gmail.com

064/2180-588

Окружна лига Колубаре, 11. коло

Радник (Уб) - Јокс
6:1 (6:0)

Трлић- Тврдојевац
1:1 (1:0)

Стадион на Школарцу. Судија: Лука
Андрић (Ваљево). Стрелци: Дамњановић у 6., Бабић у 13., Брадоњић у 18.,
Илић у 24. и Пурешевић у 30. и 40. за
Радник, а Симовић у 71. минуту за
Јокс. Црвени картон: Урошевић (Јокс) у
25. минуту.
РАДНИК: Н.Живковић 7 (Јечменица 7),
Митровић 7 (Т.Живковић 7), Јовић 7,
Брадоњић 7,5 (Стојковић 7,5), Јоцић 7
(Дубљевић 7), Илић 7,5, Пурешевић 8,
М.Луковић 7, Бабић 7,5, Дамњановић
7,5, Живановић 7 (Селаковић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Пурешевић (Радник)
Демонстрација силе на Школарцу, ни старији навијачи Радника тешко
могу да се сете "тениског" резултата за
полувреме, а могао је Станојевић себи
да дозволи луксуз да најискусније
пошаље на туширање и пре паузе.
Серију је отворио нападач
Дамњановић после корнера, Бабић је
искористио "отпадак" да дуплира
предност, а када је мајсторски погодио
Брадоњић из слободног ударца- било
је јасно ко је победник. Филип Илић је
демонстрирао прецизност шута,
Пурешевић крунисао добру игру са
два гола, а права је штета што добру
игру млади Стојковић није наплатио
лоптом у мрежи Мионичана.

Стадион у Трлићу. Судија: Иван Нерић
(Љиг). Стрелци: Радојичић у 2. за Трлић,
а Синђић у 49. минуту из пенала за
Тврдојевац. Жути картони: Марјановић
(Тр), Марковић, Ћесаревић (Тв).
ТРЛИЋ: Ракић 7, Новаковић - (Стајчић 7),
Марковић 6,5, Марјановић 7, Кандић 6,5,
Ђурић 7,5, Д.Поповић 7,5 (Ж.Поповић -),
Живковић 7, Мехинагић 7 (Срећковић -),
Николић 7, Радојичић 7,5
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Митровић 6,5, Ђ.Митровић 7,5, Ћесаревић 6,5, Марјановић 7,5,
Мирковић 6,5, Савкић - (Иван Ранковић
7), Илић 7,5, Ристовски 7 (Ивко Ранковић
6,5), Савић 7, Синђић 7,5, Марковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Радојичић (Трлић)
Домаћи су до предности стигли из
првог напада- Влада Живковић је извео
корнер, а корпулентни Радојичић
погодио из близине. Тренер гостију
Љуба Димитријевић имао је силне муке
са повредама, на паузи је игру напустио
и Ристовски, али су до бода стигли
након прекршаја Кандића над Илићем и
сигурне реализације Синђића.
Мехинагић је био непрецизан у
повољној ситуацији, на другој страни
близу поготка били су Савић и
Ћесаревић, али је утисак да је подела
бодова праведан исход.

Окружна лига Колубаре, 10. коло

Тврдојевац- Памбуковица
2:0 (1:0)
Стадион у Тврдојевцу. Судија: Горан
Миловановић (Лајковац). Стрелци:
Илић у 40. и Синђић у 62. из пенала.
Жути картони: Ћесаревић (Т), Ђукић,
Миливојевић (П).
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Митровић 7, Ивко
Ранковић 6,5, Ћесаревић 6,5, Марјановић 7,5, Савкић 7, Ђ.Митровић 7,
Илић 7,5 (Иван Ранковић -), Синђић 7,5,
Ракић 6,5, Савић 7, Марковић 6,5
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 7, Марковић 6,5, Ђукић 6,5, Глишић 6,5 (Миливојевић 6,5), Митровић 6,5, Ненадовић
6,5 (Р.Балиновац 6,5), М.Башовић 7,5,
Илић 6,5, Далифи 6,5, Василић 6,5
(Д.Балиновац -), П.Башовић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Илић (Тврдојевац)
Тврдојевац је славио у комшијском
дербију, мада су гости оставили добар
утисак. Први гол је плод вештине
Илића, мирно је сачекао одбијену
лопту и пребацио Ђурђевића. И за
други гол је "умешао прсте" најбољи
играч Тврдојевца већ неколико сезона,
срушио га је Ђукић, а Војимир Синђић
рутински погодио са 11 метара.
Памбуковица је углавном претила
преко два Башовића, Марко је имао
две добре акције у првом делу, а
Далифи је могао много боље да
реагује након једног "отпатка" у
шеснаестерцу домаћих.м са 16 метара
погодио мрежу.

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

Окружна лига Колубаре, 11. коло

Бањани- Колубара 2
(Ваљево) 2:0 (1:0)
Стадион у Бањанима. Судија: Мирољуб
Зебић (Дивци). Стрелац: Гајић у 42. и 74.
мин. Жути картони: Гајић, Миличић,
Младеновић (Б), Андрејевић, Плавшић
(К).
БАЊАНИ: Тимотић 7, Милосављевић 7
(Нешовановић 7), Миличић 7, Димитријевић 7, Младеновић 7, Ђорђевић 7,5,
Лесић 7,5, Милојевић 7 (Ранитовић 7),
Костадиновић 7 (Петковић 7), Леонтијевић 7,5, Гајић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Бањанци су допунили јесењу залиху,
поново у режији најбољег стрелца Миће
Гајића. Прву идеалну прилику за домаће
имао је Лесић, из непосредне близине
шутирао је поред гола. Домаћи до
предности стижу после дубинске лопте
Леонтијевића, а Гајић у свом стилу
матира голмана Ваљеваца.
Најбољи голгетер округа решио је меч,
узео је сам лопту на центру и прошетао
се одбраном Колубаре за сигурну
победу домаће екипе.

