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КРУЖНИ ТОК НА БАЊАНСКОЈ РАСКРСНИЦИ

БУДУЋИ
УКРАС ГРАДА
Идејно решење уређења кружног тока

Кружни ток на бањанској раскрсници, који ће спајати
улице Свете Поповића, Дринске дивизије и Тамнавске, чија је
изградња у току, не само да ће допринети бржем и
функционалнијем одвијању саобраћаја, већ ће у знајачној
мери улепшати овај део града. Овај инфраструктурни
подухват, финансиран од стране ЈП „Путеви Србије“ у
вредности од 50 милиона динара, спроводи се у шест фаза и
уколико све буде текло планираном динамиком, биће окончан
половином децембра. Након тога, требало би да уследи
његово додатно улепшавање, које ће подразумевати
изградњу додарних садржаја и фонтане у централном делу.

Лепо и функционално
- Идејно решење уређења овог кружног тока је
јединствено, као и све друго што радимо. Поред тога што ће
бити лепо за око, оно је и функционално и нешто слично не
можете видети у другим местима- истиче Дарко Глишић, први
човек општине Уб. - У његовом централном делу планирамо
изградњу одређених водених садржаја, али и специјалан
натпис са именом нашег града и срцем у средини. Људи који
живе у том делу града имаће привилегију да уживају у том
прелепом окружењу са фонтаном, која не сме бити превелика
да не би заклањала преглед. Водоскоци ће бити висине
неколико десетина центиметара, али смо све то лепо
`запаковали` како би пружили свеукупно атрактиван визуелни
угођај свима који туда буду пролазили.
Према његовим речима, главни циљ изградње кружног
тока је растерећење и модернизација саобраћаја у граду, али
се водило рачуна и о његовом визуелном ефекту.
М.М.М.

ШТА ВРАПЦИ ЗНАЈУ

Б

аук Короне кружи светом. О томе
медији ревносно извештавају, а на
друштвеним мрежама читамо контрадикторне вести... Наравно, све мора да се
прихвата са резервом. Одавно је постало очигледно
да је у току специјални рат и да су главна оружја
медији - они са светским утицајем. Ако они објаве да је
Бајден победио, само је питање времена када ће се
вест проширити планетом... То се и десило па, сада,
никоме није јасно - ко је главни у Америци, онај бивши,
овај за кога кажу да је ‘’изабрани’’ или неко ко је
смислио све ово са вирусом. Једна вест обзнањује да
је ‘’један немачки адвокат припремио тужбу’’ против
Гејтса и компаније (читај:глобалиста), ни мање, ни
више, него за геноцид над човечанством.
Е, сад! Потврђено је да је Гејтс у истом оном друштву
светских моћника који су прокламовали неки свој
план за смањење броја становника планете на
‘’златну милијарду’’. Добро, а како, онда, да им
верујемо да раде на стварању вакцине која ће да
‘’спасе свет’’? Они су за драстично смањење броја
становника планете Земље, а објављују да се брижно
боре за вакцине (неће их поклањати него много
зарадити). Како, затим, веровати да се у вакцини неће
налазити нешто што ће, на некакав ‘’одложени начин’’
учинити да се њихов, наводни, циљ оствари? Да ли се,
збиља, свет спашава уништењем пет, шест или седам
милијарди људи? Да ли је и ово питање нешто што се
уклапа у причу о теоријама завере?
Нада да ће Трамп осујетити глобалисте и да ће
Клинтонови и Дубока држава коначно бити ‘’избачени
из седла’’ све мање има упоришта. Медији објављују
да је и сам Трамп признао пораз.
Кад је објављено није се пуно веровало. Трамп је
давао изјаве, Меланија се држала по страни (или је
тако организовано) и, коначно, неко је ‘’пустио’’ вест
да се Трампови разводе, да је неко други сада прва
дама и она се, очекивано, дистанцирала. Трамп
подиже тужбе по једнима, а повлачи се, по другима.
Пред нашим очима догађа се, до скоро, невероватна
игра са најмоћнијим људима света. Па, Трамп има у
рукама оно чувено дугме и специјалну директну
телефонску везу са руским председником (?). Зашто
медији не помињу све те чињенице? Зашто се ћути о
реакцијама других светских сила? Да ли је та Дубока
држава баш толико ‘’дубока’’?
Својевремено Жаклина Кенеди, која је седела у
аутомобилу крај мужа када је смакнут, после неког
времена се удала за Аристотела Оназиса, најбогатијег
човека на планети - у тадашњем времену и тадашњем
поимању богатства.
Меланија није постала удовица, али ако се покаже да
су вести тачне, могућност преудаје је све извеснија. Ко
ће бити младожења? Можда Гејтс? Ипак, он није
слободан, а чини се да се већ венчао и са Короном.
Заправо, везао је своју судбину за ово зло толико да је
мало вероватно да би пожелео да направи свој харем,
кад је већ толико учинио за исламисте финансирајући, кажу преко Сороша, све те медије који ће,
коначно, омогућити да Европа буде покорена...
Е, тај баук кружи светом, а на нишану му је Европа...
Још једна теорија завере? Можда јесте, али оригиналност се не може оспорити иако и врапци знају да је
неко већ направио нову верску поделу света...
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ОПШТИНА УБ УЛОЖИЛА ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА У ОПРЕМАЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА

СТИГАО НОВИ УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ
Уложено 12 милиона динара. Обављаће се прегледи абдомена, простате, дојке, бешике,
штитасте жлезде, меких ткива, лимфне жлезде, крвних судова, кукова код деце...
Дом здравља „Уб“ недавно је добио најсавременији
ултразвучни апарат, који је финансирала општина Уб, у
вредности од 12.000.000 динара. Како наводи др Жељка
Јовановић, специјалиста радиологије, начелница Радиолошке службе, у питању је поуздан, висококвалитетан
„Hitachi ARIETTA 850“, ултразвучни апарат са колор
доплером, на којем је могуће обавити преглед са
еластографијом (неинвазивна метода у циљу откривања
сумњивих промена и одређивање природе тумора).
- Његова карактеристика, у односу на конкуренцију, је
неупоредиво боља слика врхунског квалитета, тако да се
најмањи сегменти могу јасно видети. Много је квалитетнија
дијагностика овим апаратом. Поседује премијум е-фокус, за
разлику од претходних ултразвучних апарата, где је фокус
био само на поједином сегменту, као и две еластографије,
'real time' и 'share wave' - што значи да приликом прегледа
јетре, може да се утврди, да ли пацијент има цирозу јетре, а
приликом прегледа ткива, да ли постоји малигнитет – објаснила је др Жељка Јовановић, специјалиста радиологије.
Овај савремени ултразвучни апарат поседује и
аутоматско мерење при колор доплер прегледу, снимању
крвних судова, каротида, где се могу видети атероматозни
плакови и измерити проток, као и проценити стеноза крвног
суда. Др Жељка Јовановић сматра да је предност „Хитачи“
апарата у трајању, бар наредних 20 до 30 година, па је и
оправдана његова куповина.
- Када сам дошла да радим као радиолог, услови у
мојој служби нису били на задовољавајућем нивоу. Имали
смо један стари рендген апарат, негатоскоп чак нисам ни
поседовала, морала сам много да се борим као начелник.
Без добре дијагностике, не можемо имати добру терапију за
наше грађане. Захваљујући председнику Дарку Глишићу и
директорки Биљани Николић, која је слушала моје захтеве,
обећања су испуњена. Дом здравља 'Уб' се сређује,
унапређује, гради, купују се апарати, иде на боље. Захваљујући нашем тимском раду, дошли смо до одличног рендген

Најсавременија опрема
за бољу дијагностику: Др Жељка Јовановић

Дарко Глишић
у посети убском Дому здравља
апарата. Видите и сами шта нас је
снашло у вези са короном и ковид
пацијентима. Да смо остали са
старим рендген апаратом, то би
био велики проблем сад за наше
грађане – објаснила је др Жељка
Јовановић.
Новим ултразвучним апаратом биће прегледани старији
пацијенти, али и деца. Обављаће
се прегледи абдомена, простате,
дојке, бешике, штитасте жлезде,
меких ткива, лимфне жлезде,
крвни судови, кукови код деце,
али је могуће видети и плеуралне
изливе. Др Жељка Јовановић,
Нови ултразвучни
начелница Службе дијагностике,
апарат
захвалила се председнику Дарку
Глишићу, који је са сардницима
дошао да обиђе постављање новог ултразвучног апарата,
након улагања значајних средстава за куповину јапанског
„Hitachi ARIETTA 850“.
- Ради се о најмодернијем ултразвучном апарату, какав
до сада није поседовао наш Дом здравља. До сада се на
овакве прегледе морало ићи у веће градове, уколико је ваша
болест захтевала ту врсту прегледа. Ово је изузетно скуп и
модеран апарат, привилегија јако малог броја здравствених
установа. Наша општина је одвојила 12 милиона динара за овај
апарат. Сматрам да је то оправдано улагање, јер новац грађана
наше општине треба да се усмерава у ствари које обухватају
што ширу популацију, а Дом здравља је место где сви, пре или
касније, дођемо да обавимо неки преглед. Веома сам поносан
на оно што смо данас урадили и оно што смо урадили
претходних неколико година у нашем Дому здравља, који је
постао препознатљив по опремљености. Додатно смо га
изградили, побољшали услове рада и боравка пацијената, а
набавили смо нову савремену опрему за већи број одељења –
истакао је председник општине Дарко Глишић, наводећи да ће
се и у наредном периоду доста улагати у здравствени систем.
Грађани који чекају на неки од дијагностичких прегледа,
замољени су за стрпљење, јер је због епидемије корона
вируса, отежан рад Дијагностичке службе. Редовни ултразвучни прегледи морају да се редукују, јер је повећан број
снимања плућа пацијената оболелих од корона вируса, који се
шаљу из Ковид амбуланте, по утврђеном протоколу.
Д.К.

