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НА СЕДНИЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ УБ

УСВОЈЕН ПЛАН РАДА
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Комунално јавно предузеће „Ђунис“, са
адекватном механизацијом, опремом и људством,
у потпуности је спремно за прве снежне падавине
Крајем октобра одржана је прва седница Штаба за
ванредне ситуације општине Уб у новом сазиву, на којој је
једногласно подржан План рада зимске службе за предстојећу
сезону. Надлежно Комунално јавно предузеће „Ђунис“, са
адекватном механизацијом, опремом и људством, у
потпуности је технички и кадровски спремно за рад, а према
речима Милица Мичев Прокић, руководиоца службе за зимско
одржавање, на лагеру има довољно материјала за чишћење
снега и леда са путева, улица, тротоара и других јавних
површина.
„Тренутно на залихама имамо око 60 тона камене ризле,
23 тоне соли и 6,6 тона калцијум хлорида, што је довољно до
почетка идуће године ако буде падавина. Предузеће „Ђунис“
расписало је јавни позив за набавку 450 тона ризле, 26 тона
соли, десет тона калцијум хлорида и 10.000 литара емулзије
калцијум хлорида која не оштећује бехатон и штампани
бетон.“

Детаљ са седнице Штаба
Планом су предвиђене активности за обезбеђивање
нормалног функционисања саобраћаја током најхладнијег
годишњег доба, а у циљу што ефикаснијег деловања зимске
службе, градске улице и локални путеви су подељене у
неколико степена приоритета.
„Зимска служба има своје приоритете чишћења за
градско насеље, потом за путне правце до села и оне који
пролазе поред школа и месних гробаља, као и за путеве по
данима за места где постоје пацијенти који иду на дијализу,
оболели од карцинома и хитни случајеви“, објаснила је
Милица Мичев Прокић.
Начелник Штаба за ванредне ситуације Бранислав Сарић
нагласио је да озбиљан задатак представља одржавање 1.100
километара локалне путне мреже, те је неопходно да Месне
заједнице обезбеде проходност у непредвиђеним ситуацијама.
„Искуство нас учи да поред ових 1.100 километара, због
болести и смртних случајева, чистимо још 20 посто
непроходних путева да бисмо дошли до болесника или да би
се обавила сахрана. Ми за тај део не можемо одговарати, већ
грађани морају да се организују и сами решавају овакве
проблеме. Охрабрује то што је за зимско одржавање локалне
путне мреже од прошле године задужено наше комунално
предузеће „Ђунис“, које са новим, савременим возила,
кадровским потенцијалом и уз добру организацију, поверене
послове може квалитетно да обави“, закључио је Сарић.
Сезона зимског одржавања званично почиње 15.
новембра, а завршава се 31. марта.
Д.Н.

ПОБЕДИТИ МЕДИЈЕ

к

ада се овај број Гласа Тамнаве нађе
пред читаоцима, избори у Америци
ће већ бити завршени. Значи, већ ће
победник ‘’највеће политичке трке у историји’’
бити познат. Трамп или Болден и компанија... Он је,
поред осталог, обећао да, ‘’после 4.новембра, неће
бити Короне’’. Разуме се, мислио је на општу
медијску халабуку којом је у јавности створена,
благо речено, контрадикторна слика о болести коју
изазива вирус Covid 19, а та болест није грип, а
преноси се као грип, доводи до упале плућних
крила (као грип), изазива температуру блажу од оне
код грипа... Речју, није грип... а јесте... Много је
опаснији тај вирус за који фармацеути никако да
нађу лек. Или су можда нашли (можда и пре него
што је човечанство нападнуто овом опаком
бољком), али се чека највећа цена, као у свакој
трговини! Јер, сада је и лаицима јасно да се ради о
великој ујдурми у којој се на ‘’тезги’’, поред људског
здравља, нашла и интелигенција свих нас.
Е, сад! Народ неће да носи маске и почеле су да
пљуште казне. Не држи се растојање, шврља се по
кафићима (ономад је неко усликао и самог Доктора
Кона без маске)... Просто да се не поверује колико
смо опуштен и непослушан народ. И још, после оне
Трампове изјаве да ће, чим потврди мандат,
укинути Корону...
Питали смо се, сво време, зашто то није учинио до
сада, а онда, постало је јасно да ће све конце
управљања медијима (читај: светском јавношћу)
држати у рукама тек ако порази глобалисте(?).
Ипак, мислим да се Трамповом победом ништа
неће променмити. Сиромашни ће и даље бити сиромашни, богати ће бити, можда, још богатији, а болесних ће увек бити више. Али не због неког, ко зна
којег по реду, таласа Короне, него због тога што је
животна средина на овој планети толико загађена
да постаје нормално оно што је до јуче било
ненормално... Као, рецимо, лек у виду пилеће супе!
Неки погрешни људи су схватили да седма сила
има моћ свих других сила. Они су ушли у светске
центре моћи и у светске организације где роваре, а
требало би да раде за добробит човечанства, док
светске новинске агенције (оне које пласирају
вести широм света) прихватају све што им се, уз
доларе, сервира као најновија и најважнија вест.
Толико је контрадикторних информација и толико
лоших људи у новинарској професији, наравно у
такозваним великим медијима, да је бављење
овим, некада елитним, послом постало готово
равно проституцији.
Не хајем што ће ми замерити колеге новинари са тек
неким месецом или годином радног стажа у новинарству. (Познаћете их по томе што игноришу сва
правила новинарског изражавања и баш буквално
потврђују ону метафору Моше Пијаде, по којој су
новинари ‘’универзалне незналице’’.)
Ако их Трамп, све скупа, надигра после победе на
америчким изборима, сигурно је да ће, за сва
времена, задужити цело човечанство...
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У ТОКУ ДРУГА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ОБЈЕКАТ
АТРАКТИВНОГ ИЗГЛЕДА
Горњи простор на врху кружног објекта у летњем периоду служиће као амфитеатар
на отвореном за потребе одржавања различитих културних и забавних манифестација
Радове у оквиру друге фазе реконструкције Градске
пијаце убска фирма „Грађевинар“ изводи
пуним
интензитетом и за само четири месеца никла је нова кружна
зграда мешовите намене, која је недавно и покривена
плочом. Изливена је на висини од шест метара од приземног
дела, површина кровне плоче је око 1.300 метара квадратних
и овај горњи простор у летњем периоду служиће као
амфитеатар на отвореном за потребе одржавања различитих културних и забавних манифестација. Како смо
сазнали од Звонка Ракића, власника „Грађевинара“,
извођача радова, на врху зграде биће постављене трибине у
два реда и метална ограда, а на самом крају следе
архитектонска решења која су тренд у свету.
„Круна ће бити две надстрешнице са кровом од
ламелираног дрвета, као и једро, које ће покривати један део
и у свим годишњим добима ту стајати. То је текстилна
архитектура, релативно нов начин наткривања на нашим
просторима, који се у последење време све више користи“,
појаснио је Звонко Ракић.

Звонко Ракић и Дарко Глишић
у обиласку радова

Површина кровне плоче је 1.300 квадратних метара

Изградња Вишенаменске зграде убске Зелене пијаце
Друга фаза радова на реконструкцији Зелене пијаце
биће завршена почетком наредне године, када ће цео
комлекс моћи да се користи у све сврхе за које је и намењен,
најавио је председник општине Уб Дарко Глишић приликом
обиласка градилишта. Према плану, требало је да буде
окончана у децембру, али ће посао каснити због сложености
пројекта.
„На жалост, радове нећемо моћи да комплетирамо до
нове године, али највећи део довешћемо до краја. Мислим
да ћемо овај захтеван пројекат успети да реализујемо у
првих месец, два догодине, до када ће бити завршена нова

вишенаменска зграда, као и неке ситније корекције и радови у
партерном делу, где ће бити дограђени још неки објекти“, рекао
је Глишић, додајући да је овај скуп и захтеван пројекат веома
користан, а истовремено ће улепшати град и бити један од
симбола препознавања.
„Када нова кружна зграда буде готова, ми ћемо у
потпуности елиминисати уличну продају, јер ћемо створити
услове да сви продавци могу да буду у овом објекту. Дакле,
напредоваћемо по том питању, да не личимо сваки дан на
вашар, нећемо оптерећивати више улицу и правити гужве,
нећемо имати паркирање по тротоару и све оно са чиме се сада
суочавамо“.
Иако је, према Глишићевим речима, објекат примарно
намењен пијачној продаји, његова мултифункционалност
омогућиће и организацију различитих догађаја на врху зграде.
„Желили смо да направимо још један леп и атрактиван
амбијент, где могу да се одржавају различити културни и
забавни програми, попут позоришних представа, концерата,
књижевних вечери, трибина, презентација и других скупова, а
биће овде места и за угоститељске локале“, рекао је први
човек убске општине.
Укупна вредност инвестиције реконструкције Зелене
пијаце, укључујући прву и другу фазу, износи 230 милиона
динара.
Д.Недељковић

Ubska panorama
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ЦРКВА УБ И МЕРЕ УОЧИ СЛАВА

СЛАВЕ У КРУГУ ПОРОДИЦЕ
УЗ ОСВЕШТАВАЊЕ ЖИТА
Свештеници ће светити водицу и уносити благослов у домове верника, уз молитве.
Препорука је да се славе обележавају у кругу породице.
Средином октобра, патријарх СПЦ Иринеј и министар
здравља Златибор Лончар састали су се поводом договора у
вези са прослављањем слава у току новог таласа епидемије
корона вируса. Препорука свим верницима који славе наредних дана су, да се уз придржавање свих епидемиолошких
мера, крсна слава прославља у кругу породице, уз освештавање жита и славског колача.

Тамнавско свештенство обавља своју хришћанску
дужност у очувању духовности и српске православне традиције, па уз поштовање свих мера, врши чин освештавања
жита у оквиру домова верника, као и за све оне вернике који
жито доносе на дан славе у црквене храмове.
- Сада је време крсних слава, када ми свештеници освећујемо славске водице и уносимо благослов Божији у сваки
дом, где се молимо за здравље, срећу и напредак свих укућана, поготово у овом времену када нам је највише потребна
молитва, да Господ услиши, да нас из овог искушења избави,
да нас излечи. Приликом свећења славских водица, ми
свештеници то чинимо. Сваки дом који слави своју славу,
свога патрона, који је заштитник дома и који је, да кажем,
заступник пред престолом Свевишњега, моли се заштитнику

Протојереј-ставрофор Драган Алимпијевић,
старешина убске цркве.
дома, а он моли Господа Бога и спаса нашега Исуса Христа, да
услиши молитве наше – рекао је за „Глас Тамнаве“ протојерејставрофор Драган Алимпијевић, старешина убске цркве.
Свештеници освећују водицу својим парохијанима, а на
дан славе се освећују славска жита и славски колач. Препорука цркве је да се, ове године, крсне славе прослављају у
кругу породице.
- Ми српски народ имамо величанствену, дивну
хришћанску врлину – а то је гостопримство. Тога дана, врата
дома су отворена свима, па онај ко дође, треба га послужити
славским житом и вином, придржавајући се оних мера које је
струка прописала, па тако треба и поступати- ако је у могућности домаћин, да госте распореди у више просторија, до пет
особа. У прошлости, и у тешким ситуацијама, ратовима, наши
оци, славили су у рововима. Нека тај дан буде моли-твени дан,
како бисмо умножили молитве за здравље, срећу и напредак
укућана - поручио је отац Драган Алимпијевић.
Свете литургије ће се служити по устаљеном распореду.
Када је слава, јутрење је од 6 часова, а света Литургија у 7,30
часова. На дан славе, освештаваће се славски дарови,
односно славско жито и ломиће се славски колач.
Што се тиче опела, свештенство се строго држи прописа.
Број присутних је само у оквиру ожалошћене породице и ужег
круга људи, а свештеници држе опела и молитве за покој душе
упокојеног. Митровске, велике зимске задушнице обележиће
се у суботу, 7. новембра. Парастос за све упокојене биће одржан у убском храму, у 9 часова. Као и увек, за свеопшти парастос, потребно је донети скувано жито и вино којим ће се жито
прелити, као и цедуљу са именима упокојених душа, за које
желимо да се очита молитва.
- Ово је време искушења, где се преиспитује наша вера,
али са вером и надом у васкрсење, васкрслог Господа Бога,
Исуса Христа, све препреке ћемо пребродити. Д.Капларевић

КОРОНА ВИРУС
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ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА

ОД КОРОНЕ ЗАРАЖЕНО ДЕВЕТОРО УБЉАНА
Заражене особе имају између 20 и 50 година. То су људи који су најактивнији и који се највише
крећу. У Колубарском округу, на кућном лечењу је 428 људи, 36 особа је хоспитализовано.
На територији општине Уб, до понедељка 2. новембра,
заражено је деветоро Убљана, углавном средњих година,
радно активних. Осморо особа послато је на кућно лечење,
док је једна особа хоспитализована. Тежи болесници се
шаљу на Инфективно одељење или Пулмологију Ваљевске
болнице. Сви контакти оболелих и породица се стављају у
изолацију, шаљу се подаци епидемиолозима, затим се
подаци прослеђују санитарном инспектору, који доноси
решење о изолацији. Најчешћи контакти су из круга породице или са радног места.
- Као и свуда у Србији, кренуо је нови талас и код нас,
што видимо по благом порасту броја прегледа у Ковид
амбуланти. Од августа, до пре десет дана, прегледа је било
мање, сада тај број почиње да расте. До сада је потврђено
девет случајева на нашој територији. Очекујемо да ће их
бити и више. Заражени имају између 20 и 50 година. То су
људи који су најактивнији и који се највише крећу. Млади
између 20 и 30 година највише излазе, иду на масовнија
окупљања – рекла је др Даница Вукосављевић Катона,
начелница Ковид амбуланте.
У Колубарском округу је епидемиолошки неповољна
ситуација, а Ваљево је град са највише оболелих. Дневно се
региструје и преко 20 особа заражених корона вирусом, а у
недељу, 1. новембра, забележено је чак 36 нових случајева,
па се Ваљево, после Београда и Крагујевца, сврстава у
градове са највише оболелих. Већина Убљана, који су
позитивни на вирус Covid-19 била је у контакту са зараженим
особама у Ваљеву. За једну особу, није утврђено, на који
начин је добила корона вирус.
- Осморо је на кућном лечењу, са лакшом клиничком
сликом, док је један пацијент на болничком лечењу. Ни код
кога није евидентирана упала плућа, сви имају респираторне
тегобе и различите симптоме. Углавном секрецију из носа,
бол у грлу, сув кашаљ и високу температуру. Оболели се,
најчешће, јаве због температуре. Од контакта са зараженом
особом, до првих симптома, прође око недељу дана. Код
људи који су заједно путовали на посао, прошло је пар дана.

Број укупно позитивних на 1.000 становника ЈЛС,
1.новембар 2020.године

8,68

9,91

Лајковац

Љиг

12,10

6,87

Мионица Осечина

4,41

18,66

Уб

Ваљево

Све је индивидуално и код Ковида нема правила. Здрави људи
могу да имају тешке клиничке слике, а они који су хронични
болесници, за које очекујемо, могу добро да прођу – објаснила
је др Даница Вукосављевић Катона.
Како наводе лекари, за сада је једина заштита, али и мера
које се морамо придржавати у затвореном простору, као и када
смо на отвореном близу других људи, ношење маски. Примећено је да одређен број људи не жели да носи маску, поготово у
продавницама, иако казне нису мале, а инспекција обилази
свакодневно објекте.
Број заражених, од почетка епидемије, у Колубарском
округу је премашио 2.000 особа, па је до понедељка, 2. новембра, укупно заражено 2.181 особа, од тога у Ваљеву 1.592, Мионици 156, Лајковцу 127, Убу 120, Љигу 111, Осечини 75 особа.
У Општој болници Ваљево, са потврђеним позитивним
тестом на корона вирус, на лечењу је 28 пацијената из Ваљева,
четири из Мионице, два пацијента су из Лајковца и по један из
Љига и Уба. У кућној изолацији је укупно 428 људи. Излечен је
1.661 пацијент, мада се до сада показало да је овај вирус
непредвидив и да особа која га је једном имала, може поново
да се зарази. У Колубарском округу, од последица вируса
короне, преминуло је 56 особа.
Д.Капларевић

1.новембра 2020.године - Укупан број лица са лабораторијским потврђеном инфекцијом COViD-19,
болничко и кућно лечени, и исходу лечења
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ОО СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ НА УБУ ПРОСЛАВИЛО СВЕТУ ПЕТКУ

СЛАВСКИ ОБРЕД УЗ МАСКЕ
Општински одбор Српске напредне странке на Убу обележио је, прошлог уторка, своју страначку славуСвету Петку, са мање гостију него раније и уз поруку да се морамо сви
држати заједно у борби против корона
вируса, како би сачували здравље.
Домаћини славе, и ове године, били су
председник Извршног одбора СНС-а
Дарко Глишић и председник ОО СНС-а
Уб Александар Јовановић Џајић, а
славском обреду и резању славског колача, који је обавио свештеник Душан
Годину је обележила корона, али и незаустављив развој убске општине,
Бабић, присуствовало је и неколилико
без обзира на проблеме које ствара пандемија, поручују из убског СНС-а
страначних активиста, одборника у СО
Уб и чланова Општинског већа.
- Нико од нас не памти, бар не у новијој историји, ово показатељ тог рада управо резултати на изборима, на којима
што се сада дешава са корона вирусом. Зато славимо у смо оборили рекорде у броју гласова. Очигледно је да смо
специфичним околностима, уз поштовање свих мера које је оправдали поверење грађана и то нас радује. Успели смо да
држава прописала, како би сачували здравље својих поро- померимо границе у реализовању многих пројеката, али и да
дица. У најужем кругу смо обележили страначку славу, као допринесемо повећању стандарда живота наших грађана. Све
што то раде и наши грађани у својим кућама, јер традицију то нас обавезује да и даље улажемо максималне напоре и
треба чувати и поштовати- истакао је Александар Јовановић развијамо нашу општину.
Џајић, председник ОО СНС Уб и додао. - Пре неколико дана
Током славског обреда, сви у просторијама СНС-а на Убу
прошло је пуних 12 година од оснивања странке, наш су носили маске.
општински одбор је задовољан досадашњим радом, јер су

И ЛАЈКОВЧАНИ
ПРОСЛАВИЛИ СВЕТУ ПЕТКУ
Општински одбор Српске напредне странке у Лајковцу
обележио је славу чином резања славског колача
обављеним у страначким просторијама, сходно тренутним
околностима, без масовнијег окупљања и у уз поштовње
свих мера. Обред резања славског колача обавио је свештеник Томислав Цветиновић, старешина цркве лајковачке, који
је присутнима упутио и пригодну беседу.
Члановима и симпатизерима странке, као и свим
верницима православне хришћанске вере овај велики
хришћански празник и њихову крсну славу честитао је први
човек лајковачког СНС Ненад Џајевић, напомињући да је ове
године ситуација са коронавирусом наложила да се и слава
странке обележи скромно, у присуству свега неколико људи.
“Оно што је обележило ову годину на свим пољима је
свакако епидемија, односно пандемија Ковид- 19, тако да је
то изменило и динамику и устаљен начин укупног живота.
Неминовно, ми смо се прилагодили томе и настављамо

Славском обреду пристуствало је и општинско
руководтво на челу са председником Андријом Живковићем
даље. Оно што је важно, је да останемо одговорни, доследни,
да поштујемо све мере, како би превазишли ову пошаст, која
нас је затекла и у Лајковцу и у свету. Такође је важно и да у овој
ситуацији будемо солидарни, како колективно, тако и
индивидуално. Општина Лајковац у овој ситуацији издваја
значајна средства за превазилажење кризе и за помоћ
најугроженијим слојевима друштва. Пратимо стање и потребе
становништва и спремни смо да реагујемо у свакој ситуацији,
као што смо то чинили и до сада- поручио је Џајевић.
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УБСКИ ПИЈАЦ У ДОБА КОРОНЕ

ПЕТАК – ПИЈАЧНИ ДАН
- Богата понуда разног поврћа, воћа и цвећа, али купаца је јако мало, због корона вируса.
- Традиционални вашар на Убу, поводом празника Светог Луке, ове године није одржан, у
суботу 31.октобра, због актуелне епидемиолошке ситуације са корона вирусом.
Време је за остављање зимнице и планирање јеловника за зимски период. Изобиље намирница, најчешће заступљених у периоду јесени, оставља широк спектар могућности за прављење ајвара, туршија од краставчића, паприка,
карфиола, слатког од разног воћа. Петак је пијачни дан на
убској пијаци, када се очекује богата понуда пољопривредника из свих тамнавских села. Многи су већ од 6 часова
били поред закупљених тезги, али купаца је било јако мало.
Од многих продаваца на пиљарници, али и на паркингу
иза пијаце, преко пута „Максија“, чули смо да непродато
поврће, које врло брзо иструли, ако се не прода и не
употреби, заврши у оборима, као сточна храна. Штета је
непроцењива, и за пољопривреднике, али и за купце. Цене су
заиста приступачне, па се продавци питају због чега нема
купаца, као раније. Већина мисли да је разлог страх због
короне, други да су супермаркети узели примат над
малопродајом, као и да народ нема пара, а има и оних који су
закључили, да прошлог петка, 30. октобра, многи нису били
обавештени да неће бити одржан последњи
вашар у години, па су куповину одлагали, баш за
Светог Луку, када је вашар требало да се одржи.
Требало би имати на уму, да многи по селима,
немају кабловску и не могу да гледају локалну
телевизију, као и да немају приступ интернету и
друштвеним мрежама, па нису били обавештени.
Поред богате понуде поврћа и воћа, меда,
сира, домаћих сокова, велика је понуда јесењег
и зимског цвећа – ружа „Митровки“, Хризнатема,
цвећа „Дан и ноћ“. Цене саксијских „Митровки“,
у зависности од величине бокора крећу се од
150 до 300 динара. Зоран Миливојевић, власник
расадника „Боба“, који се налази у улици Милана Муњаса каже да продаја није на очекиваном
нивоу и да су поред веће понуде, цене морали
да спусте, јер ситуација тако налаже.

Робе доста, народа мало

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

Импровизовани бувљак код Спортске хале

На новом убском Зеленом пијацу
На пијачним тезгама, у новом делу пијаце, тезге су
прошлог петка биле пуне, али купаца је било мало. Инспекција
им, кажу, долази сваког дана у посету, поготово се контролише,
да ли пијачни продавци носе маске. Цене краставчића и
паприке за туршију се крећу око 100 динара по килограму, али
за већу количину, цена по килограму се спушта на 80 динара.
Ротква је 80, а шаргарепа 60 динара. Углавном сви желе да
изађу купцима у сусрет, па је могуће договорити се око цене.
Највећа потражња је за купусом, а продавци највише нуде
сорту „Потомак“, по цени од 25 или 30 динара. Кисели купус је
120 динара, а рибанац 100 динара.
Од већ готових производа, на тезги код Милинка Бебића,
купују се ајвар, сок од парадајза (150 динара за литар), љуте
папричице, рен у теглицама (250 динара). Томислав Јеленић из
Стубленице, у шаљивом тону, рекао је да се највише продају
лаж и превара. Купус из Стубленице продавао је, такође, по
цени од 30 динара, папричицу из Докмира за 250 динара, а бели лук је боље продаван претходних недеља. На његовој тезги
нашао се домаћи мед, прополис, мелем за хемороиде, пасуљ...
Тиквице, које су углавном летњи производ, много су
повољније на пијаци. Цене се крећу од 70 до 80 динара, док су
по продавницама већ поскупеле на 160 динара. Радован
Павловић, инжењер у пензији из Ратковца, родом из Врховина,
продаје домаће пројино и хељдино брашно. Каже да би продаја требало да иде добро, али није тако, јер је народ у кризи
новчано, али и уплашен због корона вируса. Народ не долази
на пијац као некада. Домаћи дулек из Врховина нашао се на
тезги Слободана Живановића, по цени од 80 динара по комаду,
док је цео дулек 40 динара по килограму. Суве шљиве Драга из
Радуше, без коштице су 300 динара, са коштицом 200 динара.
На тезги са воћем, највише се продају банане које коштају 100
динара, мандарине, грођже и крушке. Могу се наћи чак и дуње
(100 динара). Љубазна продавачица, рекла нам је, да је прошли
петак био најлошији по продаји до сада, а разлог је страх због
корона вируса. Радован Панић из Врела, сваког петка је на
пијаци. Продаје карфиол, тиквице и паприку за пинђур и сатараш. Каже да је више купаца на уличним тезгама, него код њих
на новој пијаци. Због чега је тако, остаје питање за размишљање...
Д.Капларевић

ПОЉОПРИВРЕДА

5.новембар 2020.г.