МАЛИ ОГЛАСИ

ФУДБАЛ

22.октобар 2020.г.
МОФЛ "Исток", 9. коло

Јошева- Омладинац
(Калиновац) 0:2 (0:0)
Резултати 8.кола (10/11.10.2020):
Колубара (Ј) - Чучуге
0:0
Звиздар - Рудар (Р)
0:1
ОФК Паљуви - Каленић
3:0
Младост (В) - Црвена Јабука 6:2
Ратковац - Јошева
1:1
Омладинац - Полет (ДЛ)
0:1
Пролетер - Полет (Т)
3:4
ОФК Стубленица - Шарбане 0:1
Резултати 9.кола (17/18.10.2020):
Шарбане - Колубара (Ј)
0:2
Полет (Т) - Стубленица
4:1
Полет (ДЛ) - Пролетер
2:1
Јошева - Омладинац
0:2
Црвена Јабука - Ратковац
4:0
Каленић - Младост (В)
0:1
Рудар (Р) - ОФК Паљуви
1:3
Чучуге - Звиздар
4:1
1.Polet (DL)
2.Mladost(V)
3.Polet(T)
4.Proloter(B)
5.OFK Paquvi
6.C.Jabuka
7.Jo{eva
8.Rudar (R)
9.Kolubara(J)
10.Omladinac
11.[arbane
12.^u~uge
13.Ratkovac
14.Zvizdar
15.Stublenica
16.Kaleni}

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

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

1
2
2
3
3
3
2
3
3
4
4
3
5
7
8
8

24 : 3
19 :11
24 :11
20 :10
21 :13
23 :23
15 : 8
14 :15
14 : 9
5 :9
7 :13
15 :12
7 :19
7 :23
12 :21
5 :32

24
21
19
18
18
16
15
14
12
11
11
10
8
4
3
1

Најава 10.кола (24/25.10.октобар):
Колубара (Ј) - Звиздар
ОФК Паљуви - Чучуге
Младост (В) - Рудар (Р)
Ратковац - Каленић
Омладинац (К) - Црвена Јабука
Пролетер - Јошева
ОФК Стубленица - Полет (ДЛ)
Шарбане - Полет (Т)

OP[TINSKA LIGA
“UB”
8
8
6
6
5
5
3
2
1
1
0
0
0

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

0
1
2
2
1
2
4
5
5
5
4
6
8

25 : 6
28 :11
34 :12
26 :11
29 :16
23 :11
16 :17
13 :26
11 :21
10 :21
9 :17
5 :17
8 :51

МОФЛ "Исток", 9. коло

Рудар 1945 (Радљево)Паљуви 1:3 (1:2)
Стадион у Радљеву. Судија: Горан
Миловановић (Лајковац). Стрелци:
Радовић у 45. за Рудар, а Лекић у 17.,
Ракић у 34. и Ђурђевић из пенала у 76.
минуту за Паљуве. Жути картони:
Павловић, Пантелић (Р).
РУДАР 1945: Ковачевић 7, Павловић 6,5
(Јеремић -), Лазарић 6,5, Теодосијевић
7, Ђорђевић 6,5, Симић 6,5, Јовановић
6,5 (Танасић -), Пантелић 7, Радовић 7,5,
Пауновић 6,5, Ивковић 6,5
ПАЉУВИ: Михајловић 7,5, Перишић 7
(Јаџић -), Грујић 7, Пантелић 7,
Веселиновић 7, Мијатовић 7,5, Ракић 7,
Јовић 7, Лекић 7 (Милутиновић -),
Ђурђевић 7,5, Миловановић 8 (Филиповић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђорђе Милановић (Паљуви)
Гости су до предности у комшијском
дербију дошли након одличног дубинског паса Ђурђевића и асистенције
Миловановића, а Лекић је из прве
матирао голмана Рудара. Поново је
Ђорђе Миловановић био "пакер", овога
пута за Ракића, али је Милош Радовић
главом преполовио предност пред
паузу.
Жалиће домаћи за стативом Јовановића, додуше велику улогу одиграо је
и голман Михајловић који је закачио
лопту, а најбољи актер меча Миловановић изборио је пенал после кога су
Паљуви осигурали тријумф.

Општинска лига Уба, 9. коло

Врело- Јединство (Милорци)
1:3 (1:1)
Стадион у Врелу. Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци: Мирковић у 14. за Врело,
а Лукић у 42. и Марковић у 48. и 80. минуту за Јединство. Жути картони:
Марковић, Милић, Марковић (В), Радовановић, Бошковић (Ј).
ВРЕЛО: Добросављевић 6, Радојичић 6 (Павловић 6), М.Илић 6, Арамбашић 7,
Николић 6 (Љубомировић 6), Н.Илић 6,5, Јокић 6, Марковић 6, Матић 6,5,
Мирковић 7, Милић 6,5
ЈЕДИНСТВО: Биговић 7,5, Марко Д. Бошковић 7 (Симић -), Лукић 7, Кузмановић
6,5, Марко С. Бошковић 7, Станковић 7,5, Милутиновић 7, Станојевић 6,5
(Димитријевић -), Марковић 8 (Пантић -), Обрадовић 7, Радовановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Марковић (Јединство)
Милорчани настављају трку са Совљаком за прво место, домаћини сада већ
са много мањим шансама за врх. Врељани су повели после доброг убацивања
Небојше Илића и спретне реакције Мирковића, а изједначио је ударцем из
велике даљине Лукић,
Марковић је после лепе акције донео преокрет на старту другог дела, а
велику шансу за домаће имао је Јокић, његов шут главом чудесно је одбранио
Биговић. После дуплог паса са Милутиновићем, Марковић је још једном
прецизан и доноси вредну победу Јединству.