Ubska panorama
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У СУСРЕТ НОВОГОДИШИМ ПРАЗНИЦИМА

УБ ДОБИЈА СВЕЧАРСКИ ИЗГЛЕД
- Светлуцави украси већ употпунили празнични амбијент у центру града.
- Постављање декорације и расвете биће завршено до краја новембра.
Већ две недеље део по део Уба „пресвлачи“ се у
новогодишње рухо. Прво је улепшан Градски трг, где је
поред стандардно окићене велике јелке са светлећим
ланчићима и лоптама, овај простор обогаћен и новим
зимским детаљима – кућицoм и иглоом са медведићима, који су посебно занимљиви најмлађима и одмах
постали главно место за фотографисање. Нови
елементи, уз „старог“ Снешка Белића и расвету на
фонтани већ су искројили празнични амбијент у центру
Уба, дајући му у вечерњим сатима потпуно нов,
свечарски и романтичан изглед. Како сазнајемо од
Саше Милићевића, директора КЈП „Ђунис“, радници
овог комуналног предузећа убрзано постављају украсе
и декоративно осветљење и на другим локацијама у
граду.
- Као и претходних, и ове године је наша служба
јавне расвете почетком новембра кренула са новогодишњим кићењем Уба, које ће бити завршено до краја
месеца. Набавили смо нове фигуре за Градски трг и јавне
површине код зграде Општинске управе и хотела „Уб“, као и
нови накит за Главну улицу, који ће бити постављен на бандере. Украсићемо још неколико централних градских улица,
општинско брдо „Шепковац“, Спортско-рекреативни центар
„Школарац“, мостове и све прилазе граду. Расвета ће се
укључивати део по део, како буде постављана, напомиње
Милићевић.

Нови празнични садржаји на Градском тргу

Атракција за малишане: Игло са медведом и пингвином

Радници КЈП „Ђунис“ током монтаже
Снешка Белића на Градском тргу
За куповину нових празничних декорација, које ће
додатно украсити градски амбијент и појачати празничну
атмосферу, локална самоуправа издвојила је милион
динара. Очекује се да, као и ранијих година, новогодишњу
слику Уба улепшају и угоститељски објекти, бутици,
продавнице и сами грађани.
Д.Недељковић

- ULJA I MAZIVA - AKUMULATORA
- GUMA
- FILTERA
ZA SVE TIPOVE VOZILA I MA[INA
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РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЛАЈКОВАЦ - ИВЕРАК

НОВИ МИНИСТАР У ПОСЕТИ ГРАДИЛИШТУ
- Циљ нам је да Западна Србија буде добро повезана путевима, како би подигли домаћу
привреду - истиче министар Томислав Момировић. - Председник општине Лајковац
Андрија Живковић наглашава и значај изградње будуће обилазнице око Лајковца,
која ће повезати Непричаву и Ћелије, а ускоро би требала да добије „зелено светло“.
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић обишао је, током прошле
недеље, радове на изградњи брзе саобраћајнице ЛајковацИверак, који ће спојити Ваљево са ауто-путем Милош
Велики. Том приликом, у друштву председника општине
Лајковац Андрије Живковића, посетио је градилиште код
петље у Непричави и разговарао са представницима
предузећа „China Shondong International“.
- Ово је стратешки пут који повезује Ваљево са
будућим коридором у Црној Гори. Ако повежемо Београд и
Црну Гору, а заборавимо Ваљево и тај део Србије, онда
нисмо урадили прави посао. Циљ нам је да Западна Србија
буде добро повезана путевима и да овај инвестициони
циклус што више подигне домаћу привреду, као и да домаће
фирме буду главни носиоци посла- рекао је Момировић и
нагласио да је за Министарство императив да се током овог
инвестиционог циклуса повеже и интегрише цела Србија, да
добије модерну инфраструктуру и да лако може да дође са
једног њеног краја на други.
На градилишту код петље у Непричави председник
општине Лајковац Андрија Живковић указао је на општи и
локални значај изградње брзе саобраћајнице ЛајковацИверак, а посебно и на значај будуће изградње обилазнице
око Лајковца.
- Радови на изградњи дуплих трака, од петље у
Непричави до Иверка у Ваљеву, су започети пре око месец
дана и крећу се планираном динамиком, а извођач је кинеска
компанија „Шандонг“, која са подизвођачима „Нуклеусом“
увелико припрема тампон зону за изградњу будуће брзе
саобраћајнице. По речима извођача, све ће бити изведено у
планираном року за наредне две године, иако је у питању
врло захтевна деоница са преко 20 мостова- нагласио је

Министар у обиласку градилишта у Непричави

Caffe
Pizzeria
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Живковић и Момировић
у разговору

ОПШТИ И ЛОКАЛНИ ЗНАЧАЈ
Брза саобраћајница Иверак-Лајковац биће дуга 18,3
километра. Комерцијални уговор о пројектовању и
извођењу радова на изградњи ове деонице потписан је 10.
јуна ове године између Владе Србије, Путева Србије као
инвеститора и кинеске компаније „China Shondong
International“. Вредност уговора је 158 милиона евра.
Брза саобраћајница представља везу аутопута
"Милош Велики" са Републиком Српском, односно БиХ, као
и Коридором 10. Саобраћајница Лајковац - Иверак биће за
брзину од 100 km/h и имаће по две саобраћајне траке, са
разделним појасом. На деоници ће бити изграђено купно 25
објеката (2,5 км мостова, надвожњаци, подвожњаци и
пропусти).
Планирано је око четири километара регулација
водотокова притока реке Колубаре и око 4,2 км регулације
корита реке Колубаре. Такође, планирана је уградња око 2,7
милиона кубика каменог материјала за израду насипа, просечне висине од око четитри метра. У оквиру пројекта биће
измештени локални путеви у дужини од око 2,5 км, а предвиђена је и изградња телекомуникационе инфраструктуре.
Живковић и додао да је поред изградње поменуте саобраћајнице за Лајковац важна и изградња обилазнице, која би
ускоро требала да добије „зелено светло“.
Према његовим речима, изградњом обилазнице, која би
Непричаву спојила са Ћелијама и даље са Лазаревцем, створиће се услови за измештање теретног саобраћаја из центра
Лајковца.
- Сведоци смо да кроз центар наше вароши свакодневно
прође неколико хиљада теретних камиона, па је великим
делом регионални пут који води ка Ваљеву уништен. Обилазница Лајковцу даје шансу за изградњу индустријске зоне, која
ће омогућити нова радна места, а не само ослањање на РБ
„Колубара“, од којег је општина највећим делом и остваривала приходе. Трудићемо се да нађемо алтернативу „Колубари“ и мислим да су то два довољна разлога да ресорно
министарство, али и држава, препозна значај обилазнице, као
и чињеница да ће на тај начин и Лазаревац добити услов за
прикључење на трасу коридора Милош Велики- рекао је
Живковић, уз подсећање да дужина целе обилазнице износи
7,1 километра, при чему је око километар и по ове трасе већ
урађен приликом изградње пута Милош Велики.
Обилазница око Лајковца је унета у план детаљне
регулације, а Институт за путеве је урадио Генерални пројекат
са претходном студијом оправданости. Вредност радова на
преосталих 5,3 километара, са пратећом експропријацијом,
износи 860 милиона динара.
М.М.М.
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КОРОНА ВИРУС
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У ПРОТЕКЛЕ ДВЕ НЕДЕЉЕ НА УБУ