9

КУКУРУЗ ОВОГОДИШЕГ РОДА

ПРИНОС ДОБАР, ВЛАЖНОСТ ЗРНА ПОВЕЋАНА
Ратари су задовољни рекордном годином, али и ценом, кажу у предузећу
„Сточар ЛСБ“, које врши откуп и складиштење кукуруза у својим силосима на Убу
На подручју убске општине и даље
траје берба најраспрострањеније домаће
житарице. Иако је према неким проценама
до сада са њива скинуто око 60 посто
рода кукуруза, очекује се да ће просечан
принос на крају износити осам тона по
хектару, што је знатно више у односу на
друге крајеве у Србији.
Ратари су задовољни рекордном
годином, али и ценом, каже Владимир
Крстић, радник предузећа „Сточар ЛСБ“,
које сваке године врши откуп и складиштење кукуруза у својим силосима на Убу.
На почетку бербе она је износила 17
динара по килограму, а убрзо потом 19
динара са ПДВ-ом. По овој цени кукуруз

Убски силоси

новог рода плаћан је до 31. октобра,
након чега је склизнуо за један динар.
Цена за утврђени квалитет кукуруза је
тржишна и подложна је променама у
зависности од кретања на тржишту,
објашава Крстић, коме је радно место на
силосима.
„Пољопривредници су у суштини
задовољни откупном ценом, јер скоро
није била овако висока у време бербе.
Прошле године, на пример, износила је
16 динара. Род је доброг квалитета, али
је повећана влажност зрна. Таква роба
одлази у нашу сушару, где се влага смањује на оптимални проценат према ЈУС
стандарду, а потом складишти у силосима и углавном се користи за прављење наших концентрата.“
Предузеће „Сточар ЛСБ“ прима
кукуруз и на услужни лагер, али како
истиче Крстић тек десетак посто овогодишњег рода је ускладиштено ради
чувања.
„Складиштење је бесплатно до
годину дана, међутим ретко ко се од
пољопривредника на то одлучује. Њих
90 посто кукуруз је продало, пошто је
цена добра. До сада смо откупили око
3.500 тона и очекујемо да ће бити још
кукуруза у значајним количинама, с
обзиром на то да је према нашим проценама овршено тек нешто више од половине засејаних парцела“, каже Владимир Крстић.
Осим на Убу, предузеће „Сточар
ЛСБ“ има још два откупна места - у Бањанима и Бељину, одакле се кукуруз такође складишти у убским силосима.

Владимир Крстић

МАЛИ ОГЛАСИ

НА ПОДРУЧЈУ УБСКЕ ОПШТИНЕ

ИДЕАЛНИ УСЛОВИ ЗА СЕТВУ ПШЕНИЦЕ
Оптимални рокови, календарски гледано, биће пробијени за најважније јесење пољопривредне радове
А к т уе л н е в р ем е н с к е п р и л и к е
диктирају динамику јесењих радова, па
се на тамнавским пољима, осим плугова
и сејалица, могу видети и комбајни. Услед
чекања да влага зрна кукуруза спадне на
погодну за бербу, велики део парцела
пољопривредници још нису обрали, а
упоредо и сеју пшеницу. Због тога су
ратари у трци са временом, како би га што
боље искористили за тренутно најважнији посао у пољу, јер су оптимални
рокови прошли. Према препорукама
струке, сетва би требало да буде завршена до 25. октобра, али извесно је да ће
се и ове јесени, као и претходних година,
велики број парцела под хлебном биљком сејати ван оптималног агротехничког
рока.
„Сетва је увелико одмакла и на око
50 посто планираних површина обави се
до 1. новембра, што се сматра толерантним роком до када пшеница може дати
солидан принос. Мали број комбајнираних парцела под кукурузом биће
засејан житом, јер ко је хтео да сеје, он је
већ имао спремне оранице за пшеницу“,
каже Славиша Ивановић, директор
Земљорадничке задруге „Уб“. Како
истиче, услови за сетву до сада су били

идеални и по питању обраде земљишта, и влаге и температуре.
Произвођачи добро знају да их
касна сетва води у много већу неизвесност и ризике, јер не могу очекивати
високе приносе, али се надају да ова
јесен још увек неће показати своје
право лице и да ће их временске
прилике и даље послужити. На руку им
иде и прогноза, према којој у наредних
неколико дана неће бити кише, док ће
се најављене температуре кретати од
12 до 15 степени.
Ивановић напомиње да су дешавале године када су и касни рокови
давали солидне приносе.
„Уколико потраје лепо време
може се сејати и до половине новембра,
мада то струка углавном не препоручује. Али, све је боље него да остане
непосејано, а сада имамо и нове домаће
сорте које дају добре резултате и у
каснијим роковима“.
Од нашег саговорника сазнајемо
да овогодишња сетва приближно кошта
колико и лане, око 40.000 динара по
хектару, уколико пољопривредници
сеју жито на свом поседу. Цене минералних ђубрива су непромењене, али је

Славиша Ивановић,
директор ЗЗ „Уб“
према речима Славише Ивановића“ „за
пар динара скупља семенска роба
наших института, што је и нормално ако
се има у виду да у последње две године
домаће сорте постижу одличне производне резултате у односу на стране,
које су далеко скупље, а нису дале неке
приносе“.
Д.Недељковић
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БОЉА СТРУЈА
ЗА БОЉИ ЖИВОТ
- Решен вишедеценијски проблем
за 46 домаћинстава.
- Вредност радова 6,5 милиона динара.

САВЕТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ АПОТЕКЕ „БАШТОВАН“

УРЕЂИВАЊЕ ВРТОВА
ТОКОМ НОВЕМБРА

Реконструкцијом нисконапонске мреже на Вучијаку,
односно постављањем бетонских бандера и самоносећих
каблова у дужини од 1.300 метара према насељу Поточари и
1.500 метара на изводу према Убу, решен је дугогодишњи
проблем са снабдевањем електричном енергијом становника који живе у овом делу града. Изводи из трафостанице
Вучијак 1, који опслужују 46 домаћинстава, у потпуности су
модернизовани, а вредност овог посла износила је 6,5
милиона динара.

Сада је актуелна садња жбунова,
живе ограде, дрвећа, травњака.
Добри домаћини одликују се не само гостопримством
и успешним вођењем домаћинства, већ и уређењем
покућства и окућнице. За уређење дворишта, вртова и
воћњака, потребно је имати основни баштовански алат,
употребити мало снаге и уз добар план и идеју, направити
прелеп амбијент за уживање у јесењим новембарским
данима. Баштовански радови најинтезивнији су у овом
периоду, када треба посадити травњаке, саднице
листопадног дрвећа, жбуња, живе ограде и четинара.
Пољопривредна апотека „Баштован“, нуди пар корисних савета о техникама садње, уколико сте се одлучили
која биљна култура ће украшавати ваш врт, а биљке уз
добре смернице остаће дуго лепе и здраве.
– Димензије рупа за садњу стабала и жбунова, треба
да буду двоструко веће од бусена биљке, а минималне
димензије за жбун су 30x30x30цм, док је за дрвеће потребно
направити рупу 60x60x60цм. Ископану земљу треба
иситнити, по потреби обогатити хумусом, тресетом или
пелетираним органским ђубривом. Водите рачуна о
дубини садње. Биљку садите на истој дубини на којој је
била већ посађена. Нипошто не нагрћите земљу на део
коре стабла, који није био у земљи, јер у том случају може
доћи до труљења коре и угинућа биљке. Изузетак представљају руже и неке зељасте биљке. После садње, треба
добро сабити земљу и обилно залити. Дрвеће је потребно
учврстити кочевима и гуменим тракама, како би остало у
усправном положају, док му се корен не учврсти – објашњава Саша Сретеновић, инжењер агроекономије.

Дарко Глишић у обиласку радова на Вучијаку
- Поносан сам што смо, у не тако лаким условима,
успели да обезбедимо новац и репроматеријал, и самим тим
решимо нешто што је дуго егзистирало као проблем. Радови
су свеобухватни и они подразумевају да се нисконапонска
мрежа у потпуности модернизује, јер очекујем да овај део Уба
живне у наредном периоду а на нама је да створимо услове.
Размишљамо и о додатним инфраструктурним радовима,
који би га учинили атрактивнијим и примамљивијим за живот
и стамбену изградњу. Овим потезом завршен је велики посао
и ових 46 домаћинстава имаће квалитетније и сигурније
снабдевање електричном енергијом, а ми идемо даље да
користимо ово лепо време за још додатних радова- поручио
је током обиласка терена први човек општине Уб Дарко
Глишић и додао да је ова година рекордна по питању
реконструкције нисконапонске мреже у Тамнави.

Саша Сретеновић, инжењер агроекономије
Живе ограде, било да су једноредне или дворедне,
захтевају систем садње у канал дубине 35 цм. Дворедна
жива ограда за краће време достиже већу густину. Сади се
по ободу канала ширине 40 цм, у цик-цак, на 25 цм растојања између садница. Једноредна, уз правилну негу, за
одређено време постиже жељену густину.
– Саднице се постављају по средини канала широког
20 цм, на растојању од 20 цм између биљака. Након садње,
пожељно је биљке добро залити раствором минералног
водотопивог ђубрива, са већим уделом фосфора, ради
бољег укорењавања – саветује Сретеновић.
Јесен је најповољнији период и за заснивање новог
травњака. Прва половина је температурно најповољнија за
клијање семена траве, јер је влага у том периоду оптимална. Земљиште је још увек довољно топло за развој дубљег кореновог система, што гарантује квалитетну и
виталну траву годинама. Мање је коровских биљака.

Нова НН мрежа на Вучијаку
Један од становника овог дела Уба је и Марко
Радојичић, који истиче да су домаћинства на врху Вучијака
готово 50 година чекала да добију нормално снабдевање
електричном енергијом.
- До сада је било катасрофално стање, нисмо могли
једни друге да видимо када упалимо сијалицу, толико је био
мали напон. О електричним апаратима да и не говорим.
Шпорет или веш машину смо користили једино ноћу, када
дође бољи напон. Воду, такође, нисмо могли користити, јер
хидрофор није могао да ради, па смо је ручно извлачили из
бунара. Сада, после ових радова, мислим да је наш проблем
трајно решен- казао је Радојичић, уз посебне речи
захвалности председнику Глишићу јер, како каже, без
његовог разумевања и залагања, живот у овом насељу би
надаље био готово немогућ.
М.М.М.

ИНФРАСТРУКТУРА - УБ
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У КРШНОЈ ГЛАВИ И ЗВИЗДАРУ

АСФАЛТОМ ПРОТИВ КОРОНЕ
- Драго ми је да и у доба кризе са пандемијом коронавируса и смањених материјалних
средстава налазимо средства да у потпуности реализујемо оно што смо обећали.
Искористићемо и новембар да позавршавамо још неке послове за које су већ омогућена
средства. У 2021.години желимо да наставимо са радом ако не више, мање никако, јер смо људе
навикли да се сваког дана по нешто ради - поручује први човек општине Уб Дарко Глишић.

ЗВИЗДАР
У Звиздару је, крајем прошле недеље, асфалтирано 500
деонице у Максимовића крају. У питању је пут који излази у
Врховине, преко Кладнице, и повезује Звиздар са Гвозденовићем и Врховинама. Према обећањима председника
општине Уб Дарка Глишића, асфалтирање ове деонице биће
настављено већ на пролеће, у дужини од 1.000 метара, чиме
ће новоасфалтирани део бити спојен са главним путем.

КРШНА ГЛАВА
Током прошле недеље започето је и уређење деонице у
Кршној Глави, која ово село спаја са Докмиром. У питању је
путни правац дужине 1.800 метара, која ће након обимних
припремних радова добити и нов асфалт.
- Имамо среће да нам временске прилике иду на руку, па
ћемо захваљујући сарадњи са Путевима Србије успети да
урадимо и овај путни правац. Важност овог пута је утолико већа јер спаја два села. У овом крају има доста кућа и живи велики број младих људи, којима ће овај асфалт омогућити бржи
прилаз граду, па ће и лакше пласирати своје производе од којих живе у селу. Ускоро се враћамо овде да асфалтирамо овај
део који данас припремамо, а динамика радова зависиће и од
евентуалних падавина, које ће нас, надам се, заобићи - истакао је заменик председника општине Уб Александар Јовановић Џајић, током обиласка прве фазе радова у Кршној Глави.

Дарко Глишић у разговору са мештанима Звиздара
- Кренули смо од овог краја како не бисмо касније ломили већ урађен пут, када будемо спајали тај део са асфалтом .
Веома сам задовољан што смо ове људе усрећили, иде зима
и много ће им бити лакше да раде и функционишу и са овим
мањим делом асфалта. Пре пар година решили смо им
питање воде, струја у овом делу је добра и уз мале корекције,
Општинско руководство у обиласку
где би постојеће каблове заменили снопастим и додатно
радова у Кршној Глави
стабилизовали систем, можемо рећи да смо по питању животних услова за овај крај урадили све да им омогућимо да нормално живе. То и јесте наша обавеза као локалне самоуправе
Председник Савета МЗ Кршна Глава Милан Матић каже
а судећи по броју људи који су се окупили да нас поздраве, да је ово наставак уређења већ започетог путног правца
сасвим је јасно да су они задовољни- истакао је Дарко прошле године.
Глишић приликом обиласка завршних радова у Звиздару.
- Један део нас повезује са Докмиром, док други излази
на главни пут који води ка Ваљеву. У нашем селу има доста
омладине која је овде остала захваљујући радовима, који се у
задње време изводе у Кршној Глави, почев од путева, па до
нисконапонске мреже. Имамо договор да наставимо истим
темпом и идуће године, а ми већ правимо планове по приоритетима. Имамо још две деонице које су нам јако битне, а у
питању су засеок Орашје и пут за Јовиће, али о том потом, ставићемо их као приоритетне за идућу годину и надам се, по
угледу на досадашња обећања, да ће и то бити испуњено. Не
преостаје нама још много путева да се асфалтира у селу,
углавном смо већи део урадили- закључује Матић.
М.М.М.

Асфалтирање у Звиздару
Председник Савета МЗ Звиздар Бранимир Живковић, уз
многобројне похвале упућене општинском рукувоству,
посебно истиче и значај ове деонице за мештане овог дела
убске општине.
- Овај пут је био у најлошијем стању у селу. Терен је
брдовит, па се овуда слива вода која односи камен и
приликом већих падавина немогуће је проћи, чак и пешке, а
камоли колима. Председник је обећао да ће наставити радове
на овом делу пута за Караулу, а ми му верујемо на реч. Овде
живи доста мештана и у њиховим домаћинствима, хвала богу,
има доста деце која свакоднвено путују у предшколско и
школу. Звиздар има још некатегорисаних путева, али морамо
имати разумевања да је овај вирус успорио све, па и радове у
нашој месној заједници. Са локалном самоуправом, иначе,
имамо изузетно добру сарадњу, а мештани су презадовољни
свим досадашњим реализованим пројектима- нагласио је
Живковић.

Ново !!!
ГЕОДЕТСКИ БИРО
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ
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Пише: Радован Пулетић

НОЋ
У п`о бурне црне ноћи,
не пада ми сан на оћи (ово
„ћ“ је песничка слобода).
Да, не пада ми сан на очи ал`
ми зато свашта пада на памет
Ноћивати без Бромазепама за мене је као ратовати без
оружја – у најбољем случају бићеш заробљен па пред
трочлани преки суд у саставу мрак, плафон и џомбаст јастук.
А, чим је „преки“, суд је и строг и поштен: Буразеру, пустио си
да се апотеке затворе, сад размишљај!

О родитељима
У мом одмаклом добу, кева се једина сећала мојих
рођендана. Није ни чудо, јер седамнаести јули 1963 никоме као
њој и мени није утицао на судбину. Био је то мали дан за
човечанство али огроман за нас. Као да је гледам: - Сине ,
срећан рођендаааан! `Ајде, спремила мајка баклавеее... Кево,
супер су, али јесам ти сто пута рекао да не стављаш суво
грожђе? – Јооој, излапела мајка, ево нећу више никад,
обећавам! И није. Умрла је два месеца касније на кардиологији
на Дедињу. Од тад, бар што се поновног сусрета тиче, време
ради за нас. А и добио сам дијабетес тако да, овде, никакве
баклаве ниједног датума више не долазе у обзир. Међутим,
када се опет видимо, једног седамнаестог јула, шећерне
болести неће бити. Ни сувог грожђа. Обећала. Ако не
заборави.
Ћале је увек говорио да је рокенрол опасан по здравље:
- Радоване, огромни свакодневни децибели разарарају
нервни систем и човек неминовно постаје деконцентрисан,
дементан и наглув! Ко замени дан за ноћ лишен је сна а сан је
потребан колико и храна, то да знаш! Алкохол, дуван, мало се
ко од рокера не дрогира! Нема им, мој Радоване, дугог живота!
Ево, погледај тог Бебека из Сарајева: спарушен, промукао, да
му није оног руна на глави – глава к`о песница. Шта тај мисли
са собом, жалосна му мајка... Иначе, мој отац је радио како је
говорио, па је читав његов „рокенрол“ стајао у пар партија
преферанса на „Стадиону“ недељом ујутро. Умро је у педесет
деветој години гледајући утакмицу нашег Јединства коју смо
брат и ја изгубили 1:0. А, Желимир Жељко Бебек, легендарни
рок певач, још је жив, бави се музиком у седамдесет петој и
ординира на релацији Загреб – Београд. Када је Бијело Дугме
имало опроштајни београдски концерт 2005 на Хиподрому, и
Бебек је наступио пред 200 000 људи. Имао је једва шездесет.

О Битлсима
Да су се Битлси распали због Ленонове смрти, било би
ми једнако жао али не на овај начин. Шта ћеш... Као за Ленона,
за сваког мушкарца постоји фатална жена. Оваква или
онаква. Што би рекли – Јоко Ово или Јоко Оно. На једној од
оних њихових разголићених фотографија најбоље се види
атрофирано дупе поменуте госпође. Та слика је необорив
доказ да су се Битлси распали без везе.

О вирусу корона
Мислим да је корона више циркус него вирус. Ако није –
да се испоздрављамо. Толико сам то омаловажавао,
потцењивао и исмевао да, уколико ме нешто покоси, просто
не знам шта бих рекао новинарима на самрти када би ме
подсетили на мој нејебавајући став. Највероватније – јеби га,
пречка (шта друго)... Између ковид верника и ковид неверника
вербална препуцавања иду дотле да више није важно шта је
истина, већ да се противник надговори. Створило се ту лепе
међуљудске нетрпељивости. Зато, кад прође „пандемија“
мојим опонентима уопште не треба да лакне: ако су
преживели вирус, мене неће! Са џомбастог јастука, кроз мрак
послепоноћне собе, на плафону изнад кревета иде и филм
сећања на оног бициклисту који је пркосио целодневном
полицијском часу. Око њега чопор уличних мешанаца који би
да му откину потколенице са педала. Лају на човека – Марш у
кућицу, марш у кућицу!!! Ко веле – доста си ти нас марширао.
Касно је за ментално здравље. Треба нам моментално.

НАШИ АУТОРИ
Пише: Верољуб Бабић

СПОНЕДЕЉКА
- На ТВ-у после серије ИГРА СУДБИНЕ
иде УРГЕНТНИ ЦЕНТАР. А могли су их
лепо спојити у једну! Пуно је пацијената
на обе стране.
- Волео сам на ТВ понекад да гледам будуће звезде и
звездице. Због оних сујетних звезда у жирију, ни за то
више немам нерава.
- Само захваљујући мудрости својих руководилаца
односи наша два највећа клуба су на историјском минимуму.
- Јесте ли почетком овог века могли замислити овакву
петорку Звезде: Рочести, Хол, Волден, Лојд, Тери у
дербију против кошаркаша Партизана: Пејџ, Ангола,
Мекинтајер, Томас, Мозли?
- Оде нам Дарија у министарке. Ко ли ће нам сад
саопштавати кол'ко смо болесни?
- Момо Капор је пре скоро пола века написао
ФОЛИРАНТЕ. Данас би била велика конкуренција за
избор Мис или Мистера фолираната.
-Толико лоше лажем да ни себе не могу да преварим!

***************

- А да ми, ипак, национални стадион направимо у
Норвешкој? Тамо нам много боље иде!
- Српском фудбалу ће кренути тек кад директори
вечитих после дербија буду причали о игри звезда
које дебело плаћају, уместо о судијама које би хтели
(мало) да плаћају.
- Тек кад одете и видите да тамо нема ни запарложених њива, ни непокрчених обала схватићете зашто
се онај крај назива Рађевина.
- Отишао је Бора Дрљача. Остале су песме и једна
Данијела да чека на Рачи.
- Јесен почне када сладолед појефтини 50 посто, а
паприка исто толико поскупи.
- Откад уведоше уличне струјомере оне чике, што секу
струју, ни цуком не мо'ш отерати.
- У Србији је четири пута више удовица него удовача.
Мислите о томе!

ФОТО УБОД
Један Памбуковчанин показао је, на недавно
одржаној Гулашијади на убској Фазанерији, онако
спонтано, своју умешност у одржавању равнотеже.
Наиме, успео је да пређе на другу страну језерцета,
ходајући по металној констукцији, која служи за изградњу
новог мостића. Ипак, како тврди, у овом подухвату му је
доста помогло и пар ракијица које је попио тога јутра.

Фото: Милован Миловановић
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РАЗГОВОР СА НАЧЕЛНИЦОМ УБСКЕ КОВИД АМБУЛАНТЕ, ДР ДАНИЦОМ ВУКОСАВЉЕВИЋ КАТОНОМ

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ КОРОНЕ И СЕЗОНСКОГ ГРИПА
Код грипа, лимфоцити и моноцити су повишени, а код вируса короне леукоцити и лимфоцити су
снижени, уз повишен CRP, губитак чула укуса и мириса, кратак дах.
Вирус Covid-19, који се последњих дана дијагностификује чак и код 1.500 особа на дневном нивоу, различито се
манифестује и делује на људе. Код већине заражених се
развију благи до средње тешки симптоми, али у сусрет вирусу грипа, многи се питају како ова два вируса да разликујемо.
Лекари, уз помоћ лабораторијских резултата, могу да направе
разлику између ова два вируса.
- Људи који су вакцинисани против грипа, није за
очекивати да оболе од грипа. Ако би добили неку тежу
клиничку слику, у сваком случају би прво били тестирани на
Ковид. Код грипа, лимфоцити и моноцити буду повишени, а
код вируса короне постоји типична леукопенија и лимфопенија. Сами пацијенти могу да разликују стање по основним
симптомима. Није правило, али грип креће са јако високом
температуром, нагли почетак језе, дрхтавице, бол у грлу. Код
Ковида, данима може да буде нека субфебрилност, не морају
да буду изражени симптоми, сув кашаљ, који не мора да буде
упадљив, што маскира болест, па се људи не јаве на време –
објашњава др Даница Вукосављевић Катона, начелница
Службе опште медицине и Ковид амбуланте.
Осим грипа и корона вируса, могуће је добити и прехладу, која се манифестује секрецијом из носа, без температуре. Како наводи др Катона, чим нешто траје дуже време и
не пролази (седам до 14 дана), требало би посумњати на
вирус Covid-19. Код свих оболелих од корона вируса, био је
повишен CRP, односно C-реактивни протеин у крви.
Главни симптоми којим се разликује корона вирус од
грипа је недостатак чула укуса и мириса и кашаљ са недо-

TABELA SIMPTOMA

Др Даница Вукосављевић Катона
статком даха или кратким дахом. Пада сатурација, односно
кисеоник у крви.
– Ковид је врло специфичан, јер некада лабораторијска
анализа више указује на бактеријску инфекцију, него на вирус.
Леукоцити и лимфоцити су ниски, а уобичајено је да буду
повишени код вирусних инфекција. Ово је нови вирус, који је
неспецифичан, али већ знамо да га препознамо. Доста
пацијената са температуром има уринарну бактеријску
инфекцију. Они добијају антибиотик и иду кући, али свака
температура мора прво да се пријави у Ковид амбуланту, да
се здраве особе не би излагале вирусу. Једино деца са
температуром иду прво на Дечије одељење, па, ако лекар
посумња, шаљу се у Ковид амбуланту – навела је др Даница
Вукосављевић Катона.
Амерички научници наводе да су компликације код
корона вируса теже него код вируса грипа. Уочена је пет пута
већа стопа смртности у односу на смртност код грипа. Пацијенти оболели од короне, много дуже остају на болничком
лечењу, које код пацијената који су на респиратору, кошта
1.000 евра, дневно. Такође, код оболелих од COVID-19 вируса,
примећен је развој, чак, 17 различитих компликација повезаних са болестима плућа, крви, срца, вена, нервног система,
бубрега, јетре, очију, коже.
Да подсетимо – најчешћи симптоми корона вируса су:
температура, сув кашаљ, умор, док су мање изражени - упаљено грло, пролив, упала рожњаче, главобоља, губитак чула
укуса и мириса, осип или промена боје прстију на рукама и
ногама.
Д.Капларевић

ПУБЛИЦИСТА МИЛОРАД РАДОЈЧИЋ ДОБИО

ПРИЗНАЊЕ ОД МАТИЦЕ СРПСКЕ
Изабран је за члана Одбора Лексикографског одељења Матице српске
Публициста и „вредни чувар од заборава историје
нашега краја“, сарадник „Гласа Тамнаве“, Милорад
Радојчић ових дана добио је признање за свој вишедеценијски рад. На седници Управног одбора Матице спрске,
одржаној 5.октобра, изабран је за члана Одбора Лексикографског одељења у мандатном периоду од 2020. до 2024.
године. Овај неуморни Ваљевац, рођен у Попучкама, је за
своје радове и дела до сада добијао бројне похвале,
награде и одликовања, али га је, како каже, ово признање
Матице српске посебно обрадовало, нарочито што је дошло
изненада и неочекивано, при крају његове стваралачке
каријере.
- Верујем да је овој одлуци претходило сазнање да већ
имам статус члана сарадника Матице, да је она признање за
мој вишедеценијски истраживачки и списатељски рад на
плану завичајне прошлости, али и последица десетогодишње успешне сарадње са Матицом на припреми једног од
најзначајнијих пројеката Матице српске из Новог Сада
„Српског биографског речника“. Овај чин сматрам још значајнијим јер сам изабран из реда више стотина, па можда и
хиљада чланова сарадника ове угледне установе, међу
којима је читава плејада истакнутих научних, културних и
јавних радника. Драго ми је да ћу добити прилику да радим

на конкретним капиталним
пројектима, али и да сарађујем с а многим високоумним и образованим људима од којих ћу свакако имати
прилике да чујем и научим
многе вредне ствари- казао је
поводом овог избора Милорад Радојчић, вероватно и
једини публициста и историчар из нашег краја који је,
на овај начин, укључен у рад
Милорад Радојчић
о ве ем и н е н т н е н а у ч н е и
културне установе.
Једно од седам одељења Матице српске је Лексикографско одељење, које је настало из потребе да се обједине
послови који су у овој установи успешно отпочети у другој
половини 20. века као самостални пројекти: „Лексикон
писаца Југославије“, „Српски биографски речник“, „Српска
енциклопедија“ и Едиција „Библиографије“ и на другим
лекскикографским издањима, као и на сређивању и
издавању општих и специјализованих библиографија.
М.М.М.
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ОДРЖАНЕ ДЕВЕТА И ДЕСЕТА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ УБ

ИНТЕРВЕНТНО СНАБДЕВАЊЕ
ПИЈАЋОМ ВОДОМ
За угрожена сеоска домаћинства
На деветој седници Општинског већа општине Уб,
одржаној 20.октобра, најважнија тачка дневног реда
односила се на утврђивање намене дела средстава са
позиције 41 Одлуке о буџету општине Уб за 2020.годину у
износу од 4.000.000 динара на има финансирања расхода
интервентног снабдевања водом за пиће домаћинстава са
територије општине Уб, путем превоза воде за пиће
цистернама КЈП „Ђунис“, по раније утврђеном ценовнику.
- Реализација овог закључка је да пружањем нужних
услуга грађанима, који су изложени климатским променама и
смањењем воде у бунару, ми сваког месеца КЈП „Ђунис“
плаћамо превоз и дистрибуцију пијаће воде по сеоским
газдинствима на подручју наше општине која су остала без
воде. Нашом одлуком они имају право на једну цистерну
током месеца. Овиме смо прецизирали односе са нашим
комуналним предузећем- истакао је Саша Спасић, члан
Општинског већа Уб, који је задужен за давање писаних
налога комуналном предузећу за превоз воде за пиће.