Најава 11.кола (31.10/01.11.2020):
Полет (Т) - Колубара (Ј)
Полет (ДЛ) - Шарбане
Јошева - ОФК Стубленица
Црвена Јабука - Пролетер
Каленић - Омладинац (К)
Рудар (Р) - Ратковац
Чучуге - Младост (В)
Звиздар - ОФК Паљуви

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

Стадион у Јошеви. Судија: Небојша
Мартиновић (Уб). Стрелци: Марко
Ивановић у 60. и Чобић у 89. минуту.
Жути картони: Кузмановић, Булатовић
(Ј), И.Савић, Ковачевић, Чобић, Милош
Ивановић (О). Црвени картон: Ђелов
(Јошева) у 7. минуту.
ЈОШЕВА: Ђелов -, Кузмановић 6, Тешић
6,5, Живановић 6,5, С алашки 6,
Бадиновац 6, Љамић 6, Мерџић 6,
Станић 6, Булатовић 6, Радовић 6
ОМЛАДИНАЦ: Стефановић 7, Д.Савић
7, Тимотић 7, Чолић 7, Вићентић 7,
И.Савић 7, Тадић 7, Марко Ивановић 7,5,
Ковачевић 7,5, Чобић 7,5, Зујаловић 7
(Милош Ивановић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срђан Ковачевић (Омладинац)
Кључни детаљ меча десио се на
самом старту- Ђелов је ван казненог
простора срушио Ковачевића, па је на
гол морао играч Никола Тешић! У
неколико наврата је добро интервенисао, али није могао ништа после
"слободњака" Марка Ивановића, с
обзиром да је штопер домаћих Живановић променио путању лопте.
Гости су два пута погодили оквир
гола, а тек у финишу решили су све
дилеме- Срђан Ковачевић је асистирао,
а Чобић лако погодио за победу Омладинца.
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Резултати 8.кола (10/11.октобар):
Јединство (М) - ОФК Таково
5:2
Гуњевац - Вукона
5:1
Совљак - Слога (В)
5:1
Бргуле - Тамнава
9:0
Колубара (ЛП) - Будућност(С) 5:1
Докмир - Мургаш
1:1
Врело слободно

Најава 10.кола (24/25.октобар):
Гуњевац - Врело
Совљак - ОФК Таково
Бргуле - Вукона
Колубара (ЛП) - Слога (В)
Докмир - Тамнава
Мургаш - Будућност 1995
Јединство (Милорци) слободно

Резултати 9.кола (17/18.октобар):
Будућност (С) - Докмир
1:1
Тамнава - Колубара (ЛП)
0:6
Слога (В) - Бргуле
2:3
Вукона - Совљак
1:4
ОФК Таково - Гуњевац
0:3
Врело - Јединство (М)
1:3
Мургаш слободан

Најава 11.кола (1.новембар):
Тамнава - Мургаш
Слога (В) - Докмир
Вукона - Колубара (ЛП)
ОФК Таково - Бргуле
Врело - Совљак
Јединство (М) - Гуњевац
Будућност (Слатина) слободна
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СПОРТ

22.октобар 2020.г.

Српска лига "Запад", 11. коло

Железничар (Лајковац) Јединство (Уб) 1:0 (1:0)

ОКОМ КАМЕРЕ - КОМШИЈСКИ ДЕРБИ У ЛАЈКОВЦУ

Стадион Железничара у Лајковцу.
Судија: Павле Васиљевић (Крагујевац). Стрелац: Ђукић у 25. минуту.
Жути картони: Миушковић (Ж),
Синђић (Ј). Црвени картон: Урош
Шуљагић (Јединство, помоћни тренер) у 90. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Бошковић
6,5 (од 76. Арсовић -), Рајовић 7,
Ранисављевић 7, Филиповић 6,5,
Андрић 7, Н.Радојичић 6,5, Синђић 7,
Милановић 6, Павловић 6 (од 46.
Ђокић 6,5), П.Радојичић 6,5 (од 68.
З.Радојичић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Петар Станојевић (Железничар)

УБСКА ФУТСАЛ ЕКИПА
ЧЕКА ПРВУ ПОБЕДУ

ПРОПУШТЕНА
ПРИЛИКА
У ВАЉЕВУ
Играчи Карелија отпутовали су
у Ваљево у комплетном саставу, у
већем делу меча били бољи од
домаћина Флеша, али је на крају
ваљевски тим славио са 4:3.
Јечменица је донео предност
Убљанима, али су домаћи користили
скоро сваку прилику и повели са 3:1.
Играо је Карели већи део наставка са
голманом у пољу, постигао један, али
и примио један гол. Мијатовић је
постигао два гола, један од њих
главом у последњим секундама, а
утисак је да је пропуштена добра
прилика за први тријумф.
Шансу за прву победу, Карели
је имао у понедељак на свом паркету
против екипе Безбедност 192 из
Ваљева, а наредног викенда у госте
стижу такође припадници органа
реда- ПП 192 из Пријепоља.

Гол, гол, гол...: Ђукић постиже гол за Жељу, за коначних 1:0

ОДРЖАН 35. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР "МИРОСЛАВ СЕЛАКОВИЋ- ФАЉА"

ЈЕДИНСТВО
ПОНОВО НАЈБОЉЕ
Због актуелних околности и лошег времена на
Михољдан (12. октобар), традиционални турнир у знак
сећања на легендарног Мирослава Селаковића- Фаљу
пресељен је у убску Халу спортова где су се, осим домаћина,
појавили и ветерани лајковачког Железничара, панчевачког
Динама и крагујевачког Мике Мудрића.
Предигра званичном делу била је утакмица суперветерана (50 година и старији) у којој су Убљани савладали
одговарајућу селекцију Динама са 2:1, а потом су играни
полуфинални мечеви у турнирском делу (30 минута без
паузе). Јединство је било успешније од Мике Мудрића са 5:3, а
Панчевци су изборили пласман у финале победом над
Железничаром од 3:2.
У финалу није било дилеме, врло квалитетан састав
домаћина победио је Динамо са 3:1 головима Савића,
Брадоњића и Марковића, па је прелазни пехар и ове јесени
остао на Убу. У духу турнира, скромнија је била и прослава, уз
укусни гулаш мајстора Слободана Павловића- Бобошке,
ветерани су евоцирали успомене и изразили наду да ће наредне године бити боље околности и за спорт и за дружење...