ВИРУС ПОТВРЂЕН КОД ЈОШ 43 ОСОБЕ
- Дошли смо до драматичне бројке, а капацитети нашег Дома здравља долазе до тачке колапса,
јер број оних који ће тражити помоћ прећи ће меру коју могу да опсервирају наши здравствени
радници- поручио је на конференцији за медије командант убског Штаба Дарко Глишић
Од последњег пресека стања, који смо објавили у
прошлом броју „Гласа Тамнаве“, од понедељка 2. новембра,
па до понедељка 16. новембра, вирус Covid-19, потврђен је
код још 43 особе са убске територије. На кућном лечењу је 45
особа, док је четворо особа хоспитализовано. Од почетка
епидемије, па до 16. новембра, на убској територији
забележено је укупно 163 случаја позитивних на корона
вирус. Преминуле су још две особе.
Забрињавајући подаци били су разлог за сазивање
ванредне конференције за штампу Штаба за ванредне
ситуације општине Уб, у понедељак 16.новембра, на којој је
говорио командант Штаба Дарко Глишић.
- Тренутна епидемиолошка ситуација је таква, да
слободно могу рећи, да је овај трећи талас најгори и
најизазовнији у односу на све оно што смо преживали од
почетка пандемије. Број активнооболелих се ближи броју 50,
што нам је до сада била нека горња граница за узбуну.
Очигледно је да смо се прерано опустили, или су мере биле
недовољно јаке јер смо желели изаћи у сурет људима да
имају слободу рада. Дошли смо до драматичне бројке, а
капацитети нашег Дома здравља долазе до тачке колапса,
јер број оних који ће тражити помоћ прећи ће меру коју могу
да опсервирају наши здравствени радници- нагласио је
Глишић и додао да је, у овом тренутку, на Убу активно
оболело 45 грађана, али да ће та бројка, око 20.новембра,
бити вериоватно дуплирана.
Према његовим речима, општина Уб се одлучила за
постављање шатора испред Ковид амбуланте, како би се
проширио капацитет, а пацијентима омогућило да у хладном
времену, које долази, могу безбедно чекати на преглед.
- Захвалан сам сектору за Ванредне ситуације који је
брзо реаговао на нашу молбу и поставио шатор на улазу у
Ковид амбуланту. Сходно мерама. које је држава дионела од
уторка и у Убу важе исте мере, сви објекти обухваћени том
мером, сем апотека и бензинских пумпи, радиће до 21 час, а
ујутро од пет сати ће почињати са радом. Поред наших
локалних контрола спроводиће се и изненадне републуичке
контроле и молим све да се придржавају мера, не због
новчаних казни, већ да покушамо да заштитимо здравље
суграђана. Ситуација није баш добра, по задњем пресеку на
1000 становника пет је заражено у Убу, док је у сваком граду у
околини много више, али то нас не теши. Требало је раније да
реагујемо јер људи иду у кафиће, организују се славља,
крећу славе и тек сада ће бити проблема. Ако бројка нагло
скочи морамо применити драстичније мере, што подразумева ванредну ситуацију и додатно скраћење радног
времена или затварање објеката који окупљају већи број
људи- истакао је први човек општине Уб.
Ту одлуку ће, како каже, вероватно донети крајем ове
недеље, јер, ако здравство дође у колапс, "немамо други
излаз".
- Највећи део грађана се придржава прописаних мера,
а љица која имају температуру треба да иду на преглед и
заштите друге, не да остају кући и шире заразу. Највећи број
није отишао на преглед а бојим се да ће све стићи на наплату.
Бојим се да до краја године не буде двоцифрен број када су у
питању преминули, што је за нашу малу општину превише.

Детаљ са конференције убског Штаба

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

11.07

18,21

Лајковац

Љиг

16,84

8,24

Мионица Осечина

5,99

28,68

Уб

Ваљево

Како је објавио Завод за јавно здравље Ваљево у
недељу 15. новембра, вирус је у Колубарском округу, само у
једном дану, потврђен код укупно 120 особа. Дан раније, у
округу вирус је потврђен код чак 136 особа. Ако се узме у
обзир да се не тестирају сви грађани са симптомима, као и
да многе особе са симптомима не оду да се јаве у Ковид
амбуланту, бројке су сигурно много веће. Резултати
тестирања се објављују на званичној страници ЗЗЈЗ
Ваљево, дан након узимања узорака и читања тестова.
Највише оболелих је у Ваљеву, па је до понедељка, 16.
новембра, у кућну изолацију стављена 981 особа. У Љигу је
у кућној изолацији 99 особа, Мионици 86, Лајковцу 44,
Осечини 16 особа.
Молим све, ако немају преке потребе да не излазе, како би
смањили број новозаражених и тако помогли нашим
здравственим радницима. Желим да схватите ситуацију
крајње озбиљно, да заборавите на окупљања и славе, јер
треба да живимо и славимо и у 2021, 2022-гој и наредних
година, а уколико не будемо поштовали мере имаћемо велике
последице због којих ћемо жалити много дуже него што
мислимо- поручио је Глишић.
Актуелне мере, које је прописао републички Кризни
штаб, ће трајати до 1.децембра, а уколико се не поправи
епидемиолошка ситуација, следи нам потпуно затварање и
увођење полицијског часа

15.новембра 2020.године - Укупан број лица са лабораторијским потврђеном инфекцијом COViD-19,
болничко и кућно лечени, и исходу лечења
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“

ДВЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ ИЗАШЛЕ ИЗ ИЗОЛАЦИЈЕ
- Нема места паници, јер се у убском Вртићу свакодневно врши тријажа.
- Поштују се све мере. - Деца из различитих група нису у контакту међусобно.
Због све већег броја заражених особа вирусом COVID19 на територији општине Уб и позитивним резултатом на
корона вирус код једног детета из средње групе Предшколске установе „Уб“, као и једне мајке, две васпитне групе,
млађег и средњег узраста, биле су изоловане на две недеље.
Остале васпитачке групе функционисале су уобичајено, а
пошто се спроводе све мере, као и социјална дистанца међу
групама, које нису у међусобном контакту, није било потребе
затварати читаву Предшколску установу.
- Шесторо деце је било у изолацији. Четворо деце зато
што је неко од родитеља био позитиван на COVID-19, а друго
двоје зато што је мајка једног детета била позитивна, као и
једно од то двоје деце. Крајем октобра, ми смо имали само
четворо деце која су била у изолацији, по препоруци Завода
за јавно здравље Ваљево. Деца нису имала апсолутно никакве симптоме. Тридесет и првог октобра, добили смо из
Ковид амбуланте информацију, да је нова мама позитивна,
неког другог детета и да су деца са симптомима вируса.
Одмах су васпитачима предложили да се те две групе деце
изолују, односно да деца не долазе. Тестови су стигли и једно
од то двоје деце је било позитивно – објаснила је васпитачица Мирјана Симић, заменик директора ПУ „Уб“.
По решењу ЗЗЈЗ Ваљево, једна млађа и једна средња
васпитачка група у Вртићу, заједно са њиховим васпитачима,
биле су две недеље у изолацији. Родитељи су одмах
контактирани и обавештени. Из Завода им је речено да деца
морају бити у изолацији 15 дана, од дана последњег контакта
са оболелима. Пристигла решења о изолацији уједно су
представљала оправдања родитељима, како би могли да
изостану са посла. У изолацији су биле читаве породице, као
и четири васпитачице, поменуте две групе деце, али и једна
помоћна радница, јер јој је супруг био позитиван на корона
вирус. Након две недеље обе групе изашле су из изолације,
деца нису имала симптоме, једино је дете, код којег је потврђен корона вирус, кашљало и цурео му је нос.
-За сада нема места паници, јер се у убском Вртићу
свакодневно врши тријажа. Све мере су код нас предузете.
Сестре на превентиви, свако јутро мере температуру и деци
и родитељима, који улазе са маском. Сви запослени носе
маске у Вртићу. При одласку деце, родитељ не може да уђе

Мирјана Симић, заменик директора ПУ „Уб“
по своје дете, док му се не измери температура. Деца нам нису
у контакту међусобно. Ми смо изоловали само те две групе
деце, нисмо морали да затворимо и изолујемо цео Вртић, јер
немамо контакте међусобно – истакла је Мирјана Симић.
Из убског Вртића апеловали су на родитеље да прате
здравствено стање своје деце, без обзира што васпитачи и
сестре на превентиви, редовно то чине. Родитељи деци треба
редовно да мере температуру, посматрају да ли дете има
стомачне тегобе, јер у овом узрасту, то може бити чак и једини
симптом. У Вртићу су се појавили и други вируси, као што су
богиње, што додатно нарушава имунитет.
Децу не треба оптерећивати много проблемима изазваним овим опаким вирусом, али је нужно објаснити им да се
чувају, перу добро руке, не додирују лице, очи, уста прљавим
рукама, да кажу ако их нешто боли.
– Деца виде нас са маскама, виде родитеље, гледају
телевизију, слушају разговоре о вирусу. Ја водим предшколску
групу. Они су мало старији и свеснији ситуације у којој се налазимо. Знају да ће то проћи, стално им то причамо. Разговарамо
да треба да поведемо рачуна о хигијени. Учили смо их како да
перу руке, колико дуго да трљају док их перу. То им је већ
постала рутина. Треба бити стрпљив и пажљив, поготово са
децом – савет је васпитачице Мирјане Симић. Д.Капларевић