За говорницом: Драган Радојичић,
секретар СО Уб
У даљем току седнице, поред неколико тачака које су
се односиле на прибављања и отуђења одређених
катастарских парцела између општине Уб и приватних лица,
дата је и сагласност на Елаборат зимске службе у општини Уб
за 2020/21.годину.

НОВА СЕДИШТА
ЗА ДОМ КУЛТУРЕ
По новој Одлуци о јавним окупљањима,
на територији општине Уб јавно окупљање није
дозвољено испред објеката Предшколске
установе, основне или средње школе и
здравствене установе
На десетој седници Општинског већа општине Уб, која
је одржана 26.октобра, чланови „убске Владе“ усвојили су
измене Одлуке о јавном окупљању, коју је образложио Драган
Радојичић, секретар СО Уб.
- Општини Уб се обратио Београдски Центар за
људска права и писаним путем нас обавестио да наша одлука
о Јавном окупљању није у складу са важећим законом о
Јавном окупљању. Наиме, СО Уб је још 1992.године донела
Одлуку о окупљању грађана, где је било дефинисано где се
могу вршити Јавна окупљања. Међутим, изменом законодавне
регулативе, 2016.године, јединице локалне самоуправе су
само овлашћене да наведу места где се не могу вршити јавна
окупљања, док је на свим другим местима дозвољено јавно
оклупљање. Дакле, по новој одлуци која је усвојена на овој
седници Већа, простор на коме није дозвољено јавно
окупљање на територији општине Уб се налази испред објеката Предшколске установе, основне или средње школе и
здравствене установе. Ова одредба је у складу са чланом 6,
Закона о Јавним окупљањима- нагласио је Радојичић.
Међу осталим тачкама дневног реда, посебно је
значајно усвајање Закључка о давању одобрења Културним
центру Уб за реализацију набавке позоришних седишта, која
ће, по речима представника установе Мирјане Ракић, бити
реализована у наредних месец дана. У питању је куповина 250
нових седишта домаће производње, која подразумева и
уградњу. Укупна вредност ове набавке износи 3.750.000
динара, док је цена по једном седишту 15.000 динара.
Чланови Већа, у даљем току седнице, именовали су и
нове чланове школских одбора у ОШ „Милан Муњас“ Уб и ОШ
„Душан Даниловић“ Радљево, а донет је и Закључак о
расподели и намени средстава од регресиране исхране
ученика, која је са 4.100.000, због ситуације са пандемијом
корона вируса, смањена на 3.100.000 динара.

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „КАЛЕНИЋ“

ПРОЈЕКАТ СПРЕМАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
До краја године неопходно обезбедити 107 милиона динара за изградњу приступне саобраћајнице и далековода
Лајковац је, 23. октобра, био домаћин редовног
заседања Скупштине Регионалног центра за управљање
отпадом „Еко-Тамнава”, на коме је изражено уверење да би
депонија „Каленић“, уколико све буде текло по плану,
могла почети са радом 2023. године. У складу са динамичким планом, урађеном техничком документацијом и
добијеним грађевинским дозволама, предвиђа се фазна
реализација пројекта у периоду 2020-2022, чија је укупна
вредност преко 25 милиона евра, док је за почетак
неопходно обезбедити 107 милиона динара за изградњу
приступне саобраћајнице и далековода.
- Након формирања Владе и избора ресорног
министра, надам се да ћемо ову фазу, која је преостала у
текућој години, што се тиче финансија успети да реализујемо. И за једну и за другу набавку имамо нацрт тендера и
почетком 2021. нас очекује изградња приступне саобраћајнице са пратећом инфраструктуром и десетокиловолтног далековода у дужини од 4,5 километара, а
касније, како то динамика буде захтевала, и припремни
радови на телу депоније и сам њихов завршетак у 2022.
Пројекат је у потпуности спреман за реализацију и надам се
да ћемо га у ове три године привести намени, уз доста
ангажовања и рада локалних самоуправа које га заједнички
граде, рекао је у изјави за медије Зоран Петровић, директор
„Еко-Тамнаве”.
С тим у вези на седници је усвојена информација о
подношењу захтева Влади Републике Србије и Министарству заштите животне средине за финансирање изградње
објеката и постројења, опремања и функционално оспособљавање Регионалног центра за управљање отпадом са

изградњом санитарне депоније у Каленићу, где су наведене
активности по фазама и предрачунска вредност радова.
Делегирани представници 11 локалних самоуправа
укључених у изграду регионалне депоније (Ваљево, Обреновац, Лазаревац, Барајево, Уб, Владимирци, Лајковац, Мионица, Коцељева, Осечина и Љиг) прихватили су и предлог
Споразума о заједничком управљању комуналним отпадом
града Лозница и општина Осечина, Мали Зворник, Крупањ и
Љубовија, који су у поступку придружива Колубарском региону за управљање отпадом, тако да он сада обухвата 15 локалних самоуправа са преко 530.000 становника. На седници је
усвојена и информацију о формирању Радне групе градова и
општина за праћење активности на реализацији пројекта, као
и Програм пословања РЦ „Еко Тамнава“ и План јавних набавки за 2021. годину.
Д.Недељковић

ОКО НАС
СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА
КЈП „ЂУНИС“

ЈЕСЕЊЕ
УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА
Да би Уб и током зиме био
колоритан, у току је замена
сезонског цвећа на јавним
зеленим површинама
У оквиру редовног годишњег програма Комуналног јавног предузећа
„Ђунис“, тренутно се изводе радови на
јесењем уређењу града. Да би Уб и
током зиме био колоритан, у току је
замена сезонског цвећа на јавним
зеленим површинама. У овом послу се
бирају врсте које су отпорене на ниске
температуре, те ће украшавати градске
паркове и цветне алеје и током зимског
периода. Како сазнајемо од Снежане
Вујетић, руководиоца службе Зеленила
у „Ђунису“, на планираним површинама уклања се старо, а сади двогодишње цвеће: виоле, у народу познате као
дан и ноћ, белис и украсни кељ, као и
хризантеме.
„До сада је садња завршена испред
улаза у храм Христа Спаситеља и у црквеној порти, потом у занатском центру,
спомен-парку Гај поред реке Уб, иза
зграде јавних служби и делимично на
Градском тргу. У наредним данима ће и
на осталим зеленим површинама бити
настављена сада цвећа, али и дрвенастог и жбунастог материјала. Дрвеће
које је или осушено, болесно или није
декоративно заменићемо новим садницама које смо у претходном периоду
набавили“, наводи Снежана Вујетић.

Новим дрвенастим и жбунастим
врстама садница биће озелењени
Градски трг, парк Раће Петровића и парк
иза зграде јавних служби, простор
испред Спортске хале, спомен-парк Гај
и дрвореди у улицама Краља Петра и
Вука Караџића. У наредним данима планирана је и обимнија садња на обновљеном Спортско-рекреативном центру „Школарац“.
Након завршетка редовног јесењег
уређења града уследиће сеча осушених
борова на општинском брду „Шепковац“.
Д.Н.

5.новембар 2020.г.
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КЈП „ЂУНИС“ ПОСТАВИЛО

ПОСУДЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЕПЕЛА
Претходних година КЈП ”Ђунис”
Уб се, у току грејне сезоне, сусретао са
великим бројем запаљених контејнера.
Несавесни грађани, који у току зимских
месеци, користе чврст огрев, врео пепео су одлагали у контејнере за комунални отпад, па је небројено пута долазило до паљења истих, а самим тим и
до велике материјалне штете на возилима и посудама за одлагање отпада.
„Ђунис“ је путем медија апеловао
на грађане да буду пажљиви са одлагањем врућег пепела, али се ситуација
није променила. Како ове године не би
наишли на исти проблем, обезбеђено

је 30 посуда за одлагање пепела
распоређених у улицама Краља Петра
Првог, Вука Караџића, 1.маја, Јосипа
Мајера и Свете Поповића.
Строго је забрањено и кажњиво
од стране комуналне инспекције
просипање пепела поред контејнера
или у контејнере за комунални отпад.
Пепео ће се из ових посуда односити
свакодневно. Моле се грађани да
пепео одлажу у постављене посуде,
јер само на тај начин се прикупљање
пепела у току зимских месеци може
обављати континуирано и на планиран
начин, -поручују из ‘’Ђуниса’’.

Нове посуде за пепео
на паркингу иза „Комерцијалне банке“

УЛИЦА АЛЕКСЕ МАРТИЋА

УГРОЖЕНИ ПЕШАЦИ
Улица Алексе Мартића, која
поред силоса и убске млекаре води
према Алексића имању, једина је улица
на Убу која има само један тротоар. И
тај тротоар најчешће је испуњен паркираним аутомобилима (види фотографију), који онемогућавају нормалан
пролазак пешака. Највећи проблем
имају жене које гурају дечија колица и
приморане су да се крећу коловозом
заједно са аутомобилима и камионима
који овуда пролазе. Отежавајућа околност за становнике овог насеља је и
чињеница да се налазе у индустријској
зони (на срећу свих нас поново одлично раде и послују млекара, пекара и
силос). Ипак, тешки саобраћај и пољопривредне машине које овуда пролазе,
због „окупираног“ тротоара, угро-

жавају и многобројне ђаке из неколико
улица на Алексића имању и Тамнавске
улице (на бањанском путу) који свакодневно путују у школу.
Грађани који живе у овом делу
Уба обратили су се редакцији „Гласа
Тамнаве“ како би скренули пажњу на
овај проблем. Они апелују на надлежне
да врате старе знакове о забрани
паркирања на тротоару у улици Алексе
Мартића, који су некада постојали, али
их из непознатих разлога сада нема.
Кажу да ће постављањем знакова и
полиција добити могућност да ради
свој посао и да кажњава непрописно
паркиране аутомобиле а пешаци, који
по свим саобраћајним правилима
имају приоритет, ће имати слободан
пролаз тротоаром.
M.M.M.

Даље нећеш моћи: Паркирани аутомобили
онемогућавају пролаз жени са бебом у колицима
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ВЛАДИМИРЦИ- ПУТЕВИМА УСПЕШНИХ

ПОКС УБ

БЕСМРТНОМ
ЈУНАКУ
Делегација Покрета обнове Краљевине Србије,
Општинског одбора Уб, 2. новембра, на дан смрти
Војислава Воје Танкосића, положила је венац на његову
спомен плочу у Руклади.
Воја Танкосић, познат као Војвода Танкосић, био је
мајор српске војске, четнички војвода, један од оснивача
организације "Уједињење или смрт", погрдно назване Црна
рука и учесник најважнијих историјских догађаја у Србији,
од Мајскога преврата 1903.године до Сарајевскога атентата. Носилац је Златног војничког ордена Карађорђеве
звезде са мачевима.

ФУДБАЛСКИ ПОНОС
ВЛАДИМИРАЦА
Душан Макевић игра Пионирску лигу
у ФК Црвена звезда и на добром је путу
да оствари своје снове
Један од многих талентованих дечака своје генерације
Душан Макевић остварио је свој дечачки сан и заиграо
фудбал у највећем клубу.
Душан Макевић из Владимираца рођен је 2007. године.
Откако је проходао једина играчка за коју је знао била је
лопта. Са своје четири године почиње да тренира фудбал у
ФК ,,Јединство“ у Владимирцима. Убрзо након тога запажен
је од стране тренера Мише Станковића када прелази у
,,Чивију“ из Шапца.
Душан је свакодневно вредно тренирао и путовао из
Владимираца у Шабац на тренинге. Након две године
прелази у ОФК ,,Шабац“ где осваја многобројне турнире, а
његов таленат препознаје ФК Црвена звезда и он добија
позив да тренира у нашем највећем фудбалском клубу, што
је и био његов циљ.

Представници убског ПОКС-а
код спомен-обележја Воји Танкосићу
на школском објекту у Руклади
Рођен је у Руклади 28.септембра 1880.године, а
преминуо је од последица швапског куршума у Трстенику
2.новембар 1915.
- Покрет обнове Краљевине Србије се залаже да се у
Убу подигне споменик овом бесмртном јунаку и пошто
предлози које смо до сада подносили нису разматрани, од
наредне недеље ћемо почети са прикупљањем петиције за
подизање споменика Војводи Танкосићу и Светомиру Николајевићу. Наравно, ако епидемиолошка ситуација то дозволи- истиче Светислав Матић, председник ОО ПОКС Уб.
Друга лига за жене група ЗАПАД, 5.коло (25.октобар):

ЖФК ЈЕДИНСТВО – ЖФК КАРАЂОРЂЕ
0:3 (0:1)
Стадион „Мурињо“, судија Небојша Мартиновић (Уб).
ЖФК ЈЕДИНСТВО: Ђорђевић 6, Мирић 6,5, Глишић 6
(Павловић 7), Радовановић 7, Јуришић (Урошевић -), Чанић
7,5, Тадић 7,5, Пауновић 7,5, Петровић 7,5, Тешић 6,5
(Новаковић -), Ђаковић 6 (Радојичић 6).
Играчица утакмице: Митић Дајана (Карађорђе).
Након доброг старта сезоне и неколико везаних
победа наше девојке су претрпеле први пораз у дерби
утакмици против ЖФК Карађорђа. Гошће из Тополе су
повеле већ у 14. Минуту преко Блажићеве из прекида.
Одговориле су домаће жестоким темпом и притиском, али
веома добар шут са дистанце Јелене Тадић, затим два
одлична покушаја Тијане Пауновић, када су сви видели
лопте у голу, голманка гостију Митић Дајана, успела је да
одбрани и понесе епитет играчице утакмице. Све је
резултатски решено у 57. и 58. минуту, најпре аутоголом
Павловићеве, а затим из контре Илићева поставља
коначан резултат. Иако су доживеле први пораз, наше
девојке су одиграле одличну утакмицу, потпуно парирале
фаворизованим гошћама, а само пар детаља однело је
превагу овај пут.

Душан Макевић (десно)
у дресу Црвене звезде
фото: Приватна архива
Уследила су многа путовања, велики број освојених
турнира, како у Србији, тако и у иностранству, то је
генерација преталентованих дечака међу којима је и Душан
Макевић из Владимираца. Уз помоћ општине Владимирци и
вољи Душана да искористи свој таленат и оствари свој сан
није изостао ни са једног тренинга, иако је путовао из
Владимираца у Београд.
Одазивао се сваком позиву ФСС у Пазови где је вредно
тренирао са селекцијом. Захваљујући свом труду, ангажовању, а пре свега таленту, Душан Макевић сада игра
Пионирску лигу у ФК Црвена звезда, вредно тренира сваки
дан како би једног дана остварио своје снове, а поред тога
да своју општину Владимирци где је и рођен представи у
најбољем светлу.

Услужно
бушење и чишћење
бунара

Друга лига за жене ЗАПАД, 6. коло (1.новембар):

ЖФК Шабац - ЖФК Јединство
1:2 (0:1)
Стрелкиње за Јединство: Тешић Ана и Тадић Јелена.
Након шест кола Убљанке имају скор 4-1-1,
односно 13 бодова, и заузимају друго место на табели.

Мија Ранковић, Брезовица

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

ОПШТИНА УБ
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НОВА ОГРАДА НА ФУДБАЛСКОМ ТЕРЕНУ У СОВЉАКУ

У НАЈАВИ И НОВЕ
СВЛАЧИОНИЦЕ

ФК Совљак и ФК Тамнава, поред нове ограде и заштитне
мреже иза голова, наредне године добиће и потпуно нов
објекат на фудбалком игралишту, али и трибине
Фудбалско игралиште у Совљаку,
на којем своје првенствене утакмице
играју истоимени клуб и новоформирани клуб Тамнава, ових дана добио је
нову ограду, док би ускоро требала да
буде постављена и заштитна мрежа иза
голова. Ова инвестиција финансирана је
од стране Спортског савеза општине Уб,
а следећа, много већа, у виду изградње
нових свлачионица требала би да буде
реализована већ на пролеће, најављује
први човек општине Уб Дарко Глишић,
који је са сарадницима, током викенда,
посетио ово фудбалско здање.
- Највеће село убске општине, од
ове сезоне, има два фудбалска клуба.
На овом игралишту се сваког викенда
окупља велики број људи, а ми смо на
њихов позив дошли данас да погледамо
шта то две треба урадити како би услови
за функционисање ових клубова дигли
на виши ниво. Од нечега смо морали да
почнемо, па смо решили да прво
заменимо ограду око терена и заштитну
мреже иза голова, да би наредне године
кренули у нешто већу инвестицију, а то
је зидање свлачионице. Већ сада могу
ексклузивно да кажем да ћемо у првим
летњим данима 2021.године да сазидамо један леп, функционалан објекат,
онакав какав заслужују људи који су у
великом броју ангажовани око два
фудбалска клуба. Покушаћемо да се
позабавимо и евентуалном изградњом
трибина, али пре тога треба да решимо
неке имовинско-правне односе на страни где се налазе кућице за резервне
играче- најављује озбиљне грађевинске
подухвате у Совљаку први човек
општине Уб.
Према његовим речима, Совљак је
велико село и добро је што у њему
постоје два клуба, без обзира на поједине критичаре.
- Лично мислим да је боље да наша
села оснивају клубове, да се окупљају и
имају такмичарски дух и баве се спортом, него да раде неке друге погрешне
ствари. Подржавам спортске клубове,
јер боље људи да долазе овде да играју
и гледају утакмице, него да своје
слободно време проводе у кладионицама и коцкарницама. Ми смо спортска
средина и сваки нови клуб ћемо помоћи
колико можемо, прикупити донације и ка
томе усмеравати, одвајати не мала
средства из општинског буџета. У последње време саградили смо доста свлачионица и опремали терене, почев од
Брезовице, Памбуковице, Радљева где
имамо још нешто да урадимо, затим

Докмира где сада помажемо око свлачионице, док смо у Вукони сазидали
потпуно нову. Ево сада ће Совљак бити
решен по том питању- поручује Глишић.
Председник ФК Совљак Раде
Павловић истиче да помоћ локалне
самоуправе око замене дотрајале
ограде на игралишту много значи
њиховом клубу.
- Сваке недеље је један од два
наша клуба домаћин на овом терену.
Због лоше ограде, раније су колима
пролазили овуда, пуштали чак и стоку
по терену, сада то више неће бити
могуће- истиче популарни Џо, како га
многи знају. - Пре три године имали смо
планове и започели темељ за нову
свлачионицу из сопствених средстава,
али смо стали јер нисмо имали средстава да идемо даље. Тренутно користимо стари монтажни објекат у који не
вреди улагати, тако да морамо радити
потпуно нови објекат, што без помоћи
општине то не би било изводљиво. Зато
желим да се захвалим председнику
Глишићу за сав труд који улаже и што
нам омогућава да се бавимо спортом
који највише волимо, а ми ћемо се трудити да то оправдамо добрим резултатима. Наш клуб полако стаје на ноге,
били смо у округу дуго година, па иступили из вишег ранга, али се полако враћамо на стазе старе славе- наглашава
Павловић, председник ФК Совљак, који
тренутно држи лидерску позицију у
Општинској лиги Уба.
Своје речи захвалности Спортском савезу и локалној самоуправи
упутио је и Милисав Марковић, председник новоформираног ФК Тамнава.
- Ми смо већ добили донацију од
општине у виду лопти и мрежа, јер
сами нисмо могли да опремимо клуб
онако како треба. Свлачионица нам је
преко потребна а сада смо добили обећање од председника да ће и то бити
решено. Жеља нам је да поставимо бар
два рефлектора, јер овде су људи
махом са села. Они дању раде тако да
би им вечерњи тренинг доста пријао.
Совљак има капацитета за два клуба,
имамо пуно квалитетне деце која воле
фудбал, али се слабо радило са њима,
па су долазили људи са стране. Публика радо долази да бодри играче, без
обзира који је тим, више нема поделе
сви гледају и навијају за oба клуба без
разлике ко је у питању- наглашава
Марковић и додаје да је најважније да
се публика полако враћа на стадион.
Милован Миловановић
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НА ПЛАТОУ ИСПРЕД
ДОМА КУЛТУРЕ

ОТКРИВЕНА БИСТА
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋА
У време штампања овог броја
„Гласа Тамнаве“ откривена је биста
Александра Аце Поповића, рођеног
Убљанина и једног од најбољих и
најплоднијих српских послератних
драмских писаца. Биста је дело убског
академског вајара Немање Мораче,
изливена је у ливници „Пеле“ у Сивцу,
а постављена на платоу испред Дома
културе, са десне стране од главног
улаза, где већ годинама стоји празан
постамент са именом тог великана
позоришне уметности. Александар
Поповић (1929-1996) дао је особени
печат нашем драмском стваралаштву
у другој половини ХХ века. Његов
драмски опус је изузетно богат и до
сада је познато да је написао укупно
52 позоришне драме, 41 за одрасле и
11 за децу, али познаваоци његових
дела не искључују могућност да
постоји још неколико његових драма
које су похрањене по позоришним
архивима, прашњавим ормарима
директора драма или на неким другим
местима и да ће се једног дана и ови
рукописи појавити у јавности.

У присуству ограниченог броја
гостију и уз поштовање мера заштите,
бисту је 3. новембра открио председник општине Уб Дарко Глишић. Иако
је било најављено да ће, поводом
овог догађаја бити организован и
округли сто о Поповићевом животу и
стваралаштву, он је одложен до даљег
због актуелне епидемиолошке ситуације. Из истог разлога свечаност
поводом откривања бисте је уприличена са малим бројем гостију и уместо
у послеподневним сатима, како је
првобитно планирано, одржана је пре
подне.
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СЕЛУ У ПОХОДЕ - ОПЕТ КОД СТОЈАДИНА И ЉУБОВИНЕ

ПАЉУВСКЕ ПЛАНТЕЖЕ ЛЕШНИКА
Око 100 хектара обрадивих површина у Паљувима су заузеле плантаже лешника.
Власници кажу да производња није тешка, а оно што је најважније, пласман је обезбеђен.
Банана, ипак, није достигла зрелост плодова. Није
било довољно топлих дана. Али, Столе је поносан на своје
велико дрво, са широким, великим листовима, а стабло
банане делује, помало, нестварно међу крушкама, шљивама и другим аутохтоним воћем.
- Сада би требало да одсечем неколико листова у
њиховом корену, а стабло да скратим резом укосо, затим да
зазимим и чекам следеће лето. Ако не буде могло да сазри,
оставићу дрво банане као украс у воћњаку- каже Стојадин
Ђорђевић, кога смо посетили током лета, када су његове
банане биле у пуном цвату. Овог пута, повод за нашу посету
била је плантажа лешника, коју је Стојадин засадио на
површини од једног хектара недалеко од своје куће. Друге
неке воћке, које не успевају у овом поднебљу, су свуда око

Стојадин Ђорђевић испред плантаже лешника

Једна од плантажа лешника у Паљувима
Холандији велики произвођач чоколаде. Уговорена је цена,
заправо, загарантована, она која у тренутку предаје важи на
тржишту...
И овог пута остављамо Ђорђевиће у лепом расположењу, иако Столе рече да је, због трошкова, ‘’ових дана
ушао немац у џеп’’. Али, има других прихода, саставља се
крај са крајем. Важно је, кажу, да су деца добро...
Егзотичне биљке ће бити унете у припремљен
простор. Банане и киви, макар само и као украс у воћњаку,
биће зазимљене и спремљене за наредну сезону. Ловор се
прилагодио и није му потребна заштита од мраза, остале
биљке, зазимљене, чекају нову сезону...
М.М.