Ветерани Јединства

ФУДБАЛ

22.октобар 2020.г.
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ПРОМЕНА ТРЕНЕРА У ЈЕДИНСТВУ

ОБРАДОВИЋ
ВРАТИО ОСМЕХЕ
- Након пораза у Лајковцу, управа клуба захвалила се
на сарадњи Срђи Кнежевићу. - Повратник на клупу
Милош Обрадовић сјајно започео други мандат
победом над Младим Еадником. - Прилика за скок
на табели наредног викенда у Аранђеловцу.
Утакмица са Сушицом у већем делу донела је добру игру Јединства
и приличан број шанси за погодак. Утисак је да су црвено-бели требали да
реше питање победника пре паузе, али се на одмор отишло само са голом
предности захваљујући перфектном шуту Николе Радојичића.
Расположени Милановић је био неухватљив, али неспретан у завршници,
а Павловић је морао да покаже више несебичности у ситуацији када је
"спољном" завршио акцију.
Ипак, рани гол у наставку Предрага Радојичића (први у црвенобелом дресу) наслутио је мирну завршницу, али је искусни Божовић, уз
помоћ Сајића, преполовио предност. Рајовић је затресао мрежу за 3:1,
помоћник све шокирао када је подигао заставицу, срећом Иван
Јовановић није имао озбиљнијег посла до краја и поред иницијативе
Крагујевчана...
Комшијски дерби је био ново разочарење за убске навијаче, олако је
пропустио шансу Милановић на старту након одличне акције Рајовића, а
нико од црвено-белих није успевао да идеалне корнере Луке Синђића
претвори у гол. Уместо тога, затресла се мрежа Јовановића- Мијушковић
је послао приземну лопту, а Ђукић је на седам метара хитрији од
Ранисављевића и погађа даљи угао.
Наставак доноси промену формације Убљана, непромењен однос
снага и константну иницијативу Јединства, али углавном јалову. Могли су
Ђокић и Бошковић да ставе на веће муке бившег голмана Јединства
Бојана Петровића, на другој страни уздрмала се пречка Јовановића, па је
"дизелка" без много мука дисциплинованом дефанзивом сачувала
капитал из првог дела...

Поново на месту успеха:
Милош Обрадовић, тренер ФК Јединство
Српска лига "Запад", 12. коло

Јединство (Уб) - Млади радник
1926 2:0 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Судија: Милош Витић
(Ужице). Стрелци: Милановић у 41. и Ђокић у
49. минуту. Жути картон: Михаиловић (Ј).
Црвени картон: Никола Радојичић (Јединство)
у 83. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7,5, Бошковић 7,
Рајовић 7,5, Ранисављевић 8, Андрић 7,
Н.Радојичић 7, Синђић 7,5, Ђокић 7,5,
Милановић 8, П.Радојичић 7,5, З.Радојичић 7,5
(од 86. Михаиловић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Игор Милановић (Јед)
Српска лига "Запад", 10. коло

Јединство (Уб) - Сушица
2:1 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Судија: Мирослав
Јокић (Богатић). Стрелци: Никола Радојичић у
26. и Предраг Радојичић у 47. за Јединство, а
Божовић у 62. минуту за Сушицу. Жути
картони: Андрић (Ј). Петровић, Јововић,
Љубисављевић (С). Црвени картон: Срђа
Кнежевић (тренер Јединства) у 87. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Бошковић 7,
Рајовић 7,5, Сајић 7,5 (од 65. Филиповић 7),
Ранисављевић 7,5, Н.Радојичић 7,5, Андрић
7,5, Ђокић 7 (од 74. Синђић 7), П.Радојичић 7,5
(од 74. Ђурић 7), Милановић 8, Павловић 7 (од
65. З.Радојичић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Игор Милановић (Јед)

Детаљ са утакмице у Лајковцу
Меч у Лајковцу био је последњи на клупи за Срђу Кнежевића- управа
клуба је, због незавидне ситуације и неубедљивих игара, посегла за
променом на месту ђефа струке, а сплетом околности доступан је био
Милош Обрадовић, претходник Кнежевића на клупи црвено-белих и
доскорашњи тренер Мачве из Богатића. Свој други мандат на месту
тренера Јединства, млади стручњак почео је онако како је и окончао
први- тријумфално!
Већ у раној фази меча против Младог радника, Зоран Радојичић је
затресао мрежу на пас презимењака Предрага, али је помоћник махао
офсајд у врло дискутабилној ситуацији. Заледила су се срца Убљана
када је Предраг Лука сам себи створио "зицер", али је чудесно реаговао
Иван Јовановић. Јединство стиже до предности у идеалном тренутку,
пред паузу- Синђић је извео корнер, Рајовић потврдио осећај за скок и
простор, а Милановић из близине стигао до осмог гола у сезони.
Наставак је почео пројектилом Луке Ђокића, са скоро 30 метара
постигао је погодак за ТВ-шпице! Могао је Предраг Радојичић да реши све
дилеме, али су га спречили статива и голман гостију. Кренуо је и Млади
радник жестоко, три пута се дрмао оквир гола Јовановића, али је мрежа
домаћих остала нетакнута:
- Комплименти иду на рачун играча, победили смо јаког противника
и најавили боље дане. Није било много времена за експерименте, више
ми је био циљ да размрдам екипу и неких 70 минута је то изгледало јако
добро. Никола Радојичић је наивно зарадио искључење, срећом били
смо сконцентрисани и сачували победу. Чека нас пут у Аранђеловац
Шумадији која не блиста, не заваравам се да ће бити лако, али наш
положај је такав да нам је само победа опција- рекао је после меча новистари тренер Јединства Милош Обрадовић.
Б.Матић