УБСКО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОДОБРИЛО ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА ЗА

НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ОБИЛАЗНИЦЕ
Ускоро креће изградња друге фазе обилазнице у улици Милоша Великог,
која ће повезати Мургаш Ново насеље и Липњак
На дванаестој седници Општинског већа општине Уб,
одржаној 10.новембра, најважнија тачка дневног реда
односила се на давање одобрења за закључивање уговора
за реализацију јавне набавке изградње наставка (друге
фазе) обилазнице у улици Милоша Великог, која ће
повезивати Мургаш Ново насеље и Липњак. Наиме, овај
посао додељен је најповољнијем понуђачу предузећу
„Шумадијапут“ из Београда, а уговорена вредност радова
износи 46.993.078,80 динара. У оквиру дискусије о
сповођењу тендера за ову значајну инвестицију,
председник општине Уб Дарко Глишић је рекао:
- Ова дискусија је изазвана нечим другим, али бих пре
тога желео да се захвалим Стефану Теодосићу и нашој
администрацији на бриљантном раду на јавним набавкама.
Наши тендери су поштени, немамо драмтично увећање
вредности радова, што је некада била карактеристика наше
општине. Наше службе раде одговорно и ја им честитам на
томе- нагласио је Глишић и додао. - Знате колико се радова
код нас изводи годишње, а поједине фирме добијају готово
сваки тендер и силне милионе евра. При том им је и то
мало, па ако се деси да један посао не добију, онда се дрзну
да прозивају мене и општину, позивајући Београд и
вређајући ме најстрашније што нису добили и тај посао, јер
је неко други имао повољније услове. Ја сам изградио неки
имуни систем и не могу ме тако лако увредити, али не
дозвољавам да се вређа општина и ови поштени људи јер

часно раде свој посао од првог
дана. Ни једна набавка, за све
ове године, није стављена под
знак питања, нити има кривичну
пријаву. Наша општина се развија и људи који повремено
долазе у наш град не препознају
га, јер се нагло гради. Зато поручујем да нећемо подлећи притисцима и увредама појединаца,
јер нешто није по њиховој вољи, већ ћемо радити још више,
како би сачували огромно поверење грађана, које су нам указали на претходним изборимаДарко Глишић
закључио је први човек општине Уб.
У даљем току седнице донет је програм спровођења
јавне расправе о Нацрту одлуке о допуни Одлуке о локалним
комуналним таксама, као и позитиван одговор на захтеве за
финансијску помоћ за извођење радова у три цркве на
територији убске општине. Храму у Тврдојевцу одобрено је
200.000 динара за завршетак иконостаса, а исти износ добила
је и црква у Јошеви за завршетак фрески на куполи, док је за
израду столарије на црквеном дому у Црвеној Јабуци
одобрено 300.000 динара.

КУЛТУРА
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НА ПЛАТОУ ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ

ОТКРИВЕНА БИСТА
АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА
Попрсје једног од најбољих и најплоднијих српских послератних драмских
писаца и рођеног Убљанина дело је академског вајара Немање Мораче
На иницијативу и у организацији
Установе културе, на Убу је откривена биста знаменитог Убљанина Александра
Поповића (1929-1996), једног од најбољих
и најплоднијих српских послератних
драмских писаца. Израђена је од бронзе
по калупу убског академског вајара Немање Мораче, изливена у ливници „Пеле“ у
Сивцу, а постављена на платоу испред

Академски вајар Немања Морача
поред бисте Александра Поповића

Дома културе, са десне стране од главног улаза у зграду, где је годинама стајао празан постамент са именом тог
великана позоришне уметности, чији је
опус изузетно богат: написао је 52 позоришне драме за одрасле и децу, аутор је
бројних ТВ серија, радио драма, као и
неколико романа и прича за најмлађе.
На пригодној свечаности поводом
откривања бисте присутне је поздравила Тања Мимић, директорка Установе
културе, која је изразила задовољство
што је споменик са Поповићевим ликом
постављен у његовом родном месту.
„Ми, Убљани, имамо чиме да се
поносимо, имамо кога да се сећамо и то
је јако битно. Ово је мала средина која је
изнедрила пуно великана и никад није
наодмет да их се изнова сећамо. Мање
својим пореклом, а више својим стваралаштвом, Поповић нас је задужио да
чувамо успомену на њега, између осталог и на овај начин“, рекла је Мимић.
Након њене уводне речи, бронзано
попрсје Александра Поповића открио је
председник општине Уб Дарко Глишић
који је истакао да је велики писац одавно заслужио да има спомен обележје у
родном граду, у знак захвалности за све
што је урадио, али и као залог будућим
нараштајима и трајно подсећање на
његова непролазна дела.
За израду Поповићеве бисте, академски вајар Немања Морача (1981)

Откривање бисте:
Немања Морача и Дарко Глишић
уложио је пола године рада, користећи
његове фотографије из разних периода.
- Слободно могу да кажем да ми је
част и задовољство што сам имао прилику да радим скулптуру овако комплексне и садржајне личности као што је
био Александар Поповић, који је оставио велику културну баштину иза себе
својој земљи и свом народу. Урадио сам
симболистички моменат на његовим
реверима у форми троугла, за шта ми је
инспирација била његова прва књига
“Убиство у троуглу”, док сам целу крагну избацио у форми отворене књиге,
такође због симболике, у питању је наш
драматург”, изјавио је овај даровит
уметник, чији се распон стваралаштва
креће од скулптура у јавном простору,
преко позоришних и сценографија за ТВ
рекламе, до дизајнирања ентеријера и
средњовековних мачева.

НОВА СЕДИШТА У ДОМУ КУЛТУРЕ

ОБНОВА
ПОЗОРИШНЕ САЛЕ
Општина Уб издвојила је четири милиона динара за нова
седишта и сређивање паркета у великој дворани,
која представља срце културног живота града
Протекле недеље започета је реконструкција велике
сале Дома културе, прва после 24 године. Радови, за које се
очекује да буду завршени средином децембра, обухватају
хобловање паркета и уклањање старих и монтирање нових
седишта, а због већег комфора, капацитет сале биће смањен
и имаће 250 места, у односу на досадашњих 290. У реновирање и осавремењавање ове дворане, која представља срце
културног живота града и где се поред позоришних и биоскопских представа, одржавају и концерти, књижевни програми, академије и бројне друге манифестације, локална
самоуправа уложиће четири милиона динара.
Директорка Установе културе, Тања Мимић каже да ће
реконструкција публици пружити већу удобност, бољи
поглед на сцену и самим тим пунији доживљај.
„У адаптираној сали удаљеност између редова биће
мало већа него до сада, остављамо и један пролаз на средини, због чега ће морати да се смањи број седишта. Постојеће столице стављене су почетком деведесетих, али стандарди су се мењали, тако да за сале ове величине струка препоручује 250 места, што је по мерилима која данас важе за позоришне и биоскопске дворане“, појаснила је Тања Мимић.
Радове у Дому културе са сарадницима је обишао председник убске општине Дарко Глишић који је подсетио да је последња озбиљна реконструкција велике сале извршена 1996.
„Пуне 24 године ни једна столица није промењена у овој
сали, која се и највише користи у Дому културе. За почетак,
издвојили смо четири милиона динара за набавку нових

Општинско руководство
у обиласку радова у Дому културе
седишта и сређивање паркета, како би пружили већи комфор
свим нашим грађанима који буду посећивали културне програме, за које се надам да ће оживети наредне године, када
очекујем да ћемо се изборити са вирусом корона. Користимо
паузу у културним активностима због епидемије да обавимо
планиране радове, а следеће године обезбедићемо већа
средства у буџету него сада да средимо све оно што је дотрајало и што је заслужило да буде замењено или адаптирано“,
обећао је Глишић.
Неке од следећих важнијих инвестиција су санација
крова Дома културе, бине и свих мокрих чворова, потом
замена дотрајалих електричних инсталација и набавка новог
осветљења и озвучења.
Важно је напоменути и то да је велики део старих, али
очуваних столица из велике сале поклоњен сеоским матичним школама, као и Дому културе у Каленићу, који до сада
није имао позоришна седишта.
Д.Недељковић
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Ha основу чл. 23, 24. и 28. Одлуке о награди – поклону ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом ученику,
наставнику и професору и новчаној накнади студенту дела трошкова студирања ("Службени гласник општине Уб" број
28/2012, 16/2014, 28/2016, 20/2017 и 11/2018), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирањa расписује