ЗИМСКО ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА
куће. Чекају да буду унете или зазимљене, умотане у неку
простирку, сламу или шаровину, а затим прекривене
фолијом која се користи за ту сврху...
Али, разлог за нашу другу посету, најављену у
првој репортажи о ’’банани у Паљувима’’, су баш плантаже
лешника.
- Имамо стотинак стабала- каже Стојадин.- Ангажована је цела породица. Старији син Милан одржава систем
за заливање (кап по кап), млађи Мирослав је задужен за
механизацију и обраду земљишта, унук Борис сарађује са
пољопривредним саветодавцем и прати термине око
прихране са НПК ђубривима и фолијарно преко листа. Он ,
уједно, води рачуна и о зимској (јесењој) заштити
препаратима на бази бакра и жутог уља. У фолијарну
прихрану се, према потреби, додају аминокиселине и
морске алге.
Разуме се, Столе и супруга му Љубовина, су ту да
увек притекну у помоћ и да воде домаћинство, као увек
спремно гнездо да прими децу и унуке под своје окриље.
-Имамо два трактора- додаје столе.- Ту су ‘’539’’ и
‘’558’’ са пуно опреме која смањује физички рад и омогућује
производњу лешника, које је, практично, на почетку.
- Плантажа је у трећој години па је било и мало рода
ове године, похвалио је наш домаћин.- Није нешто
напочито, 300 килограма, или 300 грама по стаблу. Иначе,
процена стручњака је да су стабла добро напредовала и да
се овај принос може сматрати као солидан за почетак.
Недалеко од Ђорђевића је већа плантажа од 13
хектара, са око 7.000 садница, а засађена је пре три године.
Власници су, како смо сазнали, из Београда. Они су,
куповином мањих парцела формирали плантаже на седам
и шест хектара, подигли помоћне обејкте и сада се баве,
врло озбиљно, производњом лешника.
У разговору са Стојадином сазнајемо да су у
Паљувима, тренутно, засади лешника на око 100 хектара, а
реална је претпоставка да је то последица обезбеђеног
пласмана. Као и у свакој другој пољопривредној производњи, кључ успеха је осиуран откуп, Јер, ако се нема коме
продати, узалуд је сав труд и велике количине производа.
- Што се тиче пласмана, ту немамо проблема- објашњава Стојадин.- Фирма која нам је продала саднице има
плантажу на 700 хектара код Сомбора у месту Алекдса Шантић. Склопили смо двојезичне уговоре се фирмом која је у

ОТРОВНИ СИРОВИ
УГАЉ
Несушени лигнит са површинских копова
није препоручљив за ложење котлова у
системима централних грејања, а ипак...
Пре неку годину, држава Србија се обавезала,
међународним уговором о заштити животне средине, да
забрани коришћење сировог угља за ложење пећи у
системима централних грајања. Изгледа да је ова
обавеза занемарена - или је вест о овој забрани била
нетачна, што не би било изненађење с обзиром на
спремност ‘’новокомпонованих медија ‘’ и истих таквих
новинара’’ да, ради сензационализма, ‘’протуре’’ и фалш
вест. У сваком случају, коришћење лигнита, који није
прошао процес сушења, је веома штетно за здравље
људи и морало би, под хитно, да се забрани.
Ваздух који удишу Убљани је различитог квалитета, зависно од дела града и од ваздушних струјања.
Ових дана је најтеже онима који живе на Ђунису, али,
кажу да разлог за велику зимску загађеност није то што
се дим ‘’пење’’ из нижих делова вароши, него зато што
неко од безобзирних комшија упорно користи ‘’најјефтинији’’ несушени лигнит. У пећима сагорева готово све.
Неки су ложили старе гуме, пластику, отпад... А овај са
Ђуниса, уз угаљ, сагорева и своју савест... Ако је има.
Свако има право да се трује по свом нахођењу,
али, да трује околину - не би смео.

Ђунис ових дана

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА (У сарадњи са Миланом Поповићем Кинезом)

СТАРЕ УБСКЕ КАФАНЕ (3)
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. Неке
од старих кафана давно су ушле у легенду...
Поред кафана у центру вароши (Главна улице се,
иначе, звала варош, а сада млади кажу:’’Идем у град!’’)
најпознатије су биле кафане ‘’Код Шобе’’, ‘’Шиљина
кафана’’, ‘’Ђидина кафана’’ у Мургашу, код Мила Јоловића...
Шобина кафана се налазила на самој кривини
према Совљаку и Трлићу, преко пута ‘’Југопетролове’’
бензинске пумпе. Ту је дуго била и ‘’жива музика’’, а у
Шиљина кафана,
дворишту је радила и летња башта. Разуме се да је радио и
цртеж Мила Петровића
роштиљ, али тадашња млада генерација је овај локал запамтила највише као место где се могло, заклоњено од
јавности, поготову од средењошколских професора,
„Шиљина кафана“ је била мала. Била је чувена по
попити пиће и слушати музика - Бојина виолина, Зулфине својим гостима, али и по свом власнику који је био утицајни
старинске песме уз повремено учешће богдановачких кафеџија, један из оне плејаде старих времена када је Уб
хармоникаша Боре и Јове.
био турска касаба са једва препознатљивим варошким
обрисима, а у томе су важну улогу имале кафане.
Пуно је анегдота које су везане за старе убске
кафане. Једна је посебно духовита и оригинална, али по
једнима актери су били стални гости из Шиљине кафане, а
по другима главна радња се одвијала у кафани код
Благојевића (преко пута цркве).
Прича каже да је сељак из Бањана у таљигама
потерао козу у Ваљево, где му је ћерка била на школовању.
Сврати у кафану да одмори запрегу и окрепи се за даљи пут.
Пошто се задржао до дуго у ноћ, остао је и да преноћи. И,
док је он спавао, убске шаљивџије су замениле козу
сличним јарцом (?). Сутрадан, када је стигао код ћеркине
газдарице и истоварио козу, доживео је изненађење и
критику јер је газдарица одмах утврдила да коза нема
виме... Бесан на своју жену, која је, како је мислио,
натоварила погрешну животињу, Бањанац се врати на Уб у
исту кафану. Али, док је он попио пиће и одморио се, момци
Локација на којој је била Шобина кафана
су скинули јарца и на кола поново натоварили козу.
У Бањанима, нашег јунака, чекало је ново
изненађење јер је, после његове грдње због грешке коју је
. Зграда старе Шобине кафане је склоњена и на тај направила, жена показала да тај ‘’његов јарац’’, ипак, има
начин је ублажена кривина и проширена улица којом се, код виме (!). Тада се и сељак досетио да су му ујдурму
‘’Југоптерола’’ скреће за коцељевачки пут.
приредили Убљани.
Склоњена је и легендарна „Шиљина кафана“ са
Иначе, у ‘’Зеленгори’’, где су Тамнавци често
локације преко пута ‘’Зграде намештаја’’. Ту где је сада само свраћали у зимско време, да се угреју, кажу да су конобари
паркинг за неколико аутомобила, а некад је постојала умели да убаце упаљену свећу у пећ па је изгледало као да
кафана, објекат у којем је било смештено Ауто-мото ватра гори. Промрзли путници намерници су се тискали око
друштво и још једна кућица. Својим цртежом, пред само вуруне, трљали руке и ‘’грејали се’’, да би све употпунили,
рушење, „Шиљину кафану“ је овековачио акадедсми наручивали би и варенику и тако, ипак, одлазили загрејани,
сликар Миле Петровић, заљубљеник у ову варош који је, бар изнутра.
чини се, неправедно заборављен.
(Наставиће се)

Главна улица на Убу шездесетих година прошлог века
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ОВА ПЕСМА ПРОСЛАВИЛА ЈЕ ВАРОШИЦУ КРАЈ КОЛУБАРE

ИДЕ МИЛЕ ЛАЈКОВАЧКОМ ПРУГОМ
Постоји неколико верзија о настанку чувене песме коју је прославио певач Предраг Живковић
Тозовац, а пре њега је отпевали и „ставили на плочу“ чувена браћа Бајићи из Јабучја
Песма о Милу који иде Лајковачком
пругом никада није престала да интригира јавност, а бројни интелектуалци,
попут Моме Капора, расправљали су о
томе ко је заправо Миле и како је песма
настала. У последње време помиње се и
верзија да је песма настала после Церске
битке, а како је доспела на грамофонске
плоче и постала и остала популарна до
данашњих дана, најверодостојнији
одговор могли су дати само народни
певачи Тома и Андреја Бајић, који су ову
песму 1981. године први снимили.

Браћа Бајић, родом из Јабучја,
песмом прославили Лајковац
Ваљевска „Ревија "Колубара",
својевремено, објавила је занимљиву
полемику о томе ко је заправо Миле из
чувене песме. Повод за то била је
тврдња књижевника Моме Капора да је
Миле, "који ризикује да га воз из Ваљева
згази ко кишну глисту", заправо извесни
Миле Лазаревић и да он никада није ишао
сам, већ "са једним другом", Милисавом
Стојковићем. Ту "истину" Капору је, како
је навео у својој колумни, открио неименовани "старац из Лајковца".

"Код нас у Лајковцу, нема много
светла на бандерама, а и блатњав је пут,
па је Миле, кад би се накресан враћао
својој далекој кући, ишао пругом да не
залута по мраку. А никада није ишао
сам, већ са једним другом, Милисавом
Стојковићем", пренео је Капор старчево
сведочење.
У новије време појављују се и
тврдње да је Миле, лајковачком пругом
носио рањеног друга са Цера. Међутим,
сада већ покојни Тома Бајић, иначе члан
популарног дуета народне музике
"Браћа Бајић", писцу ових редова и
новинару "Вечерњих новости" Бранку
Пузовићу сведочио је како је ова песма
доспела до њега и његовог брата
Андрије и рашчула се широм планете.
Прво је напоменуо да је песма женска и
да се девојка кроз њу обраћа свом
Милу (како од милоште зове свог вољеног милог или драгог), што се уочава
кроз стихове "У руци му марамица бела,
дала сам му кад сам га волела!"
- Има примера да неко познато
место добије своју песму, која потом
постане популарна. Опевани су и
Сомбор ("У тем Сомбору..."), Ужице ("Ој
Ужице мали Цариграде..."), Гружа ("Лепе
ли су нано Гружанке девојке...") или
Петроварадин ("Зауставите Дунав..."), а
песма "Иде Миле лајковачком пругом"
учинила је да захваљујући њој постане
препознатљива и опевана варошица
Лајковац. Некад велики железнички
чвор бивше Југославије, који је, укидањем пруге узаног колосека, пао у
заборав - тада је говорио Бајић.
Нема данас весеља, а да се не
зачује "Иде Миле лајковачком пругом“.
Песма је сигурно настала између 1908.
године, када је прорадила лајковачка
пруга, односно када је у Лајковац стигао
први воз "ћира" и 1954. године, када су
је Бајићи први пут чули у Аранђеловцу.
Ко зна ко ју је први отпевао, а причало
се да су текст забележили од једне
старије жене из Јабучја, одакле су и
Бајићи родом. Сматрали су да то можда
није ни најважније. Значајније је да се
пева до данас и још ће се певати.
- Те 1954. године славио сам
велику матуру. Шумадијом су у то време
царевале хармонике и фруле, па је тако
било и на нашој матурској прослави присећа се Томислав Бајић. - Низале су
се једна за другом песме. У једном
тренутку, друг из разреда упитао ме је
зашто не певам песму из мог краја "Иде
Миле лајковачком пругом". Жељу нисам
могао да испуним, јер ту песму нисам
знао - никад је нисам ни чуо.
Пролазиле су године, браћа Бајић
су постајали све популарнији, уврстили
су се у плејаду познатих и признатих
певача народне музике, а песму "Иде
Миле..." су и сами заборавили. Све док
их на ову песму, касније веома
популарну, није подсетио нико други
већ - оперски певач Живан Сарамандић.
Он им је и мелодију показао, а ритам је
био у јединици, као код севдалинки, што
не чуди јер је Лајковац пре другог
светског рата припадао Дринској Бановини.

„Иде Миле“: Шеф лајковачке
железничке станице пева са другом
- Једном приликом Живан, пореклом Аранђеловчанин, дошао је код мог
брата Андрије. Уз чашицу, упитао нас је
зашто не снимимо песму "Иде Миле
лајковачком пругом" и исприча нам, као
причу, цео текст - каже Бајић. - Из цуга
смо решили да је снимимо, да би
попунили простор на новој грамофонској плочи. Ни сањали нисмо да ће
доживети прави бум! Иако је песма
локалног карактера, везана за железничку варош Лајковац, постала је веома
популарна.
Певали су, протеклих деценија,
Бајићи "Иде Миле лајковачком пругом"
широм земаљске кугле. Од Америке до
Аустралије, од Енглеске до Новог Зеланда. И свуда је песма стизала пре њих...
- Свратио једном приликом код
мене Предраг Живковић Тозовац, па
после неколико вискија преслушасмо
нову плочу. Тоза одслуша песме, па у
свом шмекерском стилу рече: "Буразеру, оно што ти и ја певамо, слушају
сви, од портира до генерала" и оде каже Томислав.
- Убрзо појави се Тозовчева плоча,
а на њој почасно место заузела је "Иде
Миле лајковачком пругом". Песма је
почела да се врти на свим програмима,
ушла је у уво слушаоцима...
Тозовац је у песму убацио рефрен
"Суво сено кошено, текла река кроз
село, а по реци риба плови..." Са тим
рефреном, песма "Иде миле лајковачком пругом" постала је још популарнија, певљивија - сматрао је Томислав Бајић.
Тако је Миле који се помиње у
популарној песми, а не мисли се, у
ствари, на одређеног Мила, већ је то
народски израз од милоште за сваког
човека, пријатеља, другара, путника
намерника, надживео легендарни воз
"ћиру" и узану пругу, због којих је ова народна песма и настала.
М.Ранковић
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ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "ДРАГАН РАДОВИЋ" ЛАЈКОВАЦ

УМЕСТО ВАРЈАЧЕ- ПУШКА
Лов из женског угла ловачке секције Мали Борак - Скобаљ
Ловачка сезона је почела 18.октобра, а са посебним нестрпљењем
дочекана је од стране једне чланице ЛУ
"Драган Радовић". Данијела Богдановић (44) каже да је лов заволела као
дете, уз свог старијег брата. Родом је из
села Горњи Матејевац код Ниша, а
љубав према лову довела је у Лајковац,

Данијела Богдановић
са уловљеним шакалом

пре седам година, када је дошла на
одстрел срндаћа, а одстрелила је срце
колеге ловца са којим је данас у
срећном браку.
"Ловом сам почела активно да се
бавим 2009.године. Тада сам ловила у
Нишу, где је заступљен планински лов,
док на овом терену ловимо фазане и
претежно ситну дивљач, уз псе птичаре.
Када нешто волите ништа вам није
тешко, чак ни пушка од преко три килограма, коју носите цео дан по неприступачном терену. Углавном ловим из
руске бокерице ИЖ27 са једним обарачем, поред ње поседујем и Заставин
карабин 857, који је мало тежи за жену.
Опробала сам се и у пуцању из пиштоља, где сам 2012.године учествовала на
`шутинг релију` у Нишу", истиче ова
жена са нетипичним хобијем за лепши
пол.
Данијела је чланица Српског
дамског ловачког клуба "Артемида",
који броји око 40 жена ловаца из целе
Србије.
"Ове године, у фебруару, била је
организована хајка на шакала, где сам
била једина чланица из групе која га је
одстрелила. До сада сам ловила разне
врсте дивљачи, попут: фазана, зеца,
лисице, срне, а најпоноснија сам на
одстрел срндаћа, који сам дуго цекала".

ОД "КОМУНАЛНОГ" ЖИВИ, А ЗА МУЗИКУ ПОСТОЈИ

КОМУНАЛАЦ
СА ГИТАРОМ
Са оцем и пријатељима
крај Колубаре

Томица
Јоксимовић
Томица Јоксимовић, из Лајковца, музички таленат
наследио је од оца, деде и прадеде, у колубарском крају
познатих музичара. У ЈКП "Градска чистоћа" Лајковац,
запослио се због егзистенције, али сваку прилику користи да
са оцем Драганом, засвира приликом венчања код цркве и
општине, на славама, преславама и весељима, на традиционалан начин како су му то генерације предака чиниле.
- Мој отац Драган, такође ради у "комуналном", а он је
хармоникаш-певач, по потреби свира и гитару, виолину,
клавијатуре, па чак и трубу. Деда ми је био чувени виолиниста Зоран- Црни дијамант, а прадеда Брана из Јабучја,
такође, виртуоз на овом инструменту, док по бабиној линији
вучем корене од Наномираца, за чију музику је и свет чуокаже Томица Јоксимовић (43) и додаје. - Од "комуналног "
живим, али за музику живим, она ми дође као хоби и наставак
традиције мојих прадедова, који су се по музици прославили
и нема куће у нашем крају која није желела да их види на
својим светковинама.
М.Ранковић

Велики број
пехара у колекцији
О Данијелим ловачким успесима
сведоче бројне награде и пехари: прво
место на такмичењу у вишебоју у Нишу,
најбољи стрелац у гађању глинених
голубова, првом место "Ловац на црти"
2016.године, прво место у такмичењу на
статичну мету срндаћа 2017.године и
друго место на такмичењу на статичну
мету дивље свиње, где је била једина
жена ловац од 50 мушкараца.
"За доброг ловца потребне су многе
вештине, међу којима се истичу брзина и
прецизност, али оно што све ловце спаја
је време проведено у заједничком дружењу и сабирању утисака након ловачких
активности", закључује Данијела Богдановић.
Председник секције Мали Борак Скобаљ Златко Милутиновић истиче да је
Данијела врстан ловац и да су поносни
што имају таквог члана у својој ловачкој
дружини.
Ј.Жујовић

НОВО АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

СТАРИ РИМЉАНИ
И У НЕПРИЧАВИ
Приликом радова на путу
Иверак-Лајковац у Непричави,
недалеко од петље, на ауто-путу
Милош Велики, уочени су археолошки остаци који датирају из III
и IV века нове ере, баш као и они
на већ познатом налазишту у
Анинама, код лајковачких Ћелија.
- Недалеко од петље, према чувеној Илића воденици, која
је са 10 каменова највећа у
Србији, приликом радова на
путу Иверак-Лајковац, већ на
површини земље уочили смо
Радивоје Арсић
керамичке остатке предмета из
III и IV века нове ере. Да ли овај
локалитет има директну везу са Анинама, тек треба
испитати, али одређене везе сигурно постоје јер, реч је о
римском периоду и времену када је цар Константин
владао - каже Радивоје Арсић, археолог Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева и шеф истражног пројекта у
Анинама, и додаје:
- Предстоји нам георадарско снимање, потребне
дозволе и заштита локалитета, па истраживање. Онда
ћемо моћи да кажемо прецизније има ли ту и објеката.
Површина која за сада указује на то, дугачка је стотинак, а
широка 30 метара. Иначе, недалеко од овог места су и
Пакаји (стари мађарски назив за Непричаву), које треба
испитати. Остаци средњовековног града Непричава,
установљени су на насељу Грба, док је испод саме петље
било предмета из праисторије. Непричава практично
испод своје земље крије бурну историју на којој тек треба
радити.
М.Ранковић
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УЛИЧНИ СВИРАЧ НА УБСКОМ ТРГУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“

ЗА ПРОЛАЗНИКЕ
И СВОЈУ ДУШУ

ОДРЖАНА ПРОБНА
ДРЖАВНА МАТУРА

- Сваки дан ме је, кад кренем, срамота. Али,
после првих пар песама, кад дође неко и да
коментар, мени је милина – искрен је улични
свирач Андреј Крњајић из Инђије.

Циљ пројекта је да се тестира и провери нов
концепт полагања велике матуре

Улични свирачи скоро увек измаме знатижељне погледе
пролазника, а ако њихова музика разгали душу слушаоца,
сигурно ће се у њиховим коферима пронаћи бакшиш. Андреј
Крњајић (23) из Инђије, недавно је посетио убски трг и својим
гласом, уз пратњу гитаре, изненадио прoлазнике.
- Путујем по Србији, свирам и певам. Људи лепо реагују,
зарадим нешто успут, видим свашта. Дошао је ред и на Уб.
Овим послом се бавим четири године. Док сам био у средњој
школи, често сам практиковао да овако наступам, јер сам
живео у Земуну, у ученичком дому и требале су ми паре. Када
сам почео да радим, ређе сам наступао – објаснио је Андреј
Крњајић, због чега је почео да наступа као улични свирач.
Леп и сунчан уторак, помогли су му, да видно
расположен, отпева двадесетак домаћих и страних рок
песама, а наши суграђани, помало стидљиво прилазећи му,
али раздрагани, били су великодушни. Углавном, када
наступа наилази на подршку пролазника, који се окупе око
њега, мада постоје и лошије реакције људи о којима није хтео
да прича.

Андреј Крњајић
улепшава суморну јесен
на убском Градском тргу
Бавити се уличним свирањем није ни мало једноставно
јер је потребно прво суочити се са нелагодношћу због јавног
наступа на улици, стидом и тремом због реакције људи.
- Сваки дан ме је, кад кренем, срамота. Али, после првих
пар песама, кад дође неко и да коментар, мени је милина.
Обично са мном наступа Владимир Јоргић из Лознице,
упознали смо се у ученичком дому у Земуну и почели заједно
да наступамо. Састајемо се често, иако ја сада живим у
Инђији, а он у Лозници- искрен је Андреј Крњајић.
Иако се по начину свирања и певања није могло
приметити да Андреј нема музичко образовање, признао је
да је прве акорде савладао уз помоћ клипова са „YouTube“
канала. Едукацију из музике стицао је вежбајући клавир осам
година, након чега учи да свира и гитару. Осим уличног
наступа, Андреј и Владимир свирају у пар рок локала, јер
музика којом се представљају је домаћи и страни рок. Од
народних песама свирају свега две песме.
Андреј је радио и као конобар на црногорском приморју,
наступао је на улицама и плажама, а зарадом од уличног
свирања платио је своју фиксну протезу.
– Може лепо да се заради, две, три хиљаде, без
проблема. Гитару сам купио, тако што сам месец дана радио
на распусту, у средњој школи, у Црној Гори. Тренутно свирам
на позајмљеној гитари, јер моја нема ни једну жицу.
Андреја и Владимира слушали су у Лазаревцу, Шапцу,
Новом Саду, Београду, Сомбору, Сремској Митровици,
Будви, Тивту... На градским трговима и улицама свирају
некада два сата, а некада остану цео дан. Иако воли музику,
каже да, када би му понудили неки други посао, одмах би га
прихватио.
Д.Капларевић

Ученици треће године средње Техничке школе „Уб“,
полагали су пробни државни испит из српског језика, математике и стручног испита, 28, 29. и 30. октобра, од девет до 10,30
часова. Техничка школа „Уб“ нашла се међу 38 четворогодишњих средњих стручних школа у Србији, изабрана
случајним узорком, да учествује у првом пилот програму
полагања пробне државне матуре, која ће се изводити наредне
школске 2021/ 2022. године.

Убски средњошколци учесници
пилот програма
Полагање стручног испита изискивало је познавање
градива из стручних предмета. Права државна матура полагаће
се у јуну 2022. године. Ученици су полагали писмено сва три
теста. Циљ пројекта је да се тестира и провери нов концепт
полагања велике матуре. Ученици средњих стручних школа ће
убудуће, по овом моделу, полагати стручну матуру, ученици
гимназија – општу матуру, а ученици уметничких школа –
уметничку матуру.
У првом ‘’пилотирању’’ државне матуре учествовало је 50
гимназија, 38 четворогодишњих стручних школа, десет трогодишњих средњих школа и три уметничке средње школе. Укупно
101 средња школа у Србији.
За сада није много тога разјашњено, па будући дипломци
не знају, како ће се и под којим критеријумима уписивати на
факултете, да ли без пријемних испита, или ће полагати диференцијалне испите. Више информација о самом полагању, може
се пронаћи на сајту www.matura.edu.rs

У ДОМУ КУЛТУРЕ ОДРЖАНА ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ

„НЕВАЉАЛА ПЕПА“
Убске малишане обрадовала је забавна хит представа за
децу „Неваљала Пепа“, коју су извели глумци Драгана Суџук,
Маша Пантић и Андрија Ковач, у суботу 24. октобра, на Великој
сцени Дома културе „Уб“. Овај позоришни комад урађен је по
мотивима анимираног филма „Пепа Прасе“, али кроз причу о
Црвенкапи. Аутор и редитељ представе Андрија Ковач, осмислио је догодовштине Пепе Прасета на интересантан начин, који
се допао најмлађој убској публици.