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

9
7
6
6
6
6
5
6
6
4
6
5
4
4
1
1
1
0

3 0 30 : 8 30
3 2 28 : 11 24
3 3 22 : 12 21
3 3 21 : 13 21
3 3 16 : 13 21
3 3 16 : 16 21
4 3 17 : 10 19
1 5 14 : 14 19
1 5 14 : 18 19
6 2 15 : 8 18
0 6 16 : 18 18
2 5 19 : 15 17
4 4 14 : 18 16
3 5 16 : 15 15
4 7 7 : 18 7
3 8 9 : 23 6
1 10 10 27 4
3 9 6 33 3

Наредне утакмице ФК Јединство
13.коло (24.октобар- 13.30ч):
Шумадија (А) - Јединство (Уб)
14.коло (31.октобар- 13.30ч):
Јединство (Уб) - ГФК Слобода (Ужице)
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УБ УГОСТИО ПРЕДСТАВНИКЕ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ИЗ ЧЕТИРИ ОКРУГА

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА СПОРТСКОГ САВЕЗА
- Говорило се о актуелним изменама Правилника Закона о спорту, којима се непосредно регулише
рад спортских организација и њихово финансирање из буџета јединица локалних самоуправа.
- Председник ССС Давор Штефанек посебно похвалио Спортски савез општине Уб,
на чији систем рада ће се, како каже, угледати и други савези у Србији
Спортски савез Србије организовао је, прошлог
четвртка на Убу, Панел дискусију на тему актуелних измена
Правилника Закона о спорту. Представници територијалних
спортских савеза из Колубарског, дела Мачванског,
Шумадијског и Моравичког округа (укупно 15 општина) имали
су прилику да се упознају са променама које се дешавају у
правном систему Републике Србије, а које су битне за даље
функционисање и, пре свега, финансирање локалних
спортских клубова. Домаћин дискусије био је Спортски савез
општине Уб на челу са председником Небојшом Живановићем,
док је добродошлицу многобројим гостима пожелео и заменик
председника општине Александар Јовановић Џајић. Професор
Ненад Ђурђевић, правни саветник ССС, нагласио је које су то
промене у 2020. години унете у Правилник, а затим је заједно са
генералним секретаром ССС Гораном Маринковићем
одговарао на питања.
- Ове године је Министарство омладине и спорта донело
шест веома значајних правилника, који су прошли незапажено
због ситуације око коронавируса, па је ССС широм Србије
организовао неколико панел дискусија како би чланице
упознао са тим изменама, којима се непосредно регулише рад
спортских организација и њихово финансирање из буџета
јединица локалне самоуправе. Данашњи разговор је прилика
да они чују шта је то ново, да им се скрене пажња на њихове
обавезе, а са друге стране да они укажу ССС који су њихови
проблеми у раду- истакао је професор Ненад Ђурђевић, након
разговора са представницима територијалних спортских
савеза.
Панел дискусији на Убу присустовао је и председник
ССС Давор Штефанек, који је нагласио значај оваквих
састанака:
- Ова окупљања имају за примаран циљ да упуте колеге
из територијалних спортских савеза у измене које су веома
важне за функционисање спорта на локалу. Ово је и одлична
прилика да се размене искуства, успостави боља комуникација
и оствари што непосреднији контакт и увид у проблеме који се
јављају у спорту. За добро функционисање спорта неопходна
је комуникација и разумевање локалне самоуправе и
територијалног спортског савеза. Такав пример имамо управо
на Убу. Улаже се у инфраструктуру, спорт је из године у годину
на све вишој лествици, а колеге из Спортског савеза општине
Уб на висини су задатка и увек спроведу акције и максимално
испуњавају зацртане циљеве. По ко зна који пут показали су се
као одлични домаћини и надам се да ће се и други савези
угледати на њихов систем рада. Одзив данашњем догађају је
био одличан, што показује заинтересованост наших колега да
побољшају спорт на локалу - рекао је Штефанек.

Панел дискусија на Убу

Уз захвалност на лепим речима и похвалама,
председник Спортског савеза општине Уб Небојша
Живановић истиче да је Уб имао велику част да угости
многобројне спортске раднике из четири округа.
- За нас је ово велико признање, посебно због
чињенице да смо једна од најмлађих чланица Спортског
савеза Србије. Брзо смо се укопили у све токове и правилнике Закона о спорту, превасходно што се финансирања
локалних спортских организација тиче. Много нам значи и
одлична сарадња са општинским руководством на челу са
Дарком Глишићем, које се труди да значајна средства уложи
у спорт, посебно по питању изградње спортске инфраструктуре, обезбеђивању опреме за клубове, средстава за
финанирање њихових путовања, као и само функционисање- нагласио је Живановић.
Спортски савез Србије, након окупљања на Убу,
планира да настави са организацијом Панел дискусија у
свим окрузима.
Милован Миловановић

ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ЈЕДИНСТВО“

ОДЛИЧАН СТАРТ УБЉАНКИ
Сениорке ЖФК "Јединство" успешно су започеле
сезону 2020/2021.године у Другој лиги за жене- група запад. У
прва три кола забележиле су две победе и један нерешен
резултат.
1.коло: ЖФК "Јединство" - ЖФК "Слатке мале" 4:0 (Тадић,
Пауновић, Јуришић 2 гола);
2. коло: ЖФК "Пожега" - ЖФК "Јединство" 2:2 (Пауновић,
Глишић);
3. коло ЖФК "Јединство" - ЖФК "Краљица Марија" 3:2 (Тадић,
Пауновић, Глишић).
Успех је још већи ако се у обзир узме да су најмлађа
екипа у лиги, састављена искључиво од девојака пониклих у
убској школи фудбала. Тренери Слободан Петровић и Дејан
Мандић имали су, почетком сезоне, много проблема
приликом састављања тима због повреда кључних
играчица. Да није било тога, учинак би вероватно био
стопостотан. Првенство се наставља гостовањем у
Крагујевцу, а затим следи дерби против Карађорђа из Тополе
на Убу.
К.Павловић

ЖФК „Јединство“ Уб

РУКОМЕТ
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ СЈАЈНИ НА ПРЕМИЈЕРИ

ПРЕОКРЕТОМ ДО
ИСТОРИЈСКЕ ПОБЕДЕ!
На дебију у другом по квалитету рангу такмичења у земљи,
Убљани савладали Јединство из Новог Бечеја 26:22.
Каква рукометна премијера
убских рукометаша- за незаборав и
историју! Нови ранг, највиши откако се
игра рукомет на Убу, ако је судити по
првом мечу- не би требао да буде баук
за екипу Ивана Милошевића, а остаје
жал што су историјску победу у Супер-Б
лиги испратили малобројни, али
изузетно бучни сведоци.