КОНКУРС
за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања
за школску 2020/21. годину
I
A. Право на накнаду могу остварити студенти (члан 24. став 1. Одлуке):
1. факултета којима је оснивач Република Србија
2. приватних факултета
3. основних академских студија, мастер академских студија, специјалистичких академских студија и докторских
академских студија
4. који су одмах по завршетку средње четворогодишње школе први пут уписали прву годину основних академских
студија, тј. који нису имали паузу између средње четворогодишње школе и факултета
5. који су у текућој школској години, први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија
6. који током студирања нису губили годину (по овој одлуци све сем мировања се сматра губитком године)
7. који су у свакој школској години остварили најмање по 37 ЕСПБ
8. који су одмах по завршетку основних академских студија уписали мастер академске студије уз услов да нису имали
продужену годину
9. који су одмах по завршетку мастер академских студија уписали или специјалистичке академске студије или докторске
академске студије уз услов да нису имали продужену годину
10. који заједно са својим родитељима или старатељима имају пребивалиште на територији општине Уб најмање годину
дана пре расписивања конкурса;
11. који нису у радном односу.
Б. Право на накнаду могу остварити студенти прве године (члан 24. став 2. Одлуке):
Право на накнаду могу остварити и студенти прве године основних академских студија, под условима из става 1. члана
24. Одлуке уз претходни услов да им је просечна оцена у средњој школи била у распону од 4,50 до 5,00.
B. Време за које се накнада додељује:
Накнада се додељује за једну академску годину.
Право на накнаду, уз испуњење услова из члана 24. може се користити најдуже у дужини трајања основних академских
студија, мастер академских студија, специјалистичких академских студија и докторских академских студија на истом или
различитом факултету.
II
Потребна документација:
1. Пријава за доделу новчане наканаде
2. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија
3. Уверење о укупној просечној оцени у завршеној средњој школи (студенти прве године)
4. Уверење о положеним испитима са списком предмета и оствареним ЕСПБ
5. Два примерка решења о исплати новчане накнаде
6. За студенте основних aкадемских студија

- фотокопија прве и свих попуњених стране индекса
7. За студенте мастер академских студија

- фотокопија прве и свих попуњених страна индекса

- фотокопија уверења о завршеним основним академским студијама
8. За студенте специјалистичких академских студија и докторских академских студија

- фотокопија прве стране индекса и свих попуњених страна индекса

- фотокопију уверења о завршеним основним академским студијама и фотокопију уверења о завршеним мастер
академским студијама
9. Фотокопија картице текућег рачуна или фотокопија Уговора о вођењу текућег рачуна
10. Фотокопија личних карата за студента, родитеље или старатељe, и то:

- Очитана лична карта (са чипом)

- Фотокопија личне карте без чипа
Комисија задржава право да тражи додатну документацију услед недоумица
III
Рок за подношење докумената je 15 дана од дана објављивања конкурса у "Службеном гласнику општине Уб" и на сајту
Општинске управе општине Уб, од 20.11.2020. године до 04.12.2020. године.
IV
Обрасци пријаве, уверења и решења преузимају се на портирници Општинске управе општине Уб и на сајту:
www.opstinaub.org.rs
V
Пријаве се достављају поштом на адресу: Општинска управа Уб, ул. Војводе Мишића бр. 20Б, 14210 Уб са назнаком
"Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања" или на портирницу Општинске управе
општине Уб, радним данима од 08-15h или електронски на мејл адресу: stipendijeub@opstinaub.org.rs
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СЕЗОНА ПЉАЧКАЊА КУЋА

ПРОВАЛНИЦИ ВРЕБАЈУ, ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ !
- Највећи број провала у куће и станове дешава се током празничних дана и у време слава.
- Како се заштитити?
На Убу је, почетком новембра, забележено неколико
провалних крађа, односно упада пљачкаша у домаћинства.
Како незванично сазнајемо пар таквих случајева десио се у
улици Браће Ненадовића и на Ђунису, нешто раније и у
Таловима. Убска полиција је, у међувремену, предузела мере
на сузбијању ове врсте криминала, па су појачане контроле и
присуство на терену. Сезона слава, која је пред нама, веома је
погодан период за лопове, па, с тога, грађани треба да обрате
посебну пажњу на заштиту своје имовине.
У Србији од свих забележених кривичних дела, око 80
одсто чине имовински деликти, односно пљачке. Када
размишљамо о пљачки кућа врло често замишљамо да се то
догађа у глуво доба ноћи, када сви чврсто спавају. Ипак, у
конкретним случајевима који су се ових дана десили на Убу,
пљачке су извршене у периоду до 17 до 21 час. Са друге
стране, одређени подаци показују да се велики број обијања
кућа догоди између десет и 15 часова. У то време већина
грађана је на послу или у школи, а њима није у интересу да
налете на неког и буду повређени, већ да узму ствари и
неопажено оду.
Пензионери и старије особе углавном имају устаљен
начин живота. Уколико живе сами, често су идеална мета
пљачкаша. Јако је важно да буду опрезни и воде рачуна са
ким разговарају, а поготово кога пуштају у стан или кућу. Било
би добро да, ако могу, не иду сваки дан у исто време на
пијацу, у продавницу, код лекара.
Истраживања кажу да пљачкаши најчешће прво иду у
спаваћу собу, јер реално мали проценат људи драгоцености
држи у дневној соби или ходнику. Време пљачкања
телевизора давно је прошло. Сада „савремене“ лопове
интересују кеш, накит, пасоши, документа, лаптопови…, као и
драгоцености које стају у џеп. Тако неопажено могу ући и
изаћи. Уколико имате навику да драгоцености држите у
спаваћој соби, промените локацију. Ако поседујете вредан
породични накит, најбоље би било да га држите у сефовима у
банци, а не у фиокама или тоалетним столовима.
Многе жртве кажу да нису очекивале да би њих ико имао

Почетком новембра на Убу
је забележено неколико провалних крађа
Стари трик провалника је да позову фиксни број куће
коју планирају да опљачкају. Уколико телефон звони и нико
се не јавља они ће обити кућу, јер је то сигнал да никога
нема. Уколико идете на пут, фиксни телефон искључите или
смањите звук и на тај начин можете да збуните провалника.
разлога да опљачка. Они који су подстанари сматрају да им се
не исплати да они уводе видео надзор. Међутим, три пута су
веће шансе да буде опљачкана кућа без видео надзора. А чак и
уколико изнајмљујете стан, можете уградити WI-FI камере које
се лако монтирају и демонтирају. Поред камера, можете поставити и бежичне детекторе покрета, сензоре за врата и прозоре
и другу сигурносну опрему.
Подаци кажу да је провалницима потребно само 60 секунди да обију браву, а чак 73 посто у стан улазе кроз улазна врата. Издвојите новац за квалитетну браву и нећете се покајати.
Данас постоје браве које се буквално распадну и блокирају
врата ако неко покуша без кључа да их откључа. Ако живите у
приземљу или на нижим спратовима обавезно ставите решетке на прозоре. Водите рачуна да те решетке имају браву како
бисте могли да их отворите у случају опасности.
Милован Миловановић

ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

ОБЕЛЕЖИО ДАН ПРИМИРЈА
Ових дана покренута је и акција прикупљања потписа за подизање споменика
Светомиру Николајевићу и Воји Танкосићу
Поводом обележавања Дана примирја у Првом
светском рату, делегација Покрета обнове Краљевине
Србије поло-жила је венац на споменик „Палим ратницима
1912-1918“ на Градском тргу, одајући пошту свима онима
који су дали своје животе за слободу. Овај Дан је државни
празник и обележава се у знак сећања на 11. новембар 1918.
године, када су силе Антанте потписале примирје са
Немачком у железничком вагону у француском граду
Компијену, и тиме окончале ратна дејства на западном
фронту. Силама Антанте- Францу-ској, Уједињеном
Краљевству и Русији, као савезничка сила прикључила се
Краљевина Србија и дала изузетан допринос укупној
победи у Првом светску рату, али и поднела велику жртву.
- За слободу Србије у том рату животе је дало око
1.250.000 људи, што је тада било око 53 посто
становништва, док се девет одсто тадашње популације
суочило са неком врстом инвалидитета. Били су то
огромни губици, па је наша дужност и обавеза да се сетимо
тих људи и одамо им почаст. То је најмање што можемо да
учинимо за њих, само да се не забораве. Њихових дела
треба да се сећамо не само на овај дан, већ увек јер подвизи
српске војске су немерљиви- истиче Светислав Матић,
председник Окружног одбора ПОКС-а и додаје да је њихов
убски општински одбор, ових дана, покренуо акцију
прикупљања потписа за подизање споменика Светомиру
Николајевићу и Војиславу Танкосићу. - Надамо се да ће та
петиција уродити плодом и да ће СО Уб услишити наш
захтев и молбу, јер тиме ћемо одати почаст двојици
најславнијих Убљана. Код Урошевца постоји село које носи