Иако се тражила карта више, због епидемиолошке ситуације, представу је погледало 100 малишана, што је трећина места од укупног капацитета сале. Улазница је коштала 250 динара, а сви присутни су, поред мера прописане дистанце, били у
обавези да носе заштитне маске. Представа која је интерактивног карактера, увеселила је наше најмлађе, али и глумачку
екипу „Машиног позоришта“, јер су након дуже паузе, због
епидемије корона вируса, напокон, стали на позоришне даске.
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ВЕЛИКИ УСПЕХ КЛАСЕ СОЛО ПЕВАЊА

ТРИ ПРВЕ НАГРАДЕ
- Деца су била предивна, Срећна сам, јер су успели да дају свој максимум на тешком
и захтевном такмичењу – рекла је професорка певања Теута Аслани Ђурђевић
Ученици МШ „Петар Стојановић“, класе соло певања
Теуте Аслани Ђурђевић – Милица Адамовић, Јован Симеуновић
и Стефан Капларевић, освојили су три прве награде на 25.
Републичком такмичењу у соло певању, одржаном у недељу 18.
октобра, у МШ „Коста Манојловић“ у Земуну, у организацији
Удружења музичких и балетских педагога Србије. Велики успех
на овом такмичењу крунисан је позивом за учешће на 18.
Смотри музичких талената Србије, финалном такмичењу
првонаграђених такмичара, републичког ранга, одржаној 25.
октобра у истој школи, на којој је Стефан Капларевић освојио
прву награду, а Милица Адамовић другу награду. Након
завршетка Смотре и поделе диплома, Стефану је уручен ваучер
за Осмо међународно такмичење „Вера Ковач Виткаи“, које ће
се одржати следеће године у Новом Саду, док је Милица освојила ваучер за једно од наредних републичких такмичења.
- Ово је први пут за 11 година рада да моји ученици освоје
три прве републичке награде, а било је доста награда, републичких и са фестивала, као и разних других такмичења. Ради се о
врло еминентном такмичењу републичког ранга. Жири је био
врхунски - професори доцент Анастасија Холц, мр Марта Балаж,
мр Тања Андријић и мр Дијана Мартиновић, уметници и оперски
певачи. Деца су била предивна. Толико сам срећна, просто не
могу да верујем, како су успели да дају свој максимум на тако
тешком и захтевном такмичењу – рекла је Теута Аслани Ђурђевић, професорка певања.
Иако најмлађи у својој категорији, Милица Адамовић
(2007. годиште), Јован Симеуновић и Стефан Капларевић (2004.
годиште) пружили су максимум и оставили запажен утисак пред
члановима жирија, чији је председник била сопран Анастасија
Холц, уметница светског реномеа, доцент, професор соло
певања на Универзитету „Слобомир“ и директорка прве домаће
уметничке агентуре „M.A.Аrtist“, као и гостујући професор на
универзитетима у Кини и Стразбуру.
Неизоставни део наступа изискивао је добру сарадњу са
корепетиторком Дубравком Радовић. Инструмент којим се
певачи служе је глас, који треба контролисати, а притом обраћати пажњу на технику дисања, импостацију, показати и сценски

Стефан Капларевић, проф. Теута Аслани Ђурђевић,
Јован Симеуновић и Милица Адамовић
наступ који је у складу са композицијом која се изводи. Више
различитих елемената чини добар наступ, који бодује жири.
- Ученик би требало да остави добру слику, да се види
да је са учеником рађено на прави начин. Гледа се шта је
професор урадио, а шта је ђак успео да примени. Посматра се
и природни дететов таленат, боја гласа, постура тела, певачки
став, однос према публици, сценски наступ... – објаснила је
елементе бодовања при наступу Теута Аслани Ђурђевић.
Захтеван програм извођен је, углавном, на италијанском
језику, али су се на репертоару нашле и композиције на немачком и руском језику, као и један домаћи композитор. Милици,
Јовану и Стефану постигнут успех свакако је постао мотив да
наставе да усавршавају технику певања и представе се на
неком од наредних такмичења.
Д.Капларевић

ТРИБИНА О ВЕШТИНИ КОМУНИКАЦИЈЕ

ГОВОР И ЕМОЦИЈЕ
Веома поучно и занимљиво предавање одржао је
комуниколог Немања Петровић,
професор српског језика и књижевности
У организацији Установе културе, 22. октобра одржана је
трибина под називом „Вештина комуникације: говор и емоције“,
на којој је говорио Немања Петровић, професор српског језика и
књижевности и комуниколог, док је модератор био Радован Пулетић. У веома поучном и за присутну публику занимљивом предавању, уприличеном на Малој сцени Дома културе, гост трибине изнео је теоријску подлогу и емпиријска сазнања о значају
комуникације, стиловима комуникације и њеној улози у одржању или погоршању односа, о говору тела, интонацији, о ономе
што саговорници прећуткују, а може се прочитати између редова.
- Комуникација је постала нешто што нам је свима слаба
тачка с обзиром на проблем отуђења и на околности у којима
смо се нашли и у којима се налазимо често. Због тога су потребна не више теоријска знања, него вештине којима можемо да
победимо све то и да се прилагодимо модерном принципу, како
бисмо за себе узели најбоље“, рекао је на почетку свог обраћања професор Петровић, додајући да је комуникологија млада и
озбиљна наука, која је у експенанзији, и тек ће бити, јер све што
нас окружује јесте комуникација.
„Нема доброг комуниколога теоретичара без образовања
и читања, а нема доброг комуниколога практичара без социјализације, без љубави према животу, друштву, према другом. Човек
је биће које се односи, то значи да му за тај однос треба неко
други и он не може да се искаже без неког другог. Сви наши појавни облици очитују се тек када смо у контакту. Мимо контакта, у
четири зида, како год изгледали себи дивно или гадно, то не зна-

Немања Петровић и Радован Пулетић
чи апсолутно ништа. Ми смо ми тек кад то примети неко други
трећи, пети и десети“.
Кључ животног успеха и на приватном и на пословном
пољу је комуникација, те је врло битно на који начин и шта
кажемо. Сами одлучујемо о начину комуникације, која се
темељи на два појма: знати слушати и знати говорити.
„Ми речју можемо да обрадујемо, да растужимо, можемо
да уништимо или да ваздигнемо. Реч, ако није на свом месту,
ако је несувисла, непромишљена, ако је оштра, а долази од
драге особе, представља и те како један стресор. Језик је
моћно средство и оно што ми можемо то је да више разговарамо, да подржимо и разумемо једни друге што боље, можемо
и да занемаримо неке ствари које нису битне, а могу да буду
сметња у комуникацији, дружењу и свему другом“, поручио је
Немања Петровић на крају трибине, која је била интерактивна,
тако да су присутни имали прилику да дају свој суд у вези са
темом, а свакако су могли да чују различите занимљивости из
области комуникологије.
Д.Недељковић

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

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОДРЖАНА ТРИБИНА У ЧАСТ СТОГОДИШЊИЦЕ ЉИГА

ЉИГ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Говорећи о догађајима који су обележили период Другог светског рата, не само на подручју Љига, већ
и целокупног Колубарског округа, др Немања Девић из Института за савремену историју истакао је два
најважнија момента и догађаја, а то су Љишка борба и Светосавски конгрес у селу Ба, код Љига.
Поводом обележавања стогодишњице варошице Љиг,
23.октобра, Градска библиотека „Љиг“ у сарадњи са
Удружењем за неговање културног наслеђа "Челник",
организовала је трибину на тему Другог светског рата у Љигу.
У складу са прописаним епидемиолошким мерама
заштите, број места је био ограничен, уз обавезно ношење
маски у затвореном простору. За љубитеље историје,
културе и наслеђа који нису били у могућности да дођу и
присуствују овој трибини, уживо је емитован снимак на
званичној Фејсбук страници Градске библиотеке.
Говорећи о догађајима који су обележили период
Другог светског рата, не само на подручју Љига, већ и
целокупног Колубарског округа, др Немања Девић из
Института за савремену историју истакао је два најважнија
момента и догађаја, а то су Љишка борба и Светосавски
конгрес у селу Ба, код Љига.
Наиме, према речима др Немање Девића, на почетку
Другог светског рата, 1941. године, превагу над комунистичким покретом у Љигу и Качерском срезу однео је Равногорски покрет Драже Михаиловића, који је у овом крају био
формиран око војночетничких одреда, под командом наредника Милована Недељковића из Мораваца, капетана Драгише Нинковића из Дића, капетана Милијана Јовановића из
Пољаница, а све то првенствено из разлога традиционалних
монархистичких идеја које су они чврсто заступали, као и
њихове близине Равној гори.
Један од најзначајнијих догађаја у историографији
овог дела Србије јесте и чувена Љишка битка, односно
Љишка борба, која се одигла 10. септембра 1941. године, у
чију част је подигнут партизански споменик, чувени
“Бомбаш“ у Равногорској улици, на Ибарској магистрали,
који уједно представља и главни симбол Љига.
- Нема никаквих дилема што се тиче чињеница везаних
за то шта се тачно десило на простору Љига и какав је био
епилог овог догађаја. Међутим, прича о 70 убијених Немаца
нема основа да буде оправдана. Несумњиво је да је Љишка
битка у то време била једна од најпропаганднијих слика

Детаљ са трибине у Љигу
успона партизанског покрета, али ја бих био опрезан када је
реч о броју погинулих Немаца на овом простору и верујем да је
та цифра доста мања и да се заправо ради о појединачним
немачким губицима. Међутим, та бројка од 60 или 70 погинулих
Немаца објављена је у листу „Борба“, партијском гласилу
партизанског покрета, који је имао улогу пропагандног гласила
и то су дани када се ударају темељи тзв. Ужичкој републици каже историчар Немања Девић.
Други кључни моменат, у периоду окупације, на овом
простору је организација Светосавског конгреса Равогорског
покрета у селу Ба, који је трајао од 25. до 27. маја 1944. године,
чија идеја и суштина је била да се на том скупу доносе јако
битне и важне одлуке, на основу којих би Равногорци почели
да размишљају о преуређењу Југославије. Таква организација
Конгреса би дала далеко другачију слику од онога како ми
данас видимо тај исти покрет.

МИЛОШ БОСАНЧИЋ, НАЈВЕЋЕ ПОЈАЧАЊЕ У ИСТОРИЈИ ФК КАЧЕР

У БЕЛАНОВИЦИ КАО КОД КУЋЕ
Некадашњи фудбалер „вечитих“ ужива играјући у седмом рангу такмичења
Све љубитеље фудбала у Србији изненадила је вест да
је бивши фудбалер Партизана и Црвене звезде, Милош
Босанчић, који је протекле сезоне наступао за Рад, одлучио
да у 32. години каријеру настави у фудбалском клубу „Качер“
из Белановице, тиму основаном 1923. године, који је члан
седмог по рангу такмичења, односно Општинске лиге Лајковац-Љиг-Мионица.
Мада је још могао да игра по суперлигашким теренима,
наш некадашњи млади репрезентативац повукао је радикалан потез и тако постао највеће појачање у историји
Качера. Због чега је избор пао баш на тим из Белановице,
Босанчић је образложио за "Новости".
- Свиђа ми се тај део наше дивне Србије. Имам неколико пријатеља који су везани за Белановицу, често боравимо у том малом месту и дошли смо на идеју да кроз дружење подигнемо ниво фудбала колико је то могуће. Упоредно
завршавам школу за тренерску лиценцу и желео бих да направим успешну тренерску каријеру. Цео живот сам окружен
фудбалом и ово је чиста спортска прича из уживања. Искрено, нисам знао шта ме очекује у овом рангу, али пријатно сам
изненађен - рекао је Босанчић. М.Јовановић (Вечерње Новости)

Милош Босанчић (лево), фото:Приватна архива
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Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЛЕПТИРИЋ" ЛАЈКОВАЦ ОВЕ ГОДИНЕ ПРОСЛАВЉА

ЧЕТРДЕСЕТИ РОЂЕНДАН
Програм прилагођен актуелној епидемиолошкој ситуацији
Предшколска установа „Лептирић“ Лајковац је
установа која деци обезбеђује негу, превентивну и
здравствену заштиту, исхрану, васпитање и образовање,
одмор и рекреацију. У организационом смислу јединствена је
на територији општине Лајковац. Свој рад реализује у
наменски рађеним зградама - објекту класичне градње и
новоизграђеном објекту. Укупна површина дворишта је 108
ари, у оквиру ког се налазе два игралишта са тартанском
подлогом, справама и реквизитима за игру деце.
Њен рад датира од давне 1934. године, када су чланови
здравствене задруге у Словцу, у „Сеоској кући“, основали
прво дечије обданиште. Опрему, одржавање и
загревање обданишта плаћала је здравствена
задруга из Словца, а рад учитељица финансирао је
Централни хигијенски завод из Београда.
На седници општинске самоуправне интерресорне заједнице дечије заштите, 16.октобра
1980.године, основана је предшколска установа
Дечији вртић „Лептирић“ која је у почетку користила просторије монтажног објекта старе средње
школе, капацитета 80 деце. Нови наменски објекат
капацитета 100 места изграђен је 1986.године. У
периоду од оснивања установе до септембра 2000.
године директор је била Љубица Миловановић
(дефектолог-логопед). Од септембра до априла
2001. године ту функцију обављала је Снежана
Жуњић (социјални радник), а од априла 2001.године
директор вртића у Лајковцу је Мила Лончар
Митровић (професор разредне наставе, васпитач,
мастер-менаџер организационих наука), која је и
данас на челу ове угледне установе.
У међувремену се повећао обухват деце и ширила
мрежа предшколске установе, па су групе постале прекобројне и створила се листа чекања. На месту срушеног
монтажног објекта, 1.октобра 2018.године, изграђена је и

Из старих албума:
Лајковачки вртић,
некада

Прослава поводом јубилеја
у дворишту ПУ „Лептирић“

опремљена модерна зграда по свим стандардима који
регулишу предшколску делатност, капацитета 300 деце.
Почео је електронски упис деце и укинута је листа чекања.
Данас, после 40 година, у целодневном боравку формиране
су четири групе јасленог узраста (деца до три године), укупно
96 деце, као и десет васпитних група узраста од три до шест
година – 286 деце. Четворочасовним програмом обухваћено
је 76 малишана, који су смештени у пет група припремно
предшколског програма, и у предшколску установу се довозе
комбијем вртића.
- Предшколска установа организује и повремене
програме, као што су радионице, али због тренутних
епидемиолошких услова, они се не реализују. У лајковачком
вртићу постоји богат програм културних јавних манифестација кроз које деца обилазе многе градове у Србији, Црној
Гори и Републици Српској. Одлука о регресирању трошкова
боравка деце садржи повољне услове за родитељска
плаћања, што представња својеврсну помоћ и подршку
породицама у одгајању деце. У установи је запослен 71
радник на неодређено време и седам радника на привремено
повременим пословима, чији је задатак реализација
несметаног васпитно-образовног рада. Напомињемо да je
при спољашњем вредновању oд стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја установа добила
највишу оцену, на шта сам најпоноснија- истиче директорка
ПУ „Лептирић“ Мила Лончар Митровић .
Према њеним речима, основни задатак ове установе је
да одржи и унапреди квалитет предшколског образовања и
васпитања. Такође, лајковачки вртић има и акредитоване
семинаре од стране Завода за унапређивање васпитања и
образовања из Београда.
Прослава јубилеја, нажалост није имала свечану
академију како је планирано, због актуелних епидемиолошких услова. Уз концерт „Мис триа“ из Ваљева, рођенданску торту и 40 балона који су симболично пуштени у
ваздух, сва деца и сви запослени из установе обележили су
овај свечани јубилеј.
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АПЕЛ ЛАЈКОВАЧКОГ ШТАБА
ДА СЕ ПОШТУЈУ МЕРЕ

ТРИДЕСЕТОРО
ЗАРАЖЕНИХ
У ЛАЈКОВЦУ
Појачана контрола
инспекцијских служби
На територији општине Лајковац
потврђена су још три случаја заражавања коронавирусом. Инфицираних
сада је на овом подручју има укупно 30,
од којих је двоје хоспитализовано, а 28
особа је у изолацији.
У циљу спречавања и сузбијања
епидемије заразне болести Ковид-19,
изазване вирусом САРС-ЦоВ-2, Штаб
за ванредне ситуације општине Лајковац наглашава неопходност потребе
примене свих мера заштите становништва од заразних болести на територији општине Лајковац, прописаних
одлукама Републичког кризног штаба и
Закључком локалног штаба за ванредне ситуације, па је неопходно да се
примена наведених мера настави до
побољшања епидемиолошке ситуације.
Такође, Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац подсећа, да
надзор над спровођењем мера интензивно врше надлежна Републичка
санитарна инспекција, као и инспектори Одељења за инспекцијске
послове Општинске управе Лајковац.
Инспекцијке службе су непрекидно на терену, а контрола и надзор
над спровођењем мера, који се врше у
свим објектима (од трговинских радњи
до угоститељских објеката), посебно
су интензивни током викенда. Евидентно је да, као што је и најављено,
инспекцијске службе, управо у циљу
очувања здравља становништва воде
оштрију казнену политику, односно
изричу максималан износ казни предвиђених законом.
Штаб за ванредне ситуације
општине Лајковац подсећа на препоруке које се морају поштовати.
Кризни штаб за борбу против
Ковид-19 донео је препоруке у борби
против епидемије корона вируса:
1. Ношење маски је обавезно у
затвореном простору, у Градској кући у
свим јавним предузећима и у свим
јавним установама, а препорука је
ношење маски у поштама, банкама као
и продавницама и свим сличним
затвореним просторима;
2. На отвореном простору препоручује
се држање дистанце од најмање један
метар;
3. На снази је препорука да се избегава
окупљање истовремено већег броја
људи на јавним површинама и у
затвореном простору и то не више од
30 људи;
4. Према саопштењу Кризног штаба
Владе Србије, обавезно је коришћење
заштитних маски у међуградском
превозу и путницима који не носе
маске неће бити допуштен улаз у
превозна средства. Маске не морају
бити хируршке, купљене у апотеци, већ
грађани могу да користе и памучне
маске за вишекрату употребу.

ИЗ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЈАВЉАЈУ

УЗ МАЊЕ УЧЕСНИКА

ТРИБИНА И ИЗЛОЖБА
БЕЗ ПУБЛИКЕ

ОДРЖАН
„КОЛУБАРСКИ ВЕЗ“

Традиционалну трибину посвећену Колубарској бици и изложбу
акустичних инструмената етно музике, овог новембра због познате
ситуације са корона вирусом, ТОО Лајковац, приредиће без публике,
али јавности ће, ипак, бити доступне подсредством медија

Традиционална смотра фолклора “Колубарски вез”, чији
је домаћин КЦ “Хаџи Рувим” Лајковац, а коју организује
фолклорни ансамбл лајковачког Културног центра, у складу са
епидемиолошком ситуацијом окупила је, прошле недеље,
мањи број учесника него ранијих година. Поред домаћина,
гостујући КУД био је “Диша Ђурђевић” из оближњег Вреоца, а
вече су песмом улепшали чланови етно групе из Ваљева и
талентована лајковчанка Анђела Милосављевић. Водитељ
програма био је члан литерарне и беседничке секције СШ “17.
септембар” талентовани Матеја Петронијевић.

Изложба акустичних инструмената
етно музике, једна oд ауторских приредби Туристичке организације општине
Лајковац, по којој се рашчула међу
љубитељима наше традиције, због
познате ситуације са корона вирусом,
овог новембра биће одржана
без
публике, али у присуству представника
медија, тако да ће шири аудиторијум све
то моћи да прати преко телевизије,
портала, новина и друштвених мрежа.
- Све ове приредбе трају већ десет
година и стекле су своју публику, која ни
сада неће бити ускраћена да види
експонате и чује извођаче програма, али
подсредством савремених медија. Изложба акустичних инструмената етно музике утемељена је у нашој традицији и са
њом се радо упознају све генерације.
Старији да се подсете детињства и ране
младости, а млађи да сазнају како су им
преци живели, коју музику су слушали и
на којим инструментима је извођена, те
како су их градили- истиче Милутин
Ранковић, директор Туристичке организације општине Лајковац.
Према његовим речима, трибина
"Сећање на Колубарску битку", важна је
због одавања почасти нашим прадедовима, који су бранећи родну груду,
извојевали победу о којој је свет причао,
а војне академије је проучавалале.
- Све ово заједно може и мора бити
део туристичке понуде наше општине.
Са друге стране, за планинарски марш
"Стазама Колубарске битке", који ТОО

Лајковац подржава уметничким програмом, а ПСД "Ћира", организује и који је
био предвиђен за 28.новембар, не
можемо да потврдимо одржавање,
уколико се епидемиолошка слика у
земљи не промени, јер познато је да на
њему учествује и више стотина људи.
ТОО Лајковац ће пратити мере и
препоруке, у очекивању да ће идућа
година бити повољнија.

ЗАВРШЕНА ЈЕСЕЊА ТЕНИСКА ЛИГА

ОКТОБАР У ЗНАКУ ТЕНИСА
Рекордан број учесника, чак 63
Повољне временске услове искористили су тенисери лајковачког тениског клуба, који су на теренима Установе
за спорт и омладину одиграли завршницу сезоне - јесењу лигу. Поред
чланова из Лајковца, учешће на такмичењу узели су и тенисери из околних
места: Уба, Лазаревца и Ваљева.
- За разлику од пролећне лиге, у
којој су се такмичила 52 учесника, овога
пуста смо имали већи број учесника. Задовољни смо што је јесења лига показала да је тенис све заступљенији у
Лајковцу што говори и број 63 учесника.
Такмичење се одвијало у пет категорија,
а прва места су освојили: категорија
ветерани 50+ - Миле Милић, категорија
Почетници - Владимир Савковић, категорија Ц - Иван Митровић. категорија Б Иван Миленковић, категорија А - Марко
Биљић- изјавио је организатор јесење
лиге Марко Биљић.
Због поштовања епидемиолошких
мера, ни овог пута није било публике на
трибинама, а медаље су додељене
симболично након завршетка сваког
полуфинала и финала.
Ј.Жујовић

Путовање кроз традиционалне фолклорне игре започело
је “Бугарком” у извођењу првог ансамбла Културног центра
„Хаџи Рувим“, а потом је “Игре из Србије” извео дечији
ансамбл. Игре из Лесковца заиграли су гости из Вреоца, КУД
“Диша Ђурђевић”, а након тога први фолклорни ансамбл КЦ
“Хаџи Рувим” извео је познату кореографију “Горњи висок”.
Посебан доживљај био је наступ верних чувара нашег музичког
етоса, чланова етно групе из Ваљева у саставу Мила Ристовић,
Ивана Стојановић, Теодора Јовић, Милена Урошевић и Иван
Павловић. Приређена су још два музичка специјалитета са југа
Србије, и то “Лесковац” у извођењу дечијег ансамбла КЦ “Хаџи
Рувим”, а потом “Игре из околине Ниша” у извођењу КУД
“Диша Ђурђевић” из Вреоца. Сплет етно мелоса извеле су
гошће из Ваљева и млада талентована Лајковчанка Анђела
Милосављевић.
Члановима КУД “Диша Ђурђевић” из Вреоца, који су у
овим сложеним околностима били гости манифестације, организатор је уручио захвалницу и пригодне поклоне. Фолклорни
ансамбл Културног центра “Хаџи Рувим” је, уз кореографа
Јелену Поповић, наступио у пуном сјају, а за сам крај дружења
први ансамбл КЦ “Хаџи Рувим” одиграо је игре из Македоније.
Лајковачке фолклорне ансамбле пратио је оркестар
Зорана Марковића из Ћелија, док је гостујући оркестар пратио
друштво из Вреоца.

ПУ „ЛЕПТИРИЋ“ ЗАПАЖЕНА НА СУСРЕТИМА
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА У КЛАДОВУ
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МИЛА ЛОНЧАР МИТРОВИЋ
И АНА МАРЈАНОВИЋ ОРГАНИЗОВАЛЕ

ПОКЛОН СЕМИНАР
ЗА УБСКЕ КОЛЕГЕ
У Предшколској установи „Уб“, прошле среде, одржан
је семинар на тему „Комуникацијске вештине васпитача,
стучних сарадника и сарадника у финкцији унапређења
етоса у предшколској установи“, који су убском вртићу
бесплатно даривали његови реализатори Мила Лончар
Митровић (директор ПУ “Лептирић“) и Ана Марјановић
(педагог). У питању је семинар који је акредитован од стране
Завода за унапређивање образовања и васпитања.
- Комуникацијске вештине су значајне за развој
запослених у предшколским установама на личном и
професионалном плану, као и за побољшање квалитета
рада са децом, квалитетнију сарадњу са родитељима и
свеукупан развој предшколских установа. Овим акредитованим семинаром настојимо да подстакнемо медицинске
сестре, васпитаце и стручне сараднике да преиспитују
сопствене компетенције у погледу комуникацијских
вештина, да схвате да их могу надограђивати и усавршавати
и опробају се у неким новим комуникацијским моделимаистиче Мила Лончар Митровић.

Учесници семинара на Убу
Према њеним речима, кроз интерактивност учесници
семинара разрађују неке од могућих начина за
унапређивање међуљудских односа и атмосфере у
васпитно-образовним установама. Теме су везане за
важност и значај вербалне и невербалне комуникације,
активно слушање, повратне информације, емоционалну
интелигенцију и НЛП (неуро лингвистичко програмирање).
Семинару је присуствовало 28 учесника, који су били
заинтересовани и мотивисани за рад и исказали тежњу да
знање и вештине које су стекли примене у пракси.

ДВЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Финалисти у категорији А:
Марко Биљић и Душан Веселиновић

На XXIII стручним сусретима медицинских сестара ПУ Србије, одржаним у Кладову, средином октобра, ПУ“ Лептирић“ из Лајковца је
учествовала са две презентације. Представљен је пројекат „Истраживање
природних материјала кроз сарадњу са родитељима“, аутора Гроздане
Пантелић, Милице Илић (медицинска сестра) и Иване Димитријевић
Ивковић (васпитач). Тим сестара Установе је започео реорганизацију
простора који су подстицајни за игру ради интезивног коришћења
природних материјала у раду са децом, а све у сусрет Новим основама
програма предшколског образовања и васпитања.
Поред пројекта одржана је и радионица коју су реализовали аутори
акредитованог семинара „Комуникацијске вештине васпитача, стручних
сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској
установи“, Мила Лончар Митровић (директор ПУ “Лептирић“) и Ана
Марјановић (педагог). Учесници радионице имали су прилику да се упознају
са многим техникама за унапређивање вештина комуникације – активним
слушањем „Ја порукама“, невербалном комуникацијом, емоционалном
интелигенцијом, као и неуро-лингвистичким програмирањем. Радионице су
део семинара који је акредитован од стране Завода за унапређивање
васпитања и образовања.

Лајковчанке на саминару у Кладову
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ЛАЈКОВАЦ

"ДИЗЕЛКА" БЕЗ ПОБЕДЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

ЗАДРУГАР НАПРАВИО ПРОМЕНУ НА МЕСТУ ТРЕНЕРА

ГРУЖА
ЗА МИРАН САН

ВУЈОВИЋ УМЕСТО
ЈОВАНОВИЋА

Лајковчани су били на прагу успеха у Ариљу, али их је
лош финиш коштао пораза. Иако је Ђермановић наивно
скривио пенал, гости су одличном игром до паузе
направили преокрет. Најпре је Арсић искористио идеалан
пас Ђукића, а потом је још једном одлично реаговао после
корнера који је извео Чочовић. Имали су у самом финишу
првог дела пулени Срђана Јовановића контру 3 на 1, нетачан
пас је упропастио прилику да се можда реши меч...
Наставак је обележио капитен домаћих Драган
Јовановић, његова "левица" је била нерешива енигма за
младог голмана Бојана Петровића. У јеку напада "дизелке",
севнула је контра коју је Јовановић претворио у нову победу
најпријатнијег изненађења јесени...
Српска лига "Запад", 13. коло

Будућност (Ариље)- Железничар 4:2 (1:2)
Стадион у Ариљу. Судија: Филип Петронијевић
(Крагујевац). Стрелци: Ковачевић у 19. и Јовановић у 62.,
74. и 89. за Будућност, а Арсић у 32. и 41. минуту за
Железничар. Жути картони: Стојковић, Вукомановић (Б),
Станојевић, Арсић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Б.Петровић 6, Павловић 6, Митровић 6,5,
Тинтор 7, Живковић 6,5, Ђукић 7, Чочовић 7, Ракић 6 (од
46. М.Петровић 6), Станојевић 6,5, Арсић 8 (од 85.
Јевремовић -), Ђермановић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Драган Јовановић (Будућност)

Након пораза у Дивцима, управа Задругара се, у
договору са Драганом Јовановићем, одлучила за
најболнији потез- смену на клупи. Некадашњи беспокомпромисни дефанзивац "зелених" није успео да врати
кола која су кренула низбрдо, посебно болан био је пораз у
Доњем Добрићу, па је решење за финиш јесени пронађено
у искусном лазаревачком стручњаку Драгану Вујовићу.
Колубарско-мачванска зона, 12. коло

Дивци- Задругар 2:1 (1:0)
Стадион у Дивцима. Судија: Немања Богдановић
(Чачак). Стрелци: Џикнић у 33. и 65. из пенала за Дивце, а
Марјановић у 89. минуту за Задругар. Жути картони:
Стјеља, Поповћ, Солдатовић (Д), Бојић, Томић, Глигорић
(З).
ЗАДРУГАР: Глигоријевић 7, А.Марковић 6,5, Бојић 6,5,
Марјановић 7, Симеуновић 6,5 (Глигорић 6,5), Новаковић
6,5, Радосављевић 7, Јеринић 6, Павловић 6,5,
Н.Марковић 6 (Савић -), Томић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Јован Џикнић (Дивци)
Задругар у Дивцима ниједног тренутка није био
конкурентан ривал, домаћи су на крилима расположеног
голгетера Џикнића изградили сигурну предност, а
Марјановић је само поправио утисак у финишу. Меч са
Радничким протекао је у знаку тврде борбе свих 90 минута,
један луцидан потез противничког нападача решио
јекомшијски дерби, а Лајковчанима остаје да жале за
шансама Лукића (поново се повредио) и Јеринића.
Колубарско-мачванска зона, 11. коло

Задругар- Раднички (Ваљево) 0:1 (0:1)
Стадион Задругара у Лајковцу. Судија: Аврамовић у 34.
минуту. Жути картони: Глигоријевић, Гавриловић (З),
Симеуновић, Томић, Милошевић, Марковић (Р).
ЗАДРУГАР: Глигоријевић 6,5, А.Марковић 6 (Бојић 6,5),
Новаковић 6,5, Симеуновић 7, Глигорић 6,5,
Радосављевић 7, Јеринић 6, Лукић 6,5 (Павловић 6),
Гавриловић 6, Н.Марковић 6,5, Томић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стојан Аврамовић (Раднички)

Никола Чочовић
(Железничар Лајковац)
Дуел са екипом из Богатића почео је у знаку повреде
"бонуса" Ћитића, ипак до паузе није било много узбуђења.
Наставак почиње голом гостију, Стевановић је умакао
одбрани Железничара, али је експресно изједначио Тинтор
након убачене лопте Чочовића. Остали су домаћи и са
играчем мање, али се то није много осетило на терену.
Затресла се још једном мрежа гостију, Тинтор је поново био
доминантан у скоку, али је заставица помоћника Јеремића
спречила славље Лајковчана...
Српска лига "Запад", 14. коло

Железничар (Л) - Мачва (Богатић) 1:1 (0:0)
Стадион Железничара у Лајковцу. Судија: Ненад
Ђорђевић (Ариље). Стрелци: Тинтор у 54. за Железничар,
а Стевановић у 50. минуту за Мачву. Жути картони:
Станојевић, М.Петровић (Ж), Јекић, Петровић,
Молеровић, Бихорац (М). Црвени картони: Павловић у 58.
и Бојан Петровић у 88. (на клупи) (обојица Железничар).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Стевановић 7, Ћитић - (од 8.
Пантелић 6, од 46. Живковић 6,5), Митровић 7, Тинтор 7,5,
Павловић 6,5, Ђукић 7, Чочовић 7, Арсић 6,5 (од 83.
М.Петровић -), Станојевић 7, Радибратовић 6 (од 46.
Јевремовић 6)
У суботу од 13 часова, "дизелка" има прилику да
против Груже на страни увећа јесењу залиху, али ће до
бодова морати без "пожутелог" Станојевића и "поцрвенелих" Павловића и Бојана Петровића.
Б.Матић

У недељу је меч од огромног значаја са Раднички
Стобексом, ни најстарији навијачи не памте три везана
пораза на домаћем терену, па ће лајковачки зонаш са новим
тренером пробати да прекине непријатну серију.
Б.М.

КУП СРБИЈЕ ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ

ЖЕЉА УБЕДЉИВ
ПРОТИВ ЗВЕЗДЕ
Супериорном игром, од почетка до краја утакмице, одбојкашице
Железничара су у првој утакмици
четвртфинала Купа Србије победиле Црвену звезду са 3:0, по
сетовима 25:13, 25:17, 25:21.
Одбојкашице Звезде су нешто јачи
отпор пружиле средином другог и
трећег сета, али су квалитет
Лајковчанки и ангажована игра
обезбедили сигурну завршницу.
Најефикасније код Жеље биле су Рајлић са 16 и
Миросављевић са 12 (4 аса) поена. Батинић је освојила 9,
Савић 8, Кутлешић 6 (4 блокаде), Перовић 4, Узелац 2 и
Ранковић 1. Код Звезде Таубнер је освојила 9, Тасић 8, а
Вучићевић 7.
Реванш меч између Црвене звезде и Железничара у
Београду, планиран за 4. новембар, одложен је (као и
првенствена утакмица у претходном колу Супер лиге
Србије) због позитивног налаза на корона вирус неколицине првотимки Звезде.

ЉИГ
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ПОСЛЕ ПЕТ ОДИГРАНИХ КОЛА,
ОДБОЈКАШИЦЕ СПАРТАКА НЕ ПОСУСТАЈУ

ЉИЖАНКЕ НА ЧЕЛУ
ПРВОЛИГАШКОГ
КАРАВАНА
Петим везаним тријумфом екипа тренера Милоша
Милића потврдила је епитет најпријатнијег изненађења
досадашњег дела првенства. Победе у Новом Саду против
истоименог тима и против Стерије из Београда од 3:0 омогућеле су им да преузму чело табеле, као једина екипа са свим
победама.
- Свакако сам задовољан досадашњим учинком и то
свима у клубу представља велики мотив да још напредујемо, каже стратег Љижанки Милош Милић. Сигуран сам
да су могућности овог тима још веће од онога што смо
видели у првих пет кола.
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ЉИЖАНКЕ
БОЉЕ ОД ИНЂИЈЕ
Лепа два викенда за љишки Спартак. Најпре су
одбојкаши на свом терену, у одличном мечу против
Јединства из Старе Пазове, стигли до победе од 3:2, док је
у исто време женска екипа у гостима против Новог Сада
славила идентичним резултатом.

Детаљ са утакмице
против Јединства

ЖОК Спартак (Љиг)
У горњем реду: Данијела Андрић, Јелена Луковић,
Милица Јовичић, Јована Шпановић, Ивана Ђорђевић,
Јелена Јелић и тренер Милош Милић.
У доњем реду: Јована Радановић, Јована Кнежевић, Јана
Којић, Нина Шкарић, Марија Милићевић, Сара Којић,
Аница Грујичић и Сара Ђурђић.
Љижанке су два меча решиле после пет сетова што би
могло да значи да је екипа психолошки стабилна и да не
мањка искуство.
- Имамо доста нових играчица, али су девојке
талентоване и вредне, па је прво место дошло као награда за
досадашњи труд. Атмосвера у тиму је позитивна и
победничка, па у предстојећим дуелима против Роде у
Београду и Смедерева на нашем терену очекујем да
наставимо у истом ритму- прижељкује тренер Милић. - Љиг
је одбојкашки град, људи веома добро разумеју овај спорт и
значи им свака победа Спартака. Надам се да ће се живот и
код нас и свету што пре нормализовати и да ћемо у наставку
првенства имати подршку наших навијача.
Саша Симић

У ЉИГУ 25 ОБОЛЕЛИХ
ОД КОРОНЕ
Према последњим информацијама које имамо
из ковид амбуланте у Љигу, код још 14 пацијената
лабораторијски је потврђен вирус короне, од укупно 20
тестираних, тако да се број оболелих за само 5 дана
попео на 25. Једно лице је и даље на болничком лечењу у
општој болници у Ваљеву. Ово је 106 случај оболелог од
почетка, односно 25 у трећем пику епидемије.
У циљу спречавања и сузбијања епидемије
корона вируса, поново се почиње са редовном дезинфекцијом улица и јавних установа у Љигу. Наиме, извршена
је детаљна дезинфекција најпрометнијих улица, али и
Дома здравља "Љиг", ОШ "Сава Керковић", СШ "1300
каплара", као и зграде Општине Љиг, а све то у циљу
спречавања ширења вируса КОВИД 19. Оваква дезинфекција ће се вршити сваке седмице у наредном периоду.

У 5.колу, најпре су Спартакове даме против Стерије из
Београда рутински стигле до максималне победе, док су
одбојкаши одиграли још један маратон, овога пута у
Великом градишту против ВГСК. Упорни и мотивисани
домаћин успео је да „откине“ бод фаворизованој екипи
Спартака (2:3), али су Љижани уписали нову победу и
остали у врху табеле I лиге са четири победе и једним
поразом.
У наредном колу љишки мушки тим дочекује
последњепласирани ВА 014 из Ваљева, док ће Спартакове
даме ићи на мегдан београдској Роди.

ФУДБАЛ

Колубарско-мачванска зона
У 12.колу Спартак из Љига је новим поразом
(службени резултат 3:0) у гостима против Врело Спорта
остао на дну табеле са свега пет бодова, а досадашњи
учинак покушаће да поправи предстојећег викенда у
комшијском дербију против Рибнице из Мионице.

Међуопштинска лига „Запад“
Врло добар учинак у 11.колу имале су екипе из
љишке општине. Најпре је у суботу Рајац у Кадиној Луци
савладао Ракац Ставе са 2:0, а затим је у недељу Младост у
Латковићу забележила минималну победу против Драчића. Стари другари су у Доњем Црниљеву одиграли 1:1
против екипе Миленко Павловић.
Рајац је тренутно на 5.месту и заостаје 4 бода у
односу на водећи Попадић, Стари другари су на 6.месту
имају 21 освојен бод, док је Младост новом победом
побегла са дна табеле и сада заузима 13.место са 7 бодова.
У 12.колу састају се Стари другари – Лукавац,
Команице – Младост и Полет – Рајац.

Колубарско-мачванска лига за пионире
У дербију 14.кола Омладинац 2014 из Љига је на
свом терену савладао убско Јединство са 2:0. Пионири два
тима одиграли су занимљив меч у коме је, поред два гола,
виђено по још неколико шанси пред оба гола. Љижани су
коначан резултат поставили поготком у финишу сусрета,
али је Јединство при резултату 1:0 имало своје прилике за
изједначење и неизвесну завршницу.
У последњем колу првог дела првенства Омладинац 2014 гостује у Крупњу екипи Рађевца, док ће Јединство дочекати ваљевску Будућност-Крушик. 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.

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА ЖАРКА МИЛАНОВИЋА

У ЧАСТ ПОЗНАТОМ ВИОЛИНИСТИ
Поводом стогодишњице рођења Жарка Милановића,
дипломираног правника и познатог виолинисте и музичког
педагога, општина Мионица и Културни центар су, 23.октобра,
у великој сали мионичке установе културе приредили свечану академију.
Жарко Милановић је рођен 1920. године у Мионици, где
су му родитељи радили као учитељи. По потреби службе селе
се у Скопље, где остају до 1929. године, а потом долазе у
Београд. Од седме године похађа музичку сколу “Јован
Зорко” на одсеку виолине. Студије је наставио код професора
Живорада Грбића, по којем Музичка школа у Ваљеву носи име
и који је тада радио у Музичкој школи “Станковић”. Поред
овог сјајног педагога, познаваоца и љубитеља народне
музике Милановић је дубоко зашао у тајне свог инструмента.
Жарко Милановић је широј јавности остао упамћен као
дугогодишњи шеф Народног оркестра Другог програма Радио
Београда, шеф Омладинског оркестра РТС-а, шеф оркестра
Националног ансамбла „Коло“ и као непоновљив музички
педагог. Извео је из анонимности многе певаче и инструменталисте, а неки од њих се и данас професионално баве
народном музиком. Са својим оркестром снимио је велики
број грамофонских плоча за ПГП РТС и „Дискос“ и трајних
снимака за архиву Радио Београда, а највећи успех донела му
је златна плоча са песмом “Кафу ми драга испеци” у
извођењу његовог оркестра и доајена наше народне песме
Предрага Цунета Гојковића. Са својим оркестром је учествовао у великом броју позоришних представа са сценском
музиком у Народном позоришту, један је од оснивача КУД
„Иво Лола Рибар, а за свој дугогодишњи и успешан рад Жарко
Милановић је добио велики број награда и признања, од којих
су најзначајније “Златни микрофон” за дугогодишњи
допринос програмима Радио Београда, као и награда
Удружења естрадних уметника Србије “Царевац 67”.
Присутнима се на самом почетку свечаности обратио
председник општине Мионица Бобан Јанковић.
-Жарко Милановић је допринео да Мионица буде
позната по нечему што је добро, а увек је добро оно што је
српско, традиционално, народно. Хвала нашим гостима што
су нас подсетили на познате суграђане који Мионицу чине још
већом. Из године у годину растемо и постајемо културни

Свечана академија посвећена Жарку Милановићу
центар и на томе нам већ сада могу позавидети велики
градови. Верујем да је ово вече зачетак једне лепе приче и да
ћемо у годинама које долазе поред „Мишићевих дана“ и
свечаности у част Милана Ракића имати и дане Жарка
Милановића – рекао је председник општине Мионица Бобан
Јанковић.
Живот и педагошки рад Жарка Милановића су
осветлили Јован Вукотић и Алекса Зарев, његови ученици и
оснивачи Удружења за неговање стваралаштва Жарка
Милановића, док је рад издвојеног одељења Музичке школе
„Живорад Грбић“ у Мионици представила директорка ове
установе Сузана Радовановић Перић. Такође, присутни су
имали прилику да погледају видео снимке са нумерама у
извођењу оркестра Жарка Милановића и разговорима са
познатим музичарем и педагогом. У музичком програму
наступили су ученици Музичке школе „Живорад Грбић“ из
Мионице и Ваљева. Они су свој музички таленат демонстрирали у наступима гудачког оркестра „Феникс“, етно групе
„Мионе“ и соло тачкама виолинисткиња Хане Дикић и Анастасије Радовановић, које су награђене вредним поклонима
општине Мионица. Публици се представио и фолклорни
ансамбл КУД „Војвода“ из Мионице сплетом игара из Србије.

ЗА НАСТАВНО ОСОБЉЕ МИОНИЧКИХ ШКОЛА

СЕМИНАР СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Удружење „Изражајност“ је, у сарадњи са општином
Мионица и мионичким Центром за образовање и развој, у
суботу 24. октобра, у просторијама Средње школе „Мионица“,
организовало семинар стручног усавршавања за наставно
особље средње и основних школа на територији општине на
тему „Јавни говор-технике излагачке писмености“. Предавачи су били мастер комуниколог Слободан Роксандић и
дипломирани глумац Марко Миловановић. Семинар је
реализован у неколико тематских целина, које су се односиле
на значај развијања техника излагачке писмености, дикцију,
односно правилно дисање приликом говорне интерпретације, артикулацију, разложност у говору – говорну интерпункцију, ритам и темпо, невербалну комуникацију-говор тела
и став приликом јавног излагања, гестикулацију, фацијалну
експресију и стил излагања, односно структуру јавног говора
– концепт кључних речи и употребу стилских средстава
приликом излагања.
Према речима предавача, реализација овог програма
помаже учитељима и наставницима да оплемене свој говорни
израз, да учине да њихов говор буде додатно уверљив, јасан,
гласан, динамичан и разложан, чиме ће помоћи и деци да
говоре лепо и правилно. Општи циљ предавања је развијање
језичких компетенција унапређивањем културе говора

Детаљ са семинара
наставника. То је веома важно, јер према истраживањима 75%
наше свакодневне комуникације чини говор, а само 25% се
заснива на писаном језичком изразу. Зато је значај говорне
речи непроцењив.
- Потребно је да стално радимо на себи, да надограђујемо своја знања и вештине. Општина Мионица подржава
иницијативе улагања у развој образовања како наших
најмлађих, тако и њихових наставника који им преносе знање
у циљу успешног напретка наше заједнице– изјавио је за ову
прилику председник општине Мионица Бобан Јанковић.

МИОНИЦА
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ИЗЛОЖБА ИКОНА НЕНАДА ХУБЕРА

„ДРВО НЕБЕСКО“
Мионички Културни центар је, у сарадњи са општином
Мионица, приредио је изложбу икона Ненада Хубера „Дрво
небеско“, на којој су представљене и ручно рађене дрвене
кутије за вино Радослава Хаџића. У уметничком делу
програма наступила је етно група „Мионе“ из Мионице, док је
о иконама Ненада Хубера говорила свестрана уметница,
модна креаторка, костимографкиња, таписеристкиња и
сцениграфкиња Загорка Стојановић.
- У сваком православном дому икона је постављена на
најлепше место. Само сликање иконе је литургијски чин.
Хуберове иконе су литургија његове душе. Ове иконе пред
нама су ауторово богослужење, онострани доживљај кроз
који нам даје слике његових визија. Оне изливају светлост на
нас, говоре својим линијама и бојама и живо сведоче о
истинској реалности другог света, преносећи на нас лепоту
Хуберове душе - нагласила је Загорка Стојановић.
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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
Детаљ са отварања изложбе
Ненад Хубер живи и ради у Белановици. Слика од
детињства, а иконописањем се бави већ 25 година. До сада је
излагао на 60 самосталних и преко 100 колективних изложби.
Радови му се налазе у два музеја, 18 цркава и у бројним
приватним збиркама у земљи и иностранству.

У СЕЛУ МИОНИЦИ

РАДОВИ
НА КУПАЛИШТУ
Због повољних временских услова и високих температура купалишна сезона на базенима у Селу Мионици је
трајала до краја септембра, што је у великој мери ублажило
негативне последице на финансијско пословање изазване
корона вирусом.

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

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

У току су радови на чишћењу бушотине
и регенерацији бунара
Како би се у наредно лето ушло што спремније,
надлежни у Спортском центру Мионица, који управља
комплексом, већ су предузели одређене активности на
побољшању услова за купаче. Тренутно су у току радови на
чишћењу бушотине и регенерацији бунара са којег се базени
снабдевају водом, а све у циљу побољшања издашности. Уз
радове на редовном одржавању комплекса, до почетка
следеће године планирана је и изградња терена за одбојку и
фудбал на песку, реконструкција базена и сађење дрвећа на
простору паркинга.

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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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

5.новембар 2020.г.
Драги наш

СЕЋАЊЕ

БРИВОЈЕ – БАТА
САВКОВИЋ
(4.11.1987 - 4.11.2020)

СЛАВКО БАБИЋ

Туга и сећање на тебе
никада неће проћи...

И после двадесет три
године недостајеш исто као
првог дана. Кроз успомене
и сећања, живећеш вечно
у нашим срцима.

Твоје супруга Мица и ћерка
Снежана са породицом

Твоја породица
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ НА РОЂЕНДАН

МАРИЈАНА МАЈА
САВИЋ
(9.11.1990 – 15.05.2011)
Најдража наша, рођендан ти
је! Као и претходних година
уместо честитки, добијаш ово
сећање. Сећање са мало
речи, а много љубави. Када
се срцем говори, речи су
сувишне...Ти знаш колико те
волимо и колико нам
недостајеш!

МИЛЕНА КОСТИЋ
(1953 – 2007)
Заувек са нама
у нашим срцима...
Породица Костић

Твоји родитељи и сестра

С Е Ћ А Њ Е

ЋИРИЋ
ДРАГА МИЦА

МИЛАДИН

(1924 - 1995)

(1923 - 1966)

Родитељи су корен за који остајемо везани и онда
кад престане и наше постојање. Отац није доживео да
види унуке, праунуке... потомство, али је наставио,
као и мајка, да живи у свима нама
Син Драгивоје и ћерка Драгица са захвалним потомцима

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
СЕЋАЊЕ

5.новембар 2020.г.
Тужно сећање

ДРАГОСЛАВ ЈАНИЋ
из Памбуковице (1970–2015)
Брате мој! Твој одлазак никада
нећу преболети и све бих дала да
си ту, да те могу гледати, смејати
се и радовати са тобом животу!
Недостајеш до бескраја...
Твоја сестра Вера
са породицом

"KRIN 2"
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6.11. 2020. г. навршило се десет
година од смрти наше драге

ГРОЗДАНЕ ПРОДАНЕ
ЖИВАНОВИЋ
из Бајевца
(1931 - 2010)
Са поносом и поштовањем
у нашим срцима чувамо
сећање на твоју доброту.
Син Живота
са породицом

10.новембра 2020.г. навршава
се 30 година од смрти
нашег драгог

cve}ara

pogrebna oprema
Преко пута „Мол пумпе“

МИЛОРАД
МИЛОВАНОВИЋ
МИКА КРАЉ
(1953 - 2007)
Судбина је хтела да одеш много
пре...Поиграла се, јер је живот
требало да припада теби...
Мишко

- 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 !