је чинио чуда на голу, успео је и
леворуки новајлија Милош Марковић да
"откључа браву" одличног голмана
гостију, па се за трен окренула
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Супер-Б лига "Север-Центар", 1. коло

Уб - Јединство (Нови Бечеј)
26:22 (9:12)
Хала спортова на Убу. Судије: Даути,
Минић (Београд). Седмерци: Уб 8 (6),
Јединство 4 (2). Искључења: Уб 8,
Јединство 8 минута.
УБ: Обрадовић, Зељић, Петровић 7 (1),
Зарин 5 (1), М.Марковић 3, Милутиновић, Вилотијевић, Јовановић 5 (4),
Ненадовић, Стокић 2, Н.Марковић 4,
Јовић, Рогић, Милекић, Ранковић,
Јовичић.

Убски рукометаши, након победе

Милош Марковић
постиже погодак за Уб
Искусни гостујући тим држао је
контролу у већем делу меча, али
Убљани су на голу имали инспирисаног
Милекића који није дозвољавао Бечејцима да преломе меч. Тешко су домаћи
на старту стизали до голова (махом са
седам метара), правили доста техничких грешака, а посебно се у шуту мучио најискуснији Ненад Рогић. Деловало је да су гости на корак до победе у 48.
минуту- 20:16 за Јединство, али тада
креће фуриозан финиш Убљана...
Никола Марковић је показао
изузетну храброст и квалитет у преломним тренуцима, а велику подршку
имао је у Петровићу и Зарину. Милекић

ситуација. Гости су у финишу погубили
конце игре, па је без драме у завршници
прослављена прва победа:
- Фалило нам је стрпљења на
почетку, желели смо да рано преломимо
утакмицу и заборавили на договор из
свлачионице. У наставку је све легло на
своје место, велику улогу имао је
феноменални голман Милекић, па бих
друго полувреме оценио чистом "десетком". Неке новајлије су се брзо уклопиле, неки ће тек пружити прави допринос, али мислим да имамо врло конкурентан тим- рекао је после меча тренер
Иван Милошевић.
И у другом мечу, Убљани су били
домаћини (понедељак против Колубаре), а успешно је отворио сезону и
развојни тим који је савладао Гучево са
30:24 (Лука Мандић 10 голова). У другом
колу, Уб 2 је поражен од Колубаре, љ
поново је најбољи био Лука Мандић са 9
голова. У трећем колу првотимци иду
пут Богатића, а њихови млађи саиграчи
дочекаће ОРК Лазаревац (субота, 19
часова).

Наредне утакмице РК Уб
2.коло (19.октобар): Уб - Колубара (Л)
3.коло (24.октобар): Мачва (Б) - Уб
4.коло (31.октобар): Уб - Вождовац

Играч утакмице: Голман Убљана
Александар Милекић
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ОДИГРАНО ФИНАЛЕ СУПЕРКУПА НА УБУ

ЈОШ ЈЕДАН ВРЕДАН ПЕХАР У КОЛЕКЦИЈИ!
- У дуелу две најбоље екипе из прошле сезоне, Уб славио четири сета и освојио пехар Супер купа.
- Јелена Вулин доминирала, сјајна партија Софије Медић. - Иако у несвакидашњим околностима,
ОСС се побринуо да утакмица изгледа као празник одбојке.
Био би то спектакл да је ситуација нормална, овако
неколико десетина срећника посматрало је финале Супер купа
у женској одбојци, а актуелни освајач Купа био је бољи од
првака државе- 3:1 за ЖОК Уб против ТЕНТ-а!
Потрудили су се челници ОСС да утакмица има шмек
борбе за пехар, лица Зорана Гајића, Ђуле Мештера, Ивана
Кнежевића, Дејана Бојовића..., уз присуство камера РТС-а,
говорила су да није реч о било каквој утакмици, а два клуба,
која увек рачунају на жестоку подршку са трибина, овога пута
су морали да се боре у атмосфери која је била далеко од оне
коју памтимо из марта са финала Купа.
Почело је лаганим вођством ТЕНТ-а, али се Јелена Вулин
брзо прешалтала на "топовску паљбу", а одлично су је
пратиле маестрална Софија Медић и Љиља Ранковић.
Натерале су Обреновчанке свог бившег тренера Маријану
Боричић на тајм-аут код резултата 21:17 за Уб, али драме није
било, па је Софија Медић убитачним "првим темпом" окончала први сет.
Други сет нас је навео на помисао да ће меч бити
једносмерна улица, летеле су Убљанке по паркету, а
Обреновчанке журиле да грешкама изгубе сет. Иако су се
добро браниле од Љиље Ранковић (три поена из блока након
њених смечева), шампионке Србије су деловале индиспонирано, па су решиле да приштеде енергију за трећи сет. Тек тада
су се јавиле прве пукотине у пријему условно речено домаћих,
Јелена Лазић и Сара Царић су нашле лек за одбрану Уба, а ни