Полагање венаца на Градском тргу
име Воје Танкосића, док у Трстенику има и споменик који је
подигнут њему у част. На Убу нема никаквог обележја, осим
спомен плоче у родној Руклади. Са друге стране,
Николајевић има једну споредну улицу у Убу, која носи
његово име. Ми мислимо да је то недовољно и да њихове
заслуге нису на прави начин обележене.
Према његовим речима, у оквиру поменуте акције, ОО
ПОКС-а ће предложити и да се врати стари изглед споменику
„Палим ратницима 1912-1918“, као и да неке улице које носе
име неких, по њиховом мишљењу, „недоличних људи" промене називе у имена Воје Танкосића, Светомира Николајевића, Михаила Маџаревића и других истакнутих историјских
личности тамнавског краја.
М.М.М.
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Пише: Радован Пулетић

ТАЈНЕ
Оба светска рата завршена су за четири године
споразумима у којима је учествовало читаво човечанство. Да је светских ратова
било пет, да су исто трајали и
да су на исти начин окончани, читаво човечанство за
двадесет година пет пута би
договорило обострани прекид ватре и свеобухватно
примирје. На другој страни,
ако узмемо да просечан
тродеценијски брак две
деценије потроши на бесомучну свађу без краја и победника, питање је – како је
могуће да се њих двоје, иако
сами, за двадесет година
супружничких размирица ниједном ниочему не споразумеју
па да заћуте и ручају к`о људи? То је једна од светих тајни
брака.
Четврт века не учествујемо на „европском натицању у
шутирању лопте ногом“. Ово друго име за Првенство Европе у
фудбалу, које елегантно минимизира његов значај, прва је
линија одбране од те застрашујуће истине. Израда акционог
плана за превазилажење такмичарске „мурунте“ мора бити
други корак и, обавезно, крајње авангардан. Пошто у
руководећем, стручном, играчком и навијачком делу савеза,
свугде где су људи, имамо црне рупе против којих је и свемир
немоћан, морамо улагати у фенси инфраструктуру за
наватавање талената кадрих да прођу сениорске квалификације бар до краја текућег миленијума. Дакле, идемо од крова
ка темељу што, истина, није у складу са законом градње али
јесте са законом гравитације. „Шутирање лопте ногом“ остаће
тако овој нацији национални спорт. Како је то, упркос свим
шпицевима у народну цеваницу и досад био – не знам. Биће
да смо ми мали а тајна велика.
Деведесетих, када Србија није имала валуту, професор
математике у пензији мокар од кише уђе у крцат градски
превоз, пробије се до возача и замоли да плати. – Да платиш?
Чекај човече, видиш да возим! Људи су излазили и улазили у
буљуцима, гурали се, чепали, псовали, смрдели на влагу и
алкохол а професор је чекао да купи карту. – Да купиш карту?
Чекај човече, видиш да је гужва! Било је то време у ком је
бесплатни марвени превоз био компензација за безвредни
људски живот а српски новац теоријска категорија за спрдњу.
– Господине, молим вас, пошто ускоро излазим, ја бих да
платим превоз... – Ма слушај бре, скини ми се с врата будало
матора! И марш напоље из аутобуса, пи*ка ти материна! Ти
ћеш да плаћаш! Да узнемираваш и мене и ове људе овде!
Марш напоље! Марш! Док је по пљуску чекао пешачко зелено,
испред професора математике у пензији стаде црни џип већи
од његове гарсоњере.
- Профо, јес ти? Ајд` уђи да те киша не убије! Знаш ли
`де ћеш? Био је то најгори математичар свих генерација за
професорових четрдесет година радног стажа. Док су летели
низ улицу мало су разговарали: - Живковићу, чиме се бавиш
кад имаш овако скупоцен аутомобил? – Ја ти се профо
бавим математиком – купим за марку, продам за две, и од
тог једног процента одлично живим! Док је пио чај без
шећера у свом самачком стану без грејања, професор
математике у пензији мислио је о томе како је живот, пре свега,
једна велика тајна. Тајна тајновита.

Услужно бушење
и чишћење бунара
014/463-213 064/160-71-60
Мија Ранковић, Брезовица

НАШИ АУТОРИ
Пише: Верољуб Бабић

СПОНЕДЕЉКА
- Па, драге комшије с исте стране брда,
када говорите о режимском клубу
сетите се да је ваш и први човек полиције и први потпредседник владе...
- Радници сваки дан негде кукају на мале плате, лоше
услове рада, малтретирања од стране надређених... А
никад ниједан синдикални лидер да понуди оставку!
- Ко састави једно цело полугодиште на математици у
Црниљеву, одмах да му се пише решење за стално.
- Раднички је изгледа стигла божја казна због оног
ПУНИ СЕЉАКЕ! Сада их побеђује момчад из Јеленче,
Мровске, Трбушца...
- Свака част Хамилтону, само се питам да ли би
формула један била мало интересантнија када би сви
возачи возили исте формуле?
-Очекујемо од Звезде и Партизана да играју поштено,
а и Драгана Косјерина намешта резултате у емисији
забавног карактера.
-Својевремено је синдикат стјуардеса протествовао
због серије ВРУЋ ВЕТАР. Шта ли још треба да уради
Срђан Тодоровић као Бора Јовановић, новинар
Политике у Монтевидеу, да би реаговала удружења
новинара?

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

- Гледам овај Тумбин спишчић и рекао бих да у Србији
фузбал умеју да играју само Здјелар и Катаи.
- Некад су на гол стављали неког који има две леве
ноге. А у четвртак да не беше Борјана...
- Закључавам фрижидер у 20 сати, ал ћу изгледа
морати и шпајз.
- Наговарали су ме да се пријавим за квиз. Изврдавао
сам са: Тек пошто мало боље проучим старогрчку и
римску историју. А онда су стигли Хари Потер и сви
ти силни ликови око њега.
-Захваљујући навигацији и оно мало знања из
земљописа и оријентације ћемо заборавити.
-Дoшло је тешко време. И у рекламама за кладионице
(!?) морају да глуматају атрактивне тете.

ФОТО УБОД
Ништа без добре рекламе... Брендирање возила, у
последње време, постало је јако популарно. Један наш
Тамнавац „украсио“ је своју радну машину, заиста,
упечатљивим слоганом.

ОКО НАС

19.новембар 2020.г.
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У ПАМБУКОВИЦИ ОТКРИВЕНА

СРЕДЊОВЕКОВНА СРПСКА ШТАМПАРИЈА
- Стручњаци Историјског института у Београду, историчар др Срђан Катић и др Дејан Булић,
годинама су трагали за изгубљеним српским "заветним словом", Мркшином црквом, средњовековним
манастиром и културним центром. - У порти манастира Меркшинац, археолози су откопали темеље
манастирског конака, где су се у 16. веку налазиле штампарска преса, редакција и књижевна школа.
Дневни лист „Вечерње новости“ пренеле су, у једном
од прошлонедељних издања, ексклузивну вест да је у
тамнавском селу Памбуковица, после 150 година лутања,
окончана потрага за "презаслу жном Мркшином
задужбином", чувеном српском средњовековном
штампаријом. Како се наводи у тексту, који је потписао
новинар Борис Субашић, археолози су почетком новембра,
у порти манастира Меркшинац, откопали темеље
манастирског конака, где су се у 16. веку налазиле
штампарска преса, редакција и књижевна школа. Ту је
учени јеромонах Мардарије штампао књиге и припремао
наследнике, борце у дугом рату за српски језик и идентитет.
Стручњаци Историјског института у Београду,
историчар др Срђан Катић и др Дејан Булић, годинама су
трагали за изгубљеним српским "заветним словом",
Мркшином црквом, средњовековним манастиром и
културним центром. Паралелним истраживањем у
документима османске империје и на терену, одгонетнули
су где се налазила задужбина племића Мркше. О важности
манастира-штампарије из кога су излазиле књиге необичне
лепоте сведочи да су за њим трагали научници још од
Феликса Каница и Милана Ђ. Милићевића.
- Српске средњовековне штампане књиге светски
музеји данас чувају као највеће драгоцености, а наша
јавност, нажалост, веома мало познаје њихов значај - каже
др Срђан Катић за „Вечерње новости“. - Рад на проналаску
Мркшине Цркве открива нам свет изузетних људи који су се
у граничној области ратних сукоба Османског царства и
Угарске борили за опстанак српске културе.
Потрага за манастиром Мркшина Црква траје од 1858.
године, а о њему се знало само да се налазио у "покриљу"
Црне горе и да је био посвећен Вазнесењу Господњем. Др
Катић је ишчитавајући хиљаде страна османских пописа
утврдио да је у Ваљевској нахији постојало село Мркшина
Црква са истоименим манастиром. Спајањем тог села,
Доње, Горње и Паунове Буковице настала је данашња
Памбуковица. Питање је било где се налазила "Черна
гора"?
- Због Ужичке Црне горе, велика већина истраживача
тражила је остатке манастира у Косјерићу и околини, где су
1903. и 2013. обављена безуспешна археолошка
истраживања - наводи др Катић. - Истражујући османске
документе утврдио сам да је у прошлости у Србији било
још планина називаних Црном гором, а међу њима је био и
Влашић, у чијем се "поткриљу" налазио део Памбуковице
са некадашњим селом и манастиром Мркшина Црква.