ЗОРАНА ЈОВИЧИЋА

062/412-194
064/34-44-949

Супруга Нада, син Александар
и ћерка Марија са породицама
и тетка Верица

(1940 - 1990)
У срцима чувамо успомену
на његов драги лик
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ОГЛАСИ

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

IV степен
IV степен
IV степен
IV степен

Техничар обезбеђења

IV степен

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

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

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

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

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

ФУДБАЛ

5.новембар 2020.г.
Окружна лига Колубаре, 13. коло

Резултати 12.кола (24/25.октобар):
Јокс Јунајтед - Брезовица 3:0
ОФК Осечина - Радник
3:2
ОФК Јабучје - Искра
4:2
Колубара 2 - ЗСК
2:1
ОФК Сењак - Бањани
2:1
Дим.Туцовић - Стрмово 1968 0:3
Тврдојевац - ОФК Брђанац 1:3
Памбуковица - Трлић
1:2
Пепељевац слободан
Резултати 13.кола (1.новембар):
Трлић - Пепељевац
2:1
ОФК Брђанац - Памбуковица 1:0
Стрмово 1968 - Тврдојевац 1:0
Бањани - Дим.Туцовић
4:0
ЗСК - ОФК Сењак
2:2
Искра - Колубара 2
2:1
Радник - ОФК Јабучје
2:2
Брезовица - ОФК Осечина 3:1
Јокс Јунајтед слободан
11
1.Strmovo
7
2.D.Tucovi}
3.Joks Junajted 7
6
4.Bawani
5
5.Trli}
6.Radnik(Ub) 5
5
7.Ose~ina
8.Kolubara 2 5
9.Pepeqevac 5
10.Tvrdojevac 5
4
11.Br|anac
4
12.Brezovica
13.OFK Jabu~je 3
3
14.ZSK
15.Pambukovica 2
16.OFK Sewak 2
3
17.Iskra

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

0
3
4
4
3
4
5
5
5
6
4
6
5
7
6
7
8

43 : 5
16 : 13
21 : 24
24 : 19
16 : 16
26 : 16
18 : 18
16 : 16
21 : 19
20 : 18
20 : 19
19 : 21
23 : 28
14 : 30
16 : 22
21 : 37
17 33

Најава 14.кола (7/8.новембар 2020):
Пепељевац - Јокс Јунајтед
ОФК Јабучје - Брезовица
Колубара 2 - Радник
ОФК Сењак - Искра
Димитрије Туцовић - ЗСК
Тврдојевац - Бањани
Памбуковица - Стрмово 1968
Трлић - ОФК Брђанац
Слободна ОФК Осечина
Најава 15.кола (14/15.новембар):
ОФК Брђанац - Пепељевац
Стрмово 1968 - Трлић
Бањани - Памбуковица
ЗСК - Тврдојевац
Искра - Димитрије Туцовић
Радник (Уб) - ОФК Сењак
Брезовица - Колубара 2
Јокс Јунајтед - ОФК Осечина
Слободно ОФК Јабучје
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23
22
20
19
18
18
18
17
16
16
14
14
11
10
10
10

Брезовица- Осечина
3:1 (1:1)
Стадион у Брезовици. Судија: Алекса
Гавриловић (Ваљево). Стрелци: Бојић
у 17. и 90+1. и Пипер у 76. за Брезовицу,
а Марко Бајић у 42. минуту за Осечину.
Жути картони: Ђурђевић (Б), Деспотовић, Марковић, Миливоје Бајић (О).
БРЕЗОВИЦА: Радовановић 7, Комраков 7 (Дабижљевић 7), Богојевић 7,5,
Митровић 7,5, Ивковић 7, Крстић 7
(Пипер 7,5), Бојић 8, Ђурђевић 7,5,
Гошић 7 (Пантић 7), Видојевић 7,
Јанковић (Симанић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Бојић (Брезовица)
Вредна победа Брезовчана, најбољи
актер меча Стефан Бојић је уз мало
среће донео предност. Пропустила је
већ тада Брезовица прилику да реши
меч, два пута су погађали оквир гола,
да би Бајић приземним ударцем
поравнао резултат.
Резервни играч Пипер је искористио
добар пас Јанковића и искоса са десне
стране лепо погодио даљи угао, а
Бојић је у надокнади прешао 50 метара
у контри и са ивице шеснаестерца
погодио мрежу.
Окружна лига Колубаре, 13. коло

Радник (Уб) - Јабучје
2:2 (0:0)
Стадион СРЦ "Школарац". Судија:
Иван Нерић (Љиг). Стрелци: Живановић у 49. из пенала и Луковић у 69. за
Радник, а Ивановић у 61. и Маринковић
у 87. минуту за Јабучје. Жути картони:
Живановић (Р), Живковић, Маринковић (Ј).
РАДНИК: Н.Живковић 6,5, Рафаиловић
6,5, Селаковић 6,5 (Пурешевић 7),
Јовић 7, Живановић 7, Софронић 6,5,
Стојковић 6,5, Луковић 7,5, Бабић 7,
Хаџић 7,5 (Симић -), Дамњановић 6,5
(Т.Живковић 6,5)
ЈАБУЧЈЕ: Радованчевић 7,5, Ђорђевић 7, Ђурић 7, Живковић 7,5, Тодоровић 6,5, Филиповић 6,5, Ракић 7,
Маринковић 7,5, Ивановић 7, Прља 6,5,
Савковић 6,5 (Ивковић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Маринковић (Јабучје)
Узбудљив меч на Школарцу,
ослабљени Радник је диктирао темпо
у првом делу, а најзрелије прилике
није искористио Дамњановић. Радник
долази до вођства у режији Хаџића, а
Живановић је прецизан са "креча".
Изједначење гостима донео је
Ивановић, лопта је променила смер и
лобовала Живковића, али је Милош
Луковић вештом реакцијом вратио
предност Убљанима. Деловало је да
бодови остају на Убу, али је Маринковић прелепим поготком донео слађи
бод Јабучју...

ФК Радник (Уб)
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Окружна лига Колубаре, 13. коло

Бањани- Димитрије Туцовић
(Ћелије) 4:0 (1:0)
Стадион у Бањанима. Судија: Лука
Андрић (Ваљево). Стрелци: Гајић у 7.,
50. и 60. и Костадиновић у 81. минуту.
Жути картони: Милојевић (Б), Јовановић
(Д).
БАЊАНИ: Тимотић 7, Лукић 7, Ненадовић 7,5, Димитријевић 7, Младеновић 7
(Петковић 7), Ђорђевић 7,5, Милојевић
7, Ранитовић 7,5, Костадиновић 7,5,
Лесић 7,5, Гајић 8,5
Д.ТУЦОВИЋ: Радисављевић 6, Добросављевић 6, Јовановић 6, Л.Павловић 6,
Теофиловић 6,5, М.Павловић 6, Милошевић 6, Радовановић 6,5, В.Павловић
6, Д.Павловић 6, Мићић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Домаћи су резултатски убедљиво
савладали другопласирану екипу, мада
су гости из Ћелија пропустили неколико
прилика код резултата 1:0. Меч је, по ко
зна који пут, обележио легендарни
голгетер округа Мића Гајић, а серију је
отворио изузетним лоб-ударцем главом
након паса Ранитовића.
Одлучујући за исход меча био је
други гол, Гајић је искористио дубинску
лопту Ненадовића да дуплира предност,
а потом и лопту Костадиновића за
убедљивих 3:0. Да уме и да асистира,
Гајић је показао у финишу меча, а
Костадиновић је "оверио" убедљив
тријумф Бањанаца.
Окружна лига Колубаре, 12. коло

Памбуковица - Трлић
1:2 (0:1)
Стадион у Памбуковици. Судија: Давид
Васић (Ваљево). Стрелци: Марко
Башовић у 90+3. за Памбуковицу, а
Радојичић у 5. и Срећковић у 78. минуту
за Трлић. Жути картони: Ђорђевић (П),
Радојичић, Марковић, Мијатовић (Т).
Црвени картони: Василић (Памбуковица) у 77. и Дејан Поповић (Трлић) у 84.
минуту.
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 6, Миливојевић 7, Ненадовић 6,5 (Д.Балиновац 7),
М.Балиновац 7 (Ђорђевић 7), Марковић
7, Ђукић 7,5, М.Башовић 7, Илић 6,5
(Р.Балиновац 7), Далифи 7, Василић 6,5,
П.Башовић 6,5 (Глишић -)
ТРЛИЋ: Ракић 6,5, Стајчић 6,5, Марковић
7, Марјановић 7, Кандић 7, Д.Поповић 7,
Ђурић 8, Живковић 7,5 (Давидовић -),
Мехинагић 7 (Срећковић 7,5), Николић
7,5 (Ж.Поповић -), Радојичић 7,5
(Мијатовић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Небојша Ђурић (Трлић)
Трлић је одлично отворио меч,
Живковић је асистирао Радојичићу који
главом кажњава успаваност домаће
одбране и голмана Ђурђевића. Најбољу
шансу за изједначење имао је
Миливојевић, мало је пожурио у
ситуацији када је имао доста времена,
док је на другој страни Мехинагић могао
да дуплира предност Трлића.
Меч је решио Срећковић који је тек
ушао на терен, искористио је дубинску
лопту Николића и погодио ближи угао
Ђурђевића. За утеху домаћима, остаје
гол из "слободњака" Марка Башовића у
дубокој надокнади, времена за бод ипак
није било...
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Јошева - Стубленица
3:0 (1:0)
Стадион у Јошеви. Судија: Небојша
Мартиновић (Уб). Стрелци: Јовановић у
30. и 61. и Станић у 50. минуту. Жути
картон: Б.Перишић (С).
ЈОШЕВА: Ђелов 7, Антић 7, Петровић 7,
Салашки 7, Јовановић 8 (Тешић 7),
Мерџић 7,5, Станић 8, Булатовић 7,
Љамић 7,5, Давидовић 7 (Ковиљ 7),
Радовић 7,5
СТУБЛЕНИЦА: Лесић 6,5, Лекић 6,5,
Ивановић 6,5, Јечменица 6,5, Тадић 6
Резултати 11.кола (31.10/01.11.2020): (Ђокић 6,5), Негић 6,5, М.Перишић (Матић 6,5), Рафаиловић 6,5, Станковић
Полет (Т) - Колубара (Ј)
5:1
7, Јовановић 6,5, Б.Перишић 6,5
Полет (ДЛ) - Шарбане
4:1
(Поповић 6,5)
Јошева - ОФК Стубленица 3:0
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Црвена Јабука - Пролетер
0:4
Радивоје Јовановић (Јошева)
Каленић - Омладинац (К)
1:1
Стубленица је добро играла до
Рудар (Р) - Ратковац
1:2
првог гола и повреде Марка Перишића,
али је после акције Љамића по десној
Чучуге - Младост (В)
1:1
страни из близине погодио Јовановић.
Звиздар - ОФК Паљуви
0:5
Најлепши детаљ утакмице био је
1.Polet (DL) 9 0 2 29 : 8 27 еврогол Станића са више од 30 метара,
2.Polet(T)
8 1 2 32 :13 25 лопта је окрзнула пречку и зарила се у
3.Mladost(V) 8 1 2 23 :13 25 мрежу немоћног Лесића.
Убедљиву победу домаћима
4.OFK Paquvi 8 0 3 28 :13 24
донео
је поново Јовановић, овога пута
5.Proleter(B) 7 1 3 25 :11 22
6.Jo{eva
5 4 2 19 : 9 19 је Антић лепо убацио са леве стране, а
двоструки стрелац је лако погодио са
7.C.Jabuka
5 1 5 23 :30 16 два
метра.
:
4

Резултати 10.кола (24/25.октобар):
Колубара (Ј) - Звиздар
1:1
ОФК Паљуви - Чучуге
2:0
Младост (В) - Рудар (Р)
3:1
Ратковац - Каленић
9:0
Омладинац (К) - Ц.Јабука
3:0
Пролетер - Јошева
1:1
Стубленица - Полет (ДЛ)
4:1
Шарбане - Полет (Т)
1:3

8.Omladinac
9.Ratkovac
10.Rudar(R)
11.Kolubara(J)
12.^u~uge
13.[arbane
14.Stublenica
15.Zvizdar
16.Kaleni}

4
4
4
3
2
3
2
1
0

3
2
2
4
5
2
0
2
2

5
5
4
4
6
9
8
9

9 10
18 :20
16 :20
16 :15
16 :15
9 :20
16 :25
8 :29
6 :42

15
14
14
13
11
11
6
5
2

Најава 12.кола (7/8.новембар):
Колубара (Ј) - ОФК Паљуви
Младост (В) - Звиздар
Ратковац - Чучуге
Омладинац (К) - Рудар (Р)
Пролетер (Б) - Каленић
ОФК Стубленица - Црвена Јабука
Шарбане - Јошева
Полет (Т) - Полет (ДЛ)
Најава 13.кола (14/15.11.новембар):
Полет (ДЛ) - Колубара (Ј)
Јошева - Полет (Т)
Црвена Јабука - Шарбане
Каленић - ОФК Стубленица
Рудар (Р) - Пролетер (Б)
Чучуге - Омладинац (К)
Звиздар - Ратковац
ОФК Паљуви - Младост (В)

OP[TINSKA LIGA
“UB”
1.Sovqak
10
2.Jedinstvo M 9
3.Kolubara LP 8
4.Vrelo
6
5.Guwevac
6
6.Brgule
6
7.Budu}nost(S) 3
8.Dokmir
2
9.Sloga (V)
3
10.Vukona
2
11.OFK Takovo 1
12.Murga{
1
13.Tamnava
0

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

0
1
2
2
4
3
5
4
6
6
7
7
10

29 : 7
30 :11
35 :12
32 :19
35 :16
28 :14
16 :27
16 :18
17 :24
13 :26
11 :27
8 :21
10 :58

30
27
24
20
19
19
11
10
10
8
5
5
1

www.glastamnave.com
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Звиздар - Паљуви
0:5 (0:4)
СЦ "Рудник" у Звиздару. Судија: Мирко
Ћургуз (Уб). Стрелци: Јовић у 5., Лекић у
25., Новаковић у 35. и 38. и Милутиновић
у 76. минуту. Жути картон: Живковић (З).
ЗВИЗДАР: Лазаревић 6, А.Вујић 6,
Перић 6 (М.Радовановић 6), Аћимовић
6, З.Вујић 6 (Марковић 6), Шкорић (Живковић 6), Радојичић 6, В.Радовановић 6, Урошевић 6, Максимовић 6,
Симић 6,5
ПАЉУВИ: Михајловић 7, Ракић 7, Грујић
7, Пантелић 7, Веселиновић 7, Спасић 8,
Миловановић 7 (Мијатовић 7), Јовић 7,5,
Лекић 7,5, Ђурђевић 7 (Станојловић 7),
Новаковић 7,5 (Милутиновић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Спасић (Паљуви)
Сигурна и убедљива победа гостију,
док слабашном домаћину није ишла на
руку ни рана повреда Шкорића. Јовић је
сачекао одбитак од пречке да донесе
предност Паљувима, а брзо је предност
дуплирао Лекић.
Био је то крај отпора Звиздара,
Новаковић је на њему својствен начин
два пута затресао мрежу, а могао је бар
још толико. Шансу да се упише у
стрелце није пропустио ни Милутиновић, Звиздар је имао једну добру шансу
када је погрешио голман Михајловић,
али се исправио добром интервенцијом
после шута Урошевића.

Општинска лига Уба, 11. коло

Јединство (Милорци)- Гуњевац
2:0 (0:0)
Стадион у Милорцима. Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци: Симић у 89. и
Станковић у 90+2. минуту. Жути картони: Кузмановић, Станојевић, Лукић,
Симић, Пантић, Димитријевић (Ј), Митровић, Милошевић, Стевановић,
Срећковић (Г). Црвени картони: Марко М. Бошковић (Јединство) и Симић
(Гуњевац) у 43. минуту због међусобног ударања.
ЈЕДИНСТВО: Биговић 7,5, Марко М. Бошковић 7,5, Лукић 7 (Симић 8),
Кузмановић 7,5, Марко С. Бошковић 6, Станковић 7,5, Милутиновић 7,
Станојевић 7 (Димитријевић 7), Марковић 7, Обрадовић 7 (Пантић),
Радовановић 6,5
ГУЊЕВАЦ: Лазаревић 7, Живановић 6,5, Мирковић 6,5, Ивановић 7,
Милутиновић 7, Милошевић 7, Симић 6, Ранковић 6,5, Митровић 7,5,
Стевановић 7,5, Вучићевић 6,5 (Срећковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Симић (Јединство)
Пуно буре на општинском дербију, морао је Ћургуз често да се хвата за
џеп, а два најратоборнија играча завршили су у свлачионици.
Обрадовић је уздрмао пречку Гуњевчана, на другој страни Митровић
погодио стативу, а одлука је пала у самом финишу. Симић је одлично прошао, а
његову оштру лопту несрећни Мирковић послао у сопствену мрежу. У дубокој
надокнади пао је и други погодак, искусни Влада Станковић је извео слободан
ударац, а поново је један играч Гуњевца закачио лопту и променио јој путању,
ван домашаја Лазаревића.
Резултати 10.кола (24/25.октобар):
Гуњевац - Врело
1:2
Совљак - ОФК Таково
2:0
Бргуле - Вукона
1:3
Колубара (ЛП) - Слога (В)
5:1
Докмир - Тамнава
5:1
Мургаш - Будућност 1995
1:3
Јединство (Милорци) слободно

Најава 12.кола (7/8.новембар):
Совљак - Јединство (М)
Бргуле - Врело
Колубара (Ј) - ОФК Таково
Докмир - Вукона
Мургаш - Слога (В)
Будућност (С) - Тамнава
Слободан Гуњевац

Резултати 11.кола (1.новембар):
Тамнава - Мургаш
1:2
Слога (В) - Докмир
0:2
Вукона - Колубара (ЛП)
0:4
ОФК Таково - Бргуле
0:4
Врело - Совљак
1:2
Јединство (М) - Гуњевац
2:0
Будућност (Слатина) слободна

Најава 13.кола (14/15.новембар):
Слога (В) - Будућност (С)
Вукона - Мургаш
ОФК Таково - Докмир
Врело - Колубара (Ј)
Јединство (М) - Бргуле
Гуњевац - Совљак
Слободна Тамнава
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ВРЕЉАНИ ПОРАЖЕНИ У БОГОСАВЦУ

ЦИРКУС У РЕЖИЈИ
ЉИЖАНА

Резултати 11.колa (24/25.октобар):
Раднички Стоб. - Рубрибреза 3:0
Дрина - ОФК Дивци
1:0
Задругар (Л) - Раднички (В)
0:1
Јединство (В) - Младост (ДД)
3:0
Борац (Л) - Рађевац
4:1
Младост (Др) - Рибница
0:0
Слога (Б) - Врело Спорт
2:0
Спартак (Љ) - Младост (П)
2:5
Резултати 12.кола (31.10/01.11.2020):
Рубрибреза - Младост (П)
3:2
Врело Спорт - Спартак (Љ)
3:0
Рибница - Слога (Б)
0:1
Рађевац - Младост (Др)
2:1
Младост (ДД) - Борац (Л)
1:0
Раднички (В) - Јединство (В)
2:1
ОФК Дивци - Задругар (Л)
2:1
Раднички Стобекс - Дрина
2:0

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

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

2
2
2
2
1
6
4
4
6
5
8
8
9
7
9
6

27 : 12
24 : 10
23 : 11
26 : 17
26 : 6
14 : 10
11 : 9
17 : 9
18 : 15
21 : 13
10 : 18
10 : 19
11 : 35
7 : 23
6 36
15 23

Најава 13.кола (7/8.11.2020):
Дрина - Рубрибреза
Задругар (Л) - Раднички Стобекс
Јединство (В) - ОФК Дивци
Борац (Л) - Раднички (В)
Младост (Др) - Младост (ДД)
Слога (Б) - Рађевац
Спартак (Љ) - Рибница
Младост (П) - Врело Спорт
14.кола (14/15.новембар):
Рубрибреза - Врело Спорт
Рибница - Младост (П)
Рађевац - Спартак (Љ)
Младост (ДД) - Слога (Б)
Раднички (В) - Младост (Др)
ОФК Дивци - Борац (Л)
Раднички Стобекс - Јединство (В)
Дрина - Задругар (Л)

28
28
28
24
22
18
18
16
16
15
10
10
8
5
5
3

Врељани су технички одиграли две
утакмице у претходном периоду, али су
на другој провели само неколико минута
на терену. Спартак је на "Жакијев"
стадион допутовао са само 7 играча,
после неколико секунди један од њих је
одглумио повреду, па главном судији
само преостало да после "неуспешне
докторске интервенције" одсвира крај
меча. Није то први пут да клуб из Љига
буде део неке циркуске представе, а тим
Врело спорта је још једном ове јесени
славио службеним резултатом.
Претходног викенда, пулени Милоша
Гаврића играли су дерби у Богосавцу
чија је увертира била одузимање 9
бодова домаћину због намештене
утакмице са Рубрибрезом. У одсуству
Симића, тренер Врељана се одлучио за
Радовановића да затвори десни бок, а
најбољу шансу гости су имали после
слободног ударца Бранковића. Нису
успели ни Антонић ни Милошевић да
одбитак претворе у гол, а остаће спорно
да ли је Марко Ђурђевић симулирао или
је над њим направљен прекршај за
најстрожу казну.
На изузетно наиван начин, Врељани су
два пута вадили лопту из мреже. Први
пут је главом Дамњановић казнио слабу
реакцију одбране, а потом је и Љубиша
Ракић једну незгодну лопту спустио на
ногу Стевановићу за коначних 2:0. Другом
голу је претходио и очигледан фаул над
Леонтијевићем, на чуђење свих арбитар
је показао да је дефанзивац гостију играо
руком! Тако је Слога без опаснијег напада
дошла до победе, а Врело спорт
доживело други пораз у сезони.
Наредног викенда, Врељани путују у
Прњавор, меч са домаћом Младошћу
игра се у недељу са почетком у 13.00
часова.
Б.Матић

Дарко Матић,
капитен Врељана
Колубарско-мачванска зона,
11. коло

Слога (Богосавац) Врело спорт 2:0 (0:0)
Стадион у Богосавцу. Судија:
Никола Ђорђевић (Аранђеловац).
Стрелци: Дамњановић у 50. и
Стевановић у 85. минуту. Жути
картони: Стевановић, Тајдић,
Тодоровић, Адамовић (С), Блажић,
Ђурђевић, Радовановић, Д.Матић,
Леонтијевић (В). Црвени картон:
Јанковић (Слога) у 88. минуту.
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 6, Радовановић 7, Леонтијевић 7, Д.Матић 6,5,
И.Матић 6,5, Бранковић 6, Којић 6,
Милошевић 6,5, Ђурђевић 6,
Блажић 6, Антонић 6,5 (Благојевић -,
Обрадовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Огњен Дамњановић (Слога)

КАЗНЕ ЗА СЛОГУ И РУБРИБРЕЗУ
Дисциплински судија ФСРЗС одредио је нове казне за појединце и
клубове у Колубраско-мачванској зони. Као спорна утакмица, наведен је сусрет
осмог кола између Рубрибрезе и Слоге (Богосавац) 2:4. По пријави службених
лица и координатора такмичења, утврђено је да постоји основана сумња у
регуларност овог меча, па је ривалима одузето по девет бодова.
Председници клубова Иван Стевановић (Рубрибреза) и Иван
Маринковић (Слога), кажњени су са по годину дана забраном вршења свих
функција у фудбалу.

Општинска лига Уба, 11. коло

Врело- Совљак 1:2 (1:2)
Стадион у Врелу крај гробља. Судија: Небојша Мартиновић (Уб). Стрелци:
Мирковић у 18. за Врелу, а Јанковић у 8. и Јеремић у 21. минуту за Совљак. Жути
картони: Љубомировић, Матић, Николић, Јокић (В), Јеремић, Нинковић, Гајић (С).
ВРЕЛО: Николић 6,5, Милић 6, М.Илић 6,5, Арамбашић 7,5, Љубомировић 6,5 (Вићентић 6,5), Марковић 7, Н.Илић 6, Јокић 6,5, Матић 6,5, Мирковић 7, Радојичић 7
СОВЉАК: Обрадовић 7, Н.Петровић 6,5, Т.Петровић 6,5, Јанковић 7 (Граховац 7,
Нинковић -), Ранковић 7, Миличић 7, Радивојевић 6,5, Новаковић 7,5, Берановић
7,5, Јеремић 7,5 (И.Петровић -), Гајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Јеремић (Совљак).
Совљак је продужио максималан низ, Јеремић је извео слободан ударац, а
Јанковић на другој стативи погодио главом. Брзо су изједначили домаћи, Јокић
пребацује лопту, а Мирковић оштрим ударцем поравнава резултат.
Неочекивано је прича са головима завршена већ у 21. минуту- Берановић
користи грешку Илића да упосли Јеремића, а за провереног голгетера реализација
је била рутински део посла. Било је доста шанси на обе стране до краја, једна
ушивена глава Тике Јанковића, повика на судије..., али је лидер испред врељанске
продавнице ипак прославио вредну победу.

ИЗРАДА
ПЕЧАТА
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ЛЕПЕ ВЕСТИ СА СТАДИОНА "ДРАГАН ЏАЈИЋ"

МАГИЈА ОБРАДОВИЋА
ЗА ПРЕПОРОД ЈЕДИНСТВА !
- Повратком младог тренера, црвено-бели везали три победе. - Филиповић и Милановић стрелци у победи
на очајном терену у Аранђеловцу. - Слобода пала у мечу пуном узбуђења. - Десетковани у Ариљу.
Као да никада није ни одлазио, Милош Обрадовић је у експресном
року разбудио црвено-беле и донедавно суморну јесен обојио много
веселијим бојама. Три везане победе убациле су Убљане у горњу
половину табеле и потврдиле да Јединству није место у борби за
опстанак.
Долазак у Аранђеловац био је у знаку шока због очајног стања
подлоге, блатањав и расквашен терен био је јасан сигнал да Милош
Обрадовић модификује план за утакмицу. Ипак, од првог минута се
видело ко је бољи, млади Андрија Ранисављевић се одлично снашао у
средини, а вођство је стигло на време- деловало је да неће бити ништа од
шансе после корнера, ипак Рајовић сјајно реагује на гол-аут линији, а
Филиповић главом са "петерца" матира капитена Шумадије
Нићифоровића.
Изједначење је стигло право ниоткуда, Веселиновић је са 17 метара
"убио паука" и савладао Ивановића који је дебитовао на голу уместо
новопеченог оца Ивана Јовановића. Ипак, нису губили главу црвено-бели
и релативно брзо предност је поново била на страни Убљана- Синђић је
лепо главом бацио "у ватру" Милановића, а најбољи голгетер Јединства
"прегазио" двојицу играча и погодио са седам-осам метара. Неколико
пута су гости могли да реше утакмицу. Синђић је погодио рогаљ,
Милановића зауставио голман Шумадије у мат-позицији, близу гола је
био и Лука Ђокић..., али је и минимална победа била сасвим довољна за
велико задовољство Милоша Обрадовића.