Још једна историјска победа

Победнице Супер купа Србије 2020:
ЖОК Уб
Супер куп Србије за одбојкашице

Уб- ТЕНТ 3:1 (25:21, 25:13, 20:25, 26:24)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 70. Судије: Поповић,
Зеленовић (Краљево).
УБ: Божић 3 (1 ас, 1блок), Глигорић 11 (2 блока), Ранковић 8,
Вулин 25 (1 ас), Кецман 3, Медић 22 (2 блока), Лукић,
Стојковић, Тривуновић 1 (1 ас), Ђурђевић (либеро 1). Нису
играле: Митровић, А.Ђорђевић (либеро 2), Павловић,
К.Ђорђевић (либеро 2).
уласци Катарине Лукић и Анђеле Стојковић нису успели да
спрече смањење резултата на 2:1.
Тек четврти сет је био онај прави, са преокретима и
дугим поенима, а пробуђене гошће су натерале Маријану
Боричић на тајм-аут код резултата 12:15. Перфектно је у тим
тренуцима играла Александра Глигорић, за тили час је било
23:21, али до сет лопте прве стижу Обреновчанке! Класу је
тада показала Софија Медић, "почистила" линију у
критичном тренутку, а онда Сања Тривуновић лансира ас за
прву меч-лопту! Сјајно се брани репрезентативни "либеро"
Сања Ђурђевић, а невероватна Софија Медић "свира крај" и
отвара витрине за још један велики пехар.
Б.Матић

ОДБОЈКА
ОДЛИЧНА ФОРМА УБСКИХ ОДБОЈКАШИЦА

УБЉАНКЕ ПРЕУЗЕЛЕ
ВРХ ТАБЕЛЕ
- ТЕНТ први пут играо пет сетова, Уб новом максималном
победом преузео прво место. - Црвена звезда традиционално
неугодан ривал, победа у четири сета. - Срем пружио добар
отпор, без дилеме око победника. - У среду Куп против ужичког
Јединства, за викенд пут у Стару Пазову.
После шест кола суперлигашког такмичења, екипа Уба
налази се на врху табеле! Додуше, актуелне освајачице Купа и
првак из Обреновца имају максималан број победа, али се
ТЕНТ умало "оклизнуо" против Партизана и победом у пет
сетова препустио лидерску позицију комшијском ривалу са
Уба.
Меч против Црвене звезде је потврдио да атлетика и
скочност Београђанки не прија екипи Маријане Боричић,
гошће су водиле 1:0 у сетовима и опасно претиле да дуплирају
предност, али су Убљанке у идеалном тренутку подигле
квалитет игре. Предњачиле су, као и обично, Јелена Вулин и
Љиља Ранковић, а Милана Божић је одличним сервисима
пореметила пријем Црвене звезде за сигурно изједначење.
Велику предност је направио Уб до средине трећег сета
(18:10), али је Звезда показала карактер и изборила неизвесну
завршницу. Сјаним потезом на мрежи Милане Божић одбијен
је жесток налет Београђанки, а смеч Јелене Вулин и грешка
Милице Тасић решиле су вероватно кључни сет.
Црвена звезда је боље
почела четврти сет (4:7), али је
већ до техничког тајм-аута
успостављен егал. Поново сет
улази у узбудљив финиш,
Јелена Вулин обезбеђује две
меч-лопте, а Љубица Кецман
крунише добру игру за пету
узастопну победу.
- Добре смо биле у завршницама сетова, мада смо неке
могли раније да решимо. Успели
смо да прочитамо игру ривала у
кључним тренуцима, добро
расподелили поене, па смо
У успону форме:
успели да поништимо ефекте
Љиља Ранковић
лошег отварања меча. Звезду
изузетно респектујем, очекивала сам тежак меч високог интензитета и ова победа нам много значи у борби за
врх- рекла је после меча Маријана Боричић.
Срем је на убском паркету показао да је направио добар тим за
суперлигашко такмичење, али Убљанке су на сигуран начин оправдале епитет
фаворита. Неизвесност је, и поред доброг отпора гошћи, постојала само у трећем
сету, Срем је након аса Милице Живановић имао прилику да меч одведе у 4. сет,
али је Јелена Вулин поново демонстрирала класу и хладнокрвност. Софија
Медић је сјајним блоком окончала меч, што је, уз исход меча Партизан- ТЕНТ,
сместило Убљанке на лидерску позицију.
Већ у среду, 21. октобра, Убљанке су почеле одбрану пехара Купа против
ужичког Јединства, а у суботу 24. октобра очекује их меч са Јединством у Старој
Пазови (19 часова).

22.октобар 2020.г.

41

Суперлига за одбојкашице, 5. коло

Уб- Црвена звезда 3:1
(23:25, 25:19, 25:22, 25:23)
Хала спортова на Убу. Судије: Станислава Симић (Обреновац), Александра
Петровић (Ужице).
УБ: К.Ђорђевић (либеро 2), Ђурђевић,
Божић 2 (1 блок), Глигорић 9 (2 блока,
1ас), Павловић, Стојковић, Лукић,
Митровић, Ранковић 18 (2 аса, 1 блок),
Вулин 23 (3 блока, 1 ас), Тривуновић,
Кецман 13 (1 блок), А.Ђорђевић, Медић
13 (5 блокова)

Одлична на смечу:
Јелена Вулин
Суперлига за одбојкашице, 6. коло

Уб- Срем 3:0
(25:18, 25:12, 27:25)
Хала спортова на Убу. Судије: Јована
Вуковић, Горан Градински (Београд).
УБ: Божић 4 (1 ас, 1 блок), Глигорић 4 (1
блок), Ранковић 15 (3 блока), Вулин 15,
Тривуновић 9 (1 блок), Медић 10 (4
блока), Ђурђевић (либеро), Стојковић,
Лукић, Кецман, Митровић. Нису
играле: К.Ђорђевић (либеро 2),
А.Ђорђевић, Павловић

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
6
Ub
6
TENT
4
C.zvezda
@elezni~ar 4
3
Srem
Jedinstvo(SP) 2
2
Partizan
1
Klek
1
Spartak (S)
0
Beograd