У порти манастира Меркшинац откривени темељи средњовековне
штампарије:Истраживачи др Дејан Булић и др Срђан Катић
Фото Б. Субашић (Вечерње новости)
Несумњиво, најдрагоценије сведочанство да је
Мркшина црква некада била молитвени дом трудољубивог
братства, јесте стваралаштво јеромонаха Мардарија,
једног од најзнаменитијих Срба у 16. веку, изузетног
интелектуалца напредних идеја. Није познато где је
овладао штампарским занатом, али је сасвим сигурно
1544. године из Венеције допремио штампарску машину и
управо у Меркшинцу, словима чијој су се лепоти дивили
широм света, отиснуо „Четворојеванђеље“ (1562.) и
„Цветни триод“ (1566). Имајући у виду да је прва
јужнословенска ћирилична штампарија Црнојевића на
Ободу основана тек педесетак година пре (1492.) и да је
радила свега четири године, не треба трошити речи о
културном значају памбуковачке светиње у то доба.
Данашња памбуковачка црква сазидана је 1871. на
рушевинама средњовековног храма.
После овог открића истраживачи су били сигурни да се
Мардаријева штампарија налазила у области "тамног" имена Тамнави, под обронцима Влашића, средњовековне Црне Горе.
Археолог др Булић је после неколико узалудних покушаја, на
високом платоу засеченог брда, у ждрелу тамне шумовите
клисуре потока Мршинца, ископао темеље зграде димензија 18
са 10 метара, која је имала и спрат. Данас се овај простор налази
иза памбуковачке цркве, која је 2014.године, после неколико
векова, изнова постала манастир.

У СКЛАДУ СА ЕПИДЕМИОЛОШКОМ СИТУАЦИЈОМ

ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА УБСКОГ ДОМА ЗДРАВЉА
Еснафска слава лекара и здравствених радника,
Свети Врачи Козма и Дамјан, и овог 14. новембра свечано
је обележена у убском Дому здравља. У присуству мањег
броја људи, услед неповољне епидемиолошке ситуације
са коронавирусом, славски обред, уз чин освећења
колача и жита, служили су свештеници храма „Христа
Спаситеља“, на челу са архијерејским намесником
тамнавским, протојерејом Небојшом Миливојевићем.
Директорка Дома здравља др Биљана Николић
истакла је да је ова здравствена установа, овога пута,
хтела да покаже пример како треба поштовати епидемиолошке мере, да је слава прослављена без гостију, уз
присуство неколико начелника служби.
- Слава мора да се слави, а надам се да ћемо догодине, бар што се здравственог стања тиче, обележити
овај празник у бољој ситуацији, у новим просторијама и
Славски обред без гостију
новом Дому Здравља. Ове године је у нашу здравствену
установу уложено много средстава, добили смо нове
просторије и најсавременија средства за рад. Сређујемо Она се посебно захвалила локалној самоуправи, која на све
општу праксу и за неких месец дана она ће кренути са начине помаже здравство у убској општини, како би несметано
функционисало и било у свакодневној служби грађанства.
радом- поручила је др Биљана Николић.
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ЗА ДОПУНУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ЈАВНА РАСПРАВА
ДО 25. НОВЕМБРА
Сви заинтересовани могу поднети примедбе
и сугестије на нацрт одлуке у електронском
или писаном облику
У току је јавна расправа о Нацрту одлуке о допуни
Одлуке о локалним комуналним таксама, која траје до 25.
новембра. Сва заинтересована физичка и правна лица могу
поднети предлоге, сугестије и примедбе на нацрт ове одлуке
у електронској форми на e-mail: info@opstinaub.org.rs или у
писаном облику, поштом на адресу Општина Уб, Улица
војводе Мишића 20 б. Нацрт одлуке, са прилозима, објављен
је на званичној интернет страници општине Уб
www.opstinaub.org.rs.
Нацртом тог документа предвиђене су измене које се
односе на таксе за истицање фирме на пословном простору,
јер се врши ново прецизирање појма „просечна зарада“, који
представља основ за утврђивање фирмарине. Наиме, допуном одлуке „просечном зарадом“ сматра се „зарада без
пореза и доприноса по запосленом остварена на територији
општине Уб у периоду јануар - август године која претходи
години за коју се утврђује фирмарина, према подацима
републичког органа надлежног за послове статистике.“
Предложеном одлуком, локалну комуналну таксу за
истицање фирме не плаћају предузетници и правна лица
која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица, ако имају годишњи приход до 50
милиона динара.

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА

САНАЦИЈА
ТРИ МОСТА
У склопу планираних послова, биће
обновљене, офарбане и осветљене
заштитне ограде на два моста преко
Убаче и на ћуприји код убског храма
Континуирана улагања у комуналну и путну инфраструктуру, као и у друге објекте од јавног значаја на подручју
општине, настављају се радовима на уређењу три убска
моста. У питању су два моста преко Убаче, на саобраћајницама ка центру града и ћуприја код храма Христа Спаситеља, на путу за Ваљево. У склопу планираних послова
постављају се нове модерније ограде мостова које ће заменити старе дотрајале, на којима су рђа и „зуб времена“ узели
данак. Нове ограде ће бити и додатно осветљене лед
расветом.

Предузетници и правна лица чији је годишњи
приход мањи од 50 милиона динара неће плаћати
комуналну таксу за истицање фирме
Дарко Глишић у обиласку радова на мосту
у улици Краља Петра Првог, код „Бојаџије“

У висини две просечне зараде на годишњем нивоу
фирмарину плаћају предузетници и правна лица која су
разврстана у средња правна лица, ако имају годишњи
приход преко 50 милиона динара, а у висини три просечне
зараде велика правна лица. На годишњем нивоу, у висини
десет просечних зарада, ову таксу плаћају предузетници и
правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица, а
обављају делатности банкарства, осигурања имовине и
лица, производње и трговине нафтом и њеним дериватима,
производње и трговине на велико дуванским производима,
производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека.
По окончању јавне расправе, биће сачињен извештај
који садржи све предлоге и сугестије изнете у јавној расправи, као и ставове Општинске управе о примедбама, са образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.
Законом о финансирању локалне самоуправе, општини припадају изворни приходи остварени на њеној територији, међу којима су и локалне комуналне таксе, које се
могу уводити за истицање фирме на пословном простору,
држање моторних друмских и прикључних возила, као и
средстава за игру („забавне игре“).
Д.Н.

Разлог обнове мостова је повећање сигурности,
спречавање даљег пропадања ових значајних објеката, те
улепшавање града, истакао је председник општине Уб Дарко
Глишић приликом обиласка радова на мосту преко Убаче, на
потезу од Главне улице до Аутобуске станице.
„После свих поплава које су задесиле овај део града и
деценија коришћења, заштитна ограда моста је била у
прилично лошем стању и самим тим небезбедна. Осим што је
дотрајала, ни естетски није у складу са свим оним што се
дешава у нашем граду. Исто важи и за друга два моста, тако
да смо одлучили да ове године одвојимо 3,5 милиона динара
за њихову обнову. Завршетком радова, који ће трајати
неколико недеља, мостови ће бити много безбеднији и за
возаче и за пешаке, али ће и улепшати град, пошто ћемо их и
осветлити модерном расветом“, рекао је Дарко Глишић.
Први човек убске општине за следећу годину најавио је
и радове на уређењу кеја поред Убаче, као и изградњу једног
пешачког моста на Сандића имању.
Д.Н.