Трећа победа у низу
Фото: Катарина Мочић
Само шест минута против Слободе, требало је Рајовићу да претвори
идеалан корнер Синђића у мајсторски погодак главом са више од 10
метара. Могао је Милановић и раније да продужи голгетерску серију, али
је на свој десети погодак у сезони чекао до 37. минута- Зоран Радојичић је
приморао голмана Ђоковића да га сруши, а црвено-бела "деветка" не
греши ове јесени са 11 метара. Није се предала Слобода, одавно није
један нападач намучио одбрану Убљана као Гајић, а добар пас
Ђорђевића искористио је да преполови предност домаћих.
Показали су Ужичани да су одлична екипа на старту другог дела, на
тешким искушењима били су домаћи, али су шансе Зорана Радојичића
била најава да се Јединство ослобађа притиска. Још једном је по левој
страни протутњао Милановић, а Зоран Радојичић из близине дао сигнал
за прославу треће везане победе:
- Много вредна победа против изузетно јаке Слободе, био је
критичан период у другом полувремену који је јасан сигнал да морамо да
исправимо још доста ствари. Ипак, играчи заслужују комплименте за труд
и игру, а сигурно је да је и рад мог претходника Срђе Кнежевића дошао на
наплату. Победу смо платили парним картонима Милановића, Андрића и
Бошковића, али то не значи да у Ариље путујемо са "белом заставом"најављује недељни меч против најпријатнијег изненађења сезоне тренер
Јединства Милош Обрадовић.
Б.Матић

Српска лига "Запад", 14. коло

Јединство (Уб) - Слобода (Ужице)
3:1 (2:1)
Стадион "Драган Џајић". Судија: Мирослав
Јокић (Богатић). Стрелци: Рајовић у 6,
Милановић из пенала у 37. и Зоран Радојичић у
85. за Јединство, а Гајић у 42. минуту за
Слободу. Жути картони: Рајовић, Бошковић,
Милановић, Н.Радојичић, Андрић, Синђић,
З.Радојичић, Стаменковић (помоћни тренер)
(Јединство), Ђ.Лазовић, Ђоковић (Слобода).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7,5, Бошковић 7,
Рајовић 7,5, Ранисављевић 7,5, Андрић 7,
Н.Радојичић 7, Синђић 7,5, Ђокић 7 (од 89.
Арсовић -), Милановић 8 (од 89. Филиповић -),
З.Радојичић 7,5, П.Радојичић 7 (од 88.
Павловић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Игор Милановић (Јединство)
Српска лига "Запад", 13. коло

Шумадија (А) - Јединство (Уб)
1:2 (1:1)
Стадион у Аранђеловцу. Судија: Владе
Ђукановић (Чачак). Стрелци: Веселиновић у
40. за Шумадију, а Филиповић у 19. и
Милановић у 60. минуту за Јединство. Жути
картони: Михаиловић, Драгачевић (Ш),
Филиповић, Бошковић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Ивановић 7, Бошковић 7,5,
Рајовић 7,5, Андрић 7,5, Филиповић 8,
Ранисављевић 8, Синђић 8, Ђокић 7,
П.Радојичић 7 (од 90. Павловић -), Милановић
8, З.Радојичић 7 (од 88. Арсовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Андрија Ранисављевић (Јединство)

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

3 0 36 : 8 36
3 2 34 : 14 30
4 3 26 : 15 25
4 3 17 : 13 25
4 4 22 : 14 22
7 2 17 : 9 22
4 4 19 : 21 22
1 6 15 : 19 22
3 5 23 : 17 21
3 5 21 : 17 21
5 4 18 : 14 20
4 5 19 : 21 19
1 7 15 : 18 19
0 8 16 : 23 18
5 7 9 : 19 11
3 10 11 : 27 6
3 10 9 36 6
1 12 11 33 4
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ОДИГРАН ДЕРБИ НЕПОРАЖЕНИХ ЕКИПА

УБ НЕПРИКОСНОВЕН ЛИДЕР !
- Освајач Купа поново бољи од првака- 3:1 за Убљанке.
- У четири сета преброђена и Стара Пазова.
- У суботу гостовање Београду.
Уб је остао једина непоражена екипа суперлигашког каравана, девојке
Маријане Боричић су у репризи финала Супер купа идентичним резултатом
савладале ТЕНТ и осамиле се на лидерској позицији.
Играло се у серијама на почетку меча, а на крилима одличних блокера
Софије Медић и Александре Глигорић, домаће су имале константну предност.
Деловало је да је на 21:14 да је сет готов, још једном су запретиле "енергетичарке"
серијом од 3:0, али је Уб лако одбио тај налет и повео са 1:0.
Наставиле су Убљанке у јаком ритму, одлична је и у нападу и на пријему била
Сања Тривуновић, али се средином другог сета буде и Обреновчанке. Млада Сара
Царић је показала убојит нападачки репеортар, а кад јој се придружила Јелена
Лазић- изједначење је било неминовно...
Трећи сет би се могао назвати
симултанком Софије Медић- ређала је поене
из блока, напада и сервиса, па је Уб дошао до
великих 14:5, потом и 20:9. Уследио је тада
озбиљан пад домаћих, срећом залиха је била
превелика, па је Јелена Вулин "оверила" ново
вођство Убљанки. На почетку четвртог сета,
"либеро" Сања Ђурђевић је сјајним одбранама пумпала самопоуздање екипи, а пробуђена Јелена Вулин је држала пристојно одстојање. Повратак у стару форму најавила је и
дизач Катарина Лукић, уз већи број разиграних играчица, домаћи тим је неутралисао
велики учинак тандема Царић-Лазић:
- Није ово био савршен меч за нас, слабу
реализацију имали смо са краја, а можда нам
је фалило и мало енергије у неким деловима
меча. Ипак, добри смо били у нападу кроз
средину, то значи да је био и пријем добар, а
на високом нивоу били смо и у одбрани и на
сервису. Следи нешто лакша недеља, реванш
Александра Глигорић купа и гостовање најслабијем Београду, па
у акцији ћемо се фокусирати на јак тренинг. Брзо стижу
нови изазови, следи и деби у Европи, ускоро
и дуел са све бољим Лајковчанкаманајављује наредне мечеве Маријана Боричић,
која ће, није то више тајна, у наредној години
поново постати мајка и бити на кормилу Уба
највероватније до краја ове године.
Екипа Уба је у Стару Пазову понела
бреме фаворита мало веће него у ранијим
окршајима, с обзиром на то да је Јединство
додатно подмладило екипу. Међутим, видело
се од првог поена да су девојчице Јова
Цаковића решене да скупо "продају кожу", а у
узбудљивом финишу Сања Тривуновић и
Љиљана Ранковић су превагнуле сет на
страну гошћи.
Нису клонуле духом Пазовчанке, на
крилима убојите Вање Савић и капитена
Миљане Глушац заслужено су стигле до
изједначења.
Нешто лакши посао, екипа
Рампа за „Тентовке“: Маријане Боричић
имала је у трећем сету.
Љиља Ранковић и Софија Медић Коначно је прорадио и блок, а најбољи
нападачки тандем лиге Вулин- Ранковић био
је незаустављив. Одличну епизодну улогу
одрадила је Љубица Кецман, а Љиља
Ранковић је ауторитативним блоком окончала
сет. У четвртом сету, углавном је предност
била на страни Убљанки, а залиха од 20:15
била је довољна за миран финиш меча. Један
дуг и узбудљив поен, Љиљана Ранковић
претвара у меч-лопту, а Јелена Вулин
крунише још једну 20+ партију када је реч о
индивидуалном учинку:
- Комплименти Пазовчанкама за добру
игру, биле су храбре и агресивне, тако да смо
имали много мука да стигнемо до победе.
Није било доброг блока, не само директних
поена, него нисмо успели ни да упасивимо
напад Јединства, али опет са друге стране
Александра Тривуновић мислим да је квалитет нашег напада однео
пробија двоји блок Обреновчанки превагу- рекла је после меча Маријана
Боричић.
Б.Матић

Суперлига Србије за одбојкашице,
8. коло

Уб- ТЕНТ 3:1
(25:18, 22:25, 25:21, 25:20)
Хала спортова на Убу. Судије: Леко
(Нови Сад), Радовановић (С. Пазова).
УБ: Божић 1 (1 блок), Глигорић 15 (1
блок, 1 ас), Ранковић 12 (1 блок), Вулин
15 (2 блока, 1ас), Тривуновић 11 (2
блока, 1 ас), Медић 16 (3 блока, 2 аса),
Ђурђевић (либеро), Лукић. Нису играле: А.Ђорђевић, Стојковић, Митровић,
Кецман, К.Ђорђевић (либеро 2)
Суперлига Србије за одбојкашице,
7. коло

Јединство (СП)- Уб 1:3
(22:25, 25:21, 19:25, 20:25)
Спортска хала у Старој Пазови.
Судије: Јованчић, Рогић (Београд).
УБ: Божић 2, Глигорић 8 (4 блока),
Ранковић 19 (1 блок), Вулин 23 (1 ас, 1
блок), Тривуновић 8, Медић 11 (1 блок,
1 ас), Ђурђевић (либеро 1), Кецман 5 (1
блок, 1 ас), Лукић, Стојковић. Нису
играле: К.Ђорђевић (либеро 2),
Павловић, Митровић, А.Ђорђевић

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
8
Ub
7
TENT
5
C.zvezda
@elezni~ar 5
4
Srem
Jedinstvo(SP) 4
3
Partizan
2
Klek
1
Spartak (S)
0
Beograd

0 24:4 24
1 22:5 20
2 16:8 15
2 16:8 15
4 16:12 13
4 16:18 11
5 11:18 9
6 8:19 7
7 6:23 2
8 4:24 1
9.коло (7.новембра):
Београд - Уб
10.коло (14.новембра):
Спартак (Суботица) - Уб

УБЉАНКЕ БЕЗ
ПРОБЛЕМА У КУПУ
Екипа Маријане Боричић је на
сигуран начин почела одбрану пехара
Купа Србије за прошлу сезону. У
осмини финала играле су против
екипе славног имена и прошлости,
али је ужичко Јединство у овом
тренутку било само солидан спаринг
партнер- 3:0 (25:6, 25:17, 25:11) после
60 минута игре. Најбољи утисак
оставила је Анђела Стојковић са 19
поена, а пратиле су је Ана Марија
Митровић са 12 и млада Александра
Ђорђевић са 11.
У четвртфиналу је жреб поново
био наклоњен Убљанкама, Инђија је у
првом мечу на свом паркету умало
освојила почасни сет, али је бранилац
трофеја ипак стигао до максималне
победе од 3:0 (25:16, 27:25, 25:15).
Предњачила је по обичају Јелена
Вулин са 18, а двоцифрена је још била
Сања Тривуновић са 10 поена. У
среду је на Убу реванш, уз претпоставку да је посао у вези с пласманом у
полуфинале већ одрађен у првом
мечу.
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РК УБ У ЛОШОЈ СЕРИЈИ

Супер-Б лига "Север-Центар", 4. коло

ТРИ ТЕСНА ПОРАЗА
И поред неповољних резултата, убски рукометаши су потврдили
да никако нису залутали у друголигашко друштво.
Убски рукометаши су се поштено
испрсили пред фаворизованом Колубаром, свих 60 минута били у игри против
кандидата за сам врх, али је физички
спремнији тим однео победу у финишу.
Одлично су домаћи отворили
меч, неколико пута стизали до три гола
предности, а убојити су били Милан
Зарин са крила и Александар Ненадовић који непогрешиво реализовао
"седмерце". Ипак, пред крај првог дела,
Колубара први пут долази до предности, а убска одбрана није имала решења
за капитена Николу Стаменковића.
Утисак је да су у том делу, момци Ивана
Милошевића пропустили шансу за
бољи резултат, будући да су јако лоше
решавали ситуације са човеком више
на паркету.
У настваку је предност углавном
била на страни Колубаре, а мајсторским
головима Уб је у игри држао луцидни
бек Никола Марковић. Ипак, сачували
су Лазаревчани тријумф у финишу, али
је тренер Иван Милошевић добио још
једну потврду да његов тим није
залутао у друголигашко друштво.

Никола Марковић

Наредне утакмице РК Уб
5.коло (7.новембар): Смедерево - Уб
6.коло (11.новембар): Уб - Морава(ВП)
7.коло (14.новембар): Врбас - Уб

Уб - Вождовац
29:30 (12:14)
Хала спортова на Убу. Судије: Ненадић
(Младеновац), Стефановић (Земун).
Искључења: Уб 14, Вождовац 22 мин.
Седмерци: Уб 3 (1), Вождовац 4 (2)
УБ: Обрадовић (14 одбрана), Зељић,
Петровић 1, Вилотијевић, М.Марковић
1, Рајковић, Мандић 1, Н.Јовановић 6
(1), В.Јовановић, Стокић 1, Н.Марковић
9, Рогић, Радовановић 8, Милекић (3
одбране), Ранковић, Цонић 2.
Супер-Б лига "Север-Центар", 3. коло

Мачва (Богатић) - Уб
28:25 (14:11)

Ненад Рогић
Иако су у Богатић путовали са
епитетом аутсајдера, Убљани су пропустили лепу прилику за "брејк". Чак 12
минута са играчем мање у првом делу
није се много одразило на резултат,
додуше јесте на учинак средњег бека
Јовановића који је добио два рана
искључења, а почетком другог дела Уб
је имао и једино вођство- 16:15 (40.
минут). Ипак, домаћин је преломио меч у
завршници, вреди истаћи добар голгетерски учинак Рогића, а овај меч гости су
одиграли без једног од најбољих крила
лиге Милана Зарина.
Почетак меча са Вождовцем није
наговештавао ништа добро, гости
користе успаван почетак Убљана да
поведу са 8:2, а само је Радовановић у
првих десет минута нашао пут до мреже
Београђана. Ипак, финиш првог дела
доноси много бољу игру домаћих, па се
на одмор отишло са прихватљивих -2.
Наставак је донео изједначену
борбу, прилично неуједначен критеријум судија и прво вођство за убске
рукометаше- 18:17 у 40. минуту. Никола
Марковић је "измишљао" голове за
домаће, Горан Радовановић са крила
решетао мрежу Београђана, а малобројну публику на ноге је дизао сјајним
одбранама голман Борко Обрадовић.
Ипак, пропусти у одбрани вратили су
предност гостима, а на 45 секунди до
краја, Милошевић узима тајм-ауту при
резултату 29:30. Чврстом одбраном,
Вoждовац је одбранио победу и нанео
трећи узастопни пораз Убљанима. Б.М.

AUTO [KOLA

Спортска хала у Богатићу. Судије:
Шорак, Бердић (Београд). Искључења:
Мачва 8, Уб 16 минута. Седмерци:
Мачва 6 (4), Уб 3 (2).
УБ: Обрадовић, Зељић 1, Петровић 6,
Вилотијевић 3, Марковић 2, Пајовић,
Мандић, Јовановић, Ненадовић 2,
Стокић 3, Марковић 4, Јовић, Рогић 4,
Милекић, Цонић, Јовичић.
Супер-Б лига "Север-Центар", 2. коло

Уб - Колубара (Лазаревац)
28:31 (14:15)
Хала спортова на Убу. Судије: Благојевић, Ђокић (Јагодина). Искључења:
Уб 6, Колубара 8 минута. Седмерци: Уб
5 (4), Колубара 3 (3).
УБ: Обрадовић, Зељић, Петровић 1,
Зарин 5, Марковић 2, Рајковић,
Мандић, Јовановић 5, Ненадовић 5 (4),
Стокић 1, Марковић 8, Јовић, Рогић 1,
Милекић, Ранковић, Цонић.

Tradicija duga 23 godine !

A,B,C,D,E

UB
Ra{e Plaovi}a 25

LAJKOVAC
Vojvode Mi{i}a 94

014/414-034, 066/8711-481, 063/77-11-481

Obuka voza~a
za B,C,E i D kategoriju
Za upis Vam je dovoljna samo li~na karta

Odr`avanje i postavljanje VERTIKALNE i HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE
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УБСКИ БАСКЕТАШ СПРЕМА СЕ ЗА ВЕЛИКЕ ИЗАЗОВЕ

МИРИС ТОКИЈА МАМИ ИВАНА ПОПОВИЋА
- Убски баскет тим незванични шампион Србије. - Освојили три од шест турнира на којима
су наступали. - Након Мастерса у Дохи (20-21.новембра), следи наступ у Џеди (Саудијска
Арабија), 11-12.децембра, где ће се баскет тим Уба борити за титулу првака света.
Свет спорта преживљава тешку 2020. годину,
пандемија се значајно одразила и на светски баскет-тур, али
далеко од тога да је ово изгубљена година за убског мајстора
под обручима Ивана Поповића. Остаће упамћено да се име
Уба појавило на баскеташкој мапи, а стара екипа новог имена
остварила је одличне резултате.
На домаћој позорници, тим Ивана Поповића заслужио
је титулу незваничног првака Србије, будући да су освојили
три од шест турнира на којима су наступали, уз то два пута
били финалисти и једном трећи! Протеклог септембра,
отворена је и међународна сезона у скраћеном формату, а
Убљани су се појавили на другом (од три) Мастерса у
Дебрецину и остварили сјајан резултат:
- Екипа је минимално промењена, уз стандардне
Стојачића и Бранковића, прикључио нам се Мирослав
Пашајлић, момак који има искуство играња у АБА-лиги. На
жалост, Данило Мијатовић је због кошаркашких обавеза у
Македонији пропустио ове акције, али се то није одразило на
наш квалитет игре. У групи смо
савлдалаи Ригу са 21:16, Дебрецин
је морао да преда меч због повреде
двојице играча, а у четвртфиналу
смо добили Џеду са 21:17. Уследио
је српски дерби у полуфиналу,
добили смо и Нови Сад са 22:19, а у
драматичној завршници где смо
имали шут за победу, Рига нам се
реванширала за пораз у групи20:21 за Летонце. За утеху нам је
остала награда од 30.000 долара и
довољан број поена да се већ сад
пласирамо на завршни Мастерс у
Џеди- описује Поповић дешавања
са турнира у Мађарској.
Пре одласка у Саудијску Арабију (11-12. децембар), убски 3x3
тим играће на још једном Мастерсу- Доха (20-21. новембар), а размишљања убојитог стрелца и једног
Иван Поповић
од најатрактивнијих играча, већ
слави победу у дресу Уба
путују ка Олимпијади 2021. године:

Баскет 3х3: Екипа Уба
- Нашао сам се на ужем списку
од 16 путника за Токио, нека дешавања у другим српским екипама
утичу да су рејтинг Уба, као и мој
лични, поприлично порасли и да
постоји шанса да остварим сан сваког спортисте. Ова година је, на моје
велико задовољство, донела сарадњу са убском општином и Дарком
Глишићем који је најзаслужнији што
смо добили прилику да презентујемо наш град широм света. Не смем
да заборавим и на нашег земљака
Уроша Матића, који нам је прискочио
у помоћ у организацији пута за Доху,
тако да имам велику одговорност,
али и част, да добрим играма оправдам такво поверење- закључио је
Иван Поповић, један од најбољих
светских "баскеташа" и вођа убске
екипе, која проноси име нашег града
широм планете.
Б.Матић
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ДОБАР ПОЧЕТАК ПРВЕНСТВА ЗА КОШАРКАШЕ МЛАДОСТИ

УБЕДЉИВА ПОБЕДА ПРЕД КОМШИЈСКИ ДЕРБИ
- Следи комшијски окршај у Лајковцу, домаћи тим предводи Иван Поповић, али ми се надамо доброј игри
и резултату који би нас убацио у борбу за прва три места- истиче тренер Убљана Владимир Урошевић.
Успешан старт сезоне за кошаркаше Владимира Урошевића, премијера на домаћем паркету прошла је у
знаку доминације Убљана коју је
семафор одсликао са великих +36.
После мало спорије прве четвртине, домаћи су на крилима новајлија
Класнића, Матића и Грубића већ пред
паузу стигли до велике предности39:18. У другом делу меча, распуцао се
и Иван Милошевић, јуниор Кузмановић је искористио прилику да убаци
једну "тројку", па ће Убљани на дерби
са Железничаром у добром расположењу:
- Мало смо ове сезоне променили концепцију, појачали се момцима
који су у најбољим играчким годинама, али неће се то одразити на минуте
Владимир
дечака из наше школе. Убедљива
Урошевић,
победа је плод озбиљне игре у већем
тренер
делу меча, а види се да су новајлије
Младости 014
донеле индивидуални квалитет и, што
је мени много битније, добру енергију.
Следи комшијски окршај у Лајковцу, домаћи тим предводи
Иван Поповић о коме је сувишно причати, али ми се надамо
доброј игри и резултату који би нас убацио у борбу за прва
три места- рекао је после меча тренер Владимир Урошевић.
Претходног викенда, Шабац је у раној фази утакмице
наговестио да ће оправдати епитет фаворита, снажним
притиском на позицију "један" натерали су Убљане на доста
изгубљених лопти, па је већ на малој паузи разлика била
двоцифрена. Одлични Класнић је под таблом био нерешива
енигма за домаће, али је изостао шут споља да се унесе
неизвесност у меч. Прилазили су "младосташи" на -6, али су
браћа Ранковић "тројкама" одржавали предност. Велико
охрабрење за тренера Урошевића је повратак на паркет
Уроша Васиљевића, на крају можда и превисоких +17, али у
сваком случају ово није било гостовање где се могло
рачунати на бодове...
Б.Матић

ДРМЛ "Запад", 3. коло

Младост 014- Микс Мајур 90:54
(15:9, 26:11, 24:11, 25:23)
Хала спортова на Убу. Судије: Дуловић, Петровић (Чачак).
МЛАДОСТ 014: Иванов 2, Ђорђевић 8, Божанић, Мишић 2,
Грубић 10, Стошић 4, Милошевић 23, Класнић 13, Матић 18,
Марковић, Кузмановић 3, Ђ.Васиљевић 7.
ДРМЛ "Запад", 2. коло

ОКК Шабац- Младост 014 79:62
(26:13, 15:19, 20:8, 18:22)
Хала Гимназије у Шапцу. Судије: Пантић, Добрић (Шабац).
МЛАДОСТ 014: Божанић, Ђорђевић 7, Матић 2, Мишић 2,
У.Васиљевић 7, Стошић, Милошевић 8, Ивановић, Грубић 3,
Марјановић, Ђ.Васиљевић 8, Класнић 25

СПОРТ

5.новембар 2020.г.

43

ПРВО СЛАВЉЕ УБСКОГ ФУТСАЛ-КЛУБА

ХЕТ-ТРИК ПАВИЋА ЗА ПОБЕДУ НАД ВАЉЕВЦИМА
У изузетно узбудљивом мечу, КМФ Карели је дошао до
прве првенствене победе, Убљани су у финишу за инфаркт
стигли до тријумфа 4:2, а бриљирао је троструки стрелац
Александар Павић. Головима бившег штопера Јединства и
Брезовице (први из гужве на гол-линији, други после стативе
Мијатовића), домаћи су против ваљевске Безбедности 192
имали два гола предности на паузи, али су гости бољом игром
у наставку стигли до 2:2. У мечу са доста тензије и фаулова,
први казнени ударац имали су Убљани преко Благојевића,
али је одлично реаговао голман Арсеновић. Само који минут
касније, пенал и на другој страни, а статива спашава Ћургуза!
Оштру лопту Ивковића, један од играча Безбедности скреће у
сопствену мрежу, а Павић у самом финишу комплетира хеттрик за велику радост Карелија...
Убска футсал-екипа пропустила је велику прилику да
дође и до другог првенственог тријумфа, меч са екипом ПП
192 окончан је раритетним резултатом за футсал- 0:0!. Могуће
да је Убљане опустила чињеница да су момци из Пријепоља
дошли са само једном изменом, углавном за 50 минута игре
нису ниједном матирали одличног голмана гостију! Нису се
Пријепољци оријентисали само на одбрану, неколико пута се
затресао оквир гола Мирка Ћургуза, па су за велики труд и
потрошњу награђени великим бодом. Ређале су се шансе
Павића, Марића, Панића, Јечменице..., али је лоша завршница
кумовала резултату који није могао да задовољи тренера
Александра Аћимовића.
Звучи необично, али и поред пораза у Бајиној Башти
(1:3), убска екипа је пружила најбољу партију у досадашњем
делу сезоне. Домаћин у изузетно јаком саставу, са амбицијом
да се бори за прво место, није имао решење за дисциплиновану игру Карелија, а гол Ивковића и вођство на паузи дали су
наду да би гости могли да направе сензацију крај Дрине. Ипак,
кратка ротација (7 играча) узела је данак, у наставку је домаћи
тим дошао до преокрета, али су Убљани оставили одличан
утисак.
У наредном мечу, КМФ Карели тражи другу првенствену
победу, ривал ће им бити лајковачки Зенон у недељу
(поподневни термин).
Б.Матић

Коначно победа:
Александар Павић са лоптом