0
0
2
2
3
3
3
5
5
6

18:2
18:2
13:7
13:7
12:9
7:11
9:13
5:16
4:17
3:18

7.коло (24.октобар):
Јединство (СП) - Уб
8.коло (31.октобар, 18 ч):
Уб - ТЕНТ

18
17
12
12
10
6
5
4
2
1
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КОНАЧНО СЕ АКТИВИРАЛИ И УБСКИ КИК-БОКСЕРИ

КРИСТИЈАН ЂАКОВИЋ ПРВАК СРБИЈЕ
Предуго је трајала пауза за убске кик-боксере, а за
викенд (10/11. октобра) борци су се скупили у СЦ "Мастер" у
Земуну, где је одржано првенство Србије у дисциплини "лоукик".
КБК "Соко" са Уба појавио се на првенству са шест
бораца, а после два дана узбудљивих надметања, кући су се
вратили са чак пет медаља! Апсолутна доминација виђена је
у конкуренцији јуниора до 71 кг, Кристијан Ђаковић је остварио три победе у два дана, а колико је надмоћан био говори
да су две борбе завршене прекидима. У финалу је савладао
ривала из Ниша, а пре тога пиротског и београдског борца.
Храбро се борио још један јуниор, Игор Павловић, у конкуренцији до 60 килограма, после две сигурне победе у финалу
је поражен од тренутно бољег ривала из Алексинца.
До сребра је такође дошао и кадет Урош Ненадовић у
категорији до 51 кг., после неизвесне борбе у финалу поражен
је од новопазарског борца подељеном одлуком судија 2:1.
Кадеткиња Јована Марковић је победом остварила пласман у
полуфинале који јој је донео бронзану медаљу, а исти учинак
остварио је јуниор Дејан Јовановић у категорији до 57
килограма. Наступ је забележио и Марко Тауз у категорији до
67 кг., а тренер Александар Кандић је сумирао учинак у
земунској хали:
- Пет од шест бораца је заслужило одличја, што мени
као тренеру даје за право да мислим да смо на добром путу.
Уб је добио првака Србије, Кристијана Ђаковића, за кога
мислим да је тренутно тек на 40 посто својих могућности.
Вредно и паметно тренирамо пет пута недељно, надамо се
простору само за нас који би нам омогућио и преподневне и

Убски кик-боксери са медаљама у Земуну
викенд тренинге, што би умногоме унапредило перформансе
бораца. Имамо велику моралну подршку од суграђана, такође
и финансијску од стране града чије име носимо и разбијамо
табуе о борилачким спортовима као видовима дивљаштва и
туче. Верујем да дајемо примере уљудности, пристојности и
витештва, а колективну одговорност стављамо испред
појединачне. Као члан клуба, ако радиш лошу ствар за себе,
правиш штету и саборцима, родитељима, другарима..., а ми
промовишемо потпуно супротне вредности у овом лепом
спорту- као и увек инспирисан је био тренер Убљана
Александар Кандић.
Б.Матић

КК МЛАДОСТ 014 (УБ)

„БРЕЈК“ У ВАЉЕВУ
Студент- Младост 014 84:90 (продужеци)
(18:14, 21:16, 16:21, 22:26, 7:13)
Феноменалан почетак сезоне за убске кошаркаше, на
паркету који никад нису напустили са осмесима- остварили
су премијерну победу у сезони! Студент је очекивано
притиснуо од самог старта младог Милошевића на "плеју",
пореметио организацију игре Убљана и то наплатио константним вођством до десетак разлике. Младост је успела преко
Класнића да се стабилизује поенима на табли, прикључио се
добрим продорима Ђорђе Васиљевић, па је разлика на паузи
била подношљива с обзиром на дешавања на терену.
- У свлачионици смо решили да пробамо зонском
одбраном да пореметимо домаће, а од кључног значаја је био
улазак шутера Николе Матића, појачања из Крупња. Са три

Победнички селфи
његове "тројке" истопили смо предност домаћих, а двадесет
секунди пред крај узео сам тајм-аут на -2. Направили смо
изолацију за Марјановића који је одлично решио ситуацију и
одвео нас у продужетак- описује дешавања са првог меча у
сезони Владимир Урошевић.
Пуни самопоуздања, Убљани улазе јако у продужетак и
преко Класнића (2+1) и четвртом "тројком" Матића граде
предност коју нису испуштали до краја:
- Велика победа против ривала кога нисмо никад
савладали у Ваљеву, потврда да смо направили конкурентан
тим, а играли смо без Љубојевића, Глушца и Уроша
Васиљевића. Већ наредне суботе гостујемо Шапцу у хали
Гимназије, идемо растерећено, вероватно са Љубојевићем у
саставу, али и Луком Ђорђевићем, момком који је студирао у
САД и кога смо ангажовали у допунском прелазном року. Б.М.

МАРКЕТИНГ
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Рајка Михајловића 33

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
чековима грађана до 90 дана

ВРЕМЕ ЈЕ
ЗА ЗИМСКЕ ГУМЕ !
ИЗ ПОНУДЕ ИЗДВАЈАМО
ПУТНИЧКИ ПРОГРАМ:
175/65 R14 RIKEN
165/70 R14 RIKEN
195/65 R15 RIKEN
195/65 R15 LASSA
205/55 R16 RIKEN
225/45 R17 RIKEN

3.9204.0804.5704.9404.8205.640-

ИСПРАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНИХ И АЛУ ФЕЛНИ

СВЕ ВРСТЕ АКУМУЛАТОРА

ГУМЕ ЗА СВЕ СЕЗОНЕ:

ПРОДАЈА - ОТКУП - СЕРВИС

185/65 R14
185/65 R15
195/60 R15
195/65 R15
205/55 R16
225/45 R17

RIKEN
RIKEN
RIKEN
RIKEN
TIGAR
RIKEN

VO

NO

4.7504.8505.0704.9505.8005.950-

БЕСПЛАТНА МОНТАЖА ЗА ГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ

!