Ново !!!
ГЕОДЕТСКИ БИРО
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ

ОКО НАС
ЗА МАЛОГ ФИЛИПА СКУПЉЕНО
САМО 20.000 ДИНАРА

АПЕЛ
ЗА ПОМОЋ
Филипу је као беби откривено
да има вентрикуларни
септални дефект, а од прошле
недеље се налази у тешком
здравственом стању
Малени Филип (4) из Прокупља
преживео је тешку операцију срца, а од
прошле недеље се налази у тешком
здравственом стању! Наиме, Филип је
доживео напад епилепсије, био је
неколико минута у несвести и задржан
је у болници на даљем испитивању.
Његова мајка Биљана Ковачевић
контактирала је нашу редакцију у
сузама, апелујући на све људе који су у
могућности да им помогну.
‘’Ниједне новине неће да поделе
нашу ситуацију. Много нам је тешко. За
Филипа је прикупљено само 20.000
динара, нико се није заинтересовао.
Једна старија госпођа ме позвала и
обећала да ће нам послати новац, али
након тога се више никада није јавила.
Блокирала је мој број. Очајна сам.
Молим све племените људе да помогну мом сину’’.
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ПРИХВАТИЛИШТУ ЗА ПСЕ

ЈОШ ЈЕДНА ИРСКА ДОНАЦИЈА
Доброчинитељи из далеке земље допремили на Уб
машину за чишћење боксева, сто за шишање и
професионални фен за усисавање поддлаке
Крајем октобра, ирска организација за подршку животињама
„Animal Support Trust” доставила је
убском Прихватилишту за псе још
једну изузетно вредну помоћ. Поред
лекова, препарата против спољашњих и унутрашњих паразита,
витамина, кревета, хране, прекривача, одеће, посуда и играчака, што
већ годинама донирају, овога пута
стигло је и нешто сасвим ново,
сазнајемо од Марине Ђурђевић,
оснивача убског Удру жења за
заштиту животиња „Пријатељ“, која
је и најзаслужнија за донације из ове
далеке земље.
„Нажалост, ове године наше
пријатељице из Ирске нису могле
да дођу због епидемије, али и даље
мисле на наше псе и њихова помоћ
чини живот штићеника градског
прихватилишта бољим и лепшим.
Сада смо поред уобичајене помоћи,
добили и машину за чишћење
боксева, професионални сто за
шишање и професионални фен за
псе који приликом сушења усисава
и поддлаку, што умногоме олакшава
одржавање паса. Вредност само
ове три донације је око 2.000 фунти.
Радник Прихватилишта Иван Пејић,
који је имао мини обуку од стране

Донација из Ирске:
Сто за шишање паса
Иркиња када су последњи пут биле на
Убу, сада ће и шишати и одржавати псе
са овом професионалном опремом“,
каже наша саговорница, уз подсећање
да је организација „Animal Support
Trust“ највећи и најредовнији дародавац склоништа за напуштене животиње
на Убу.
Осим доброчинитеља из Ирске, на
добробит напуштених паса у Прихватилишту мислило је и надлежно Комунално јавно предузеће „Ђунис“ које је пре
јесењих киша и снега поставило нови
Д.Н.
кров на оба зидана дела боксева.

ЗАГАЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ СУ РУГЛО
Поред загађења које долази Убачом из колектора градске
фекалне канализације, доњи део Стубленице има муке и
са депонијом смећа која се, све више, злоупотребљава...

ПОМОЗИМО МАЛОМ ФИЛИПУ !
Филип Ковачевић је наизглед
рођен као ‘нормална’ беба. Биљана
истиче да га је редовно дојила и хранила, али да је приметила да никако није
могао да се угоји. Одмах је знала да нешто није у реду. Када га је након одређеног времена одвела у болницу, лекари су били шокиран што Филип и даље
има свега 300 грама. Откривено је да
дете има вентрикуларни септални дефект, урођену срчану ману због које је
морао на деветочасовну операцију
срца.
Биљана истиче да је након операције све било у реду. Међутим, у
последња три месеца приметила је да
се Филип често умара. Супруг јој је
саветовао да се не плаши и да ће све
бити у реду. Али није било… Филип је
доживео напад епилепсије и тренутно
се налази у болници.
Апелујемо на хумане и племените
људе да помогну породици Ковачевић
из Прокупља уплатом на рачун Биљане Ковачевић, преко Војвођанске
банке: 325-9300703482860-97, или ступе
у директан контакт са Биљаном путем
њеног мобилног телефона:
+381641443379

Готово у сваком селу у убској
општини (вероватно је тако и другде), има неко место где се баца
разни отпад. Некултура појединаца
је вероватни узрок за честу ‘’појаву’’
смећа ван контејнера... Да не помињемо пластичне флаше, кесе и
разне предмете разбацане поред
пута. Забележени су и случајеви да
мањи речни токови (Грачица и сличне речице), у време високог водостаја због падавина, буду загушени
толико да поплаве и околна домаћинства.
Овог пута, око наше камере
забележило је „’стубленички случај’’. Мештани су написали таблу и
поставили је крај контејнера. Пише:
“ Само за мештане’’, али то намерници из пролазећих аутомобила не
поштују. Не стидећи ће погледа
Стубленичана, који имају домаћинства у близини, као да је то нешто
нормално, не обраћајући пажњу на
таблу, избаце кесе, џакове , па и неки
тврђи отпад... и, просто, оду!
Уз све то, корито Убаче је, у том
делу, сужено разним наносима,
углавном, из колектора градске
фекалне канализације. Наравно,
оволики отпад праћен је и непријатним мирисима.

Зауставе аутомобил и избаце кесе,
кажу немоћни мештани Стбленице

Мештани Стубленице истичу да су
задовољни општинском управом и
председником. Добили су „два асфалта’’ ове године, али, кажу да нешто
треба да се предузме да се заштити и
овај део њихове животне средине.
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СЕЛУ У ПОХОДЕ - ТРЛИЋ, СУВА ЈАРУГА

ЛЕПШЕ ЈЕ СА АСФАЛТОМ
Асфалт је, полако али сигурно, стигао и у Суву Јаругу, засеок Трлића. Домаћинство
Раке Стајчића већ ужива благодети живота без блата на путу са ‘’чистим прилазом’’,
а Раковићи се надају да ће, већ догодине, уз асфалт, стићи и две снахе, или... бар, једна!
Породична идила, Рака и Милена са снајком
Марином, унукамаи и
унуцима

Прича карактеристична скоро за свако село широм
Србије. Мање или више. Кад пут добије асфалтни покривач
живне све, а посебно она домаћинства крај чијих капија се
постави прилаз који ‘’живот значи’’.
Били смо у овом засеоку пре пар година. Сликали
огромну бару на сред пута и...групу људи поред ње.
Надлежни су реаговали и, већ до следећег издања Гласа
Тамнаве, стигла је ‘’хитна помоћ’’ у виду неколико камиона
туцаника. Људи су били усхићени, школска деца - још више.
...А онда је урађено првих 500 метара асфалта... За-

Рака у свом дворишту
тим, још 500... И, стигло се на око километар до краја.
Стајчићи су добили, а Раковићима је ‘’стигло’’ до око 200 метара од капије.
У Стајчићима, домаћин Радомир, мајстор
грађевинац, познатији као Рака (1950). Са супругом
Миленом окружен је унуцима:.. Ту је и снајка Марина, син
Мирослав је запослен у ЗЗ ‘’Трлић’’. Унуци Катарина,
Младен, Магдалена и Милош су ту, у топлој кухињи.
- Нисмо делили домаћинство јер се добро
слажемо,-каже Милена.- Снајка се бави млеком (две краве
са музилицама) које предаје нашој трлићкој фирми ‘’Др
Милк’’. Плаћа се на време, цена је солидна... задовољни
смо.

- Син Драган је, после војске 1992.године отишао на
рад у Русију, у Москву- додаје Рака. Вратио се на кратко
и...поново, овог пута дефинитивно, потражио своју срећу у
Москви. Оженио се Рускињом Марином и са њом има
Алексаандра, Ангелину, Никиту и Максима, а од Александра
има и унука (а ја праунука) Стефана.
Ишао је, протеклих година, Рака у Москву и тамо, на
плацу који су Драган и Марина у међувремену купили,
изградио велику кућу од око 600 квадрата.
- Имају они и стан у Москви, али нова кућа је
довољно пространа за целу породицу. Стигли смо, на
време, да завршимо оне најважније радове и они, сада,
тамо имају добре услове за живот. Драган, иначе, воли
Србију и свој родни крај, па сваке године дође, бар једном,
да нас види.
Ова породична идила је, кажу Стајчићи, не би била
тако потпуна да није стигао асфалт којем се нису надали у
тако скором времену.
Поред синова Драгана и Мирослава мајстор Рака
има и ћерку Милицу, зета Милана и унука Михаила који
живе у Београду. Своје пензионерске дане проводе са
унуцима и у честим контактима са децом која живе у Москви
и Београду.
- Имамо две краве и ја сам за њих задужена- каже
снаха Марина. - Леп је живот у селу, све је, углавном,
аутоматизовано, музилице су кључне за предају млека, па
мислим да би требало да набавимо још једну краву јер би то
било исплативо у правом
смислу. Иначе, поготову
сада са овим вирусом,
лакше је држати дистанцу и
избећи могућност заразе.
Пршута, сир, домаћа кобасица... Маме са стола. Ручамо, а ту је и колач.
Домаћинска кућа... Наравно,
уз поздраве и флаша домаће препеченице. Свраћамо
код Раковића по млеко.
Љубица је свакодневно на
убском пијацу са органским
производима, печурке буковаче су биле у понуди, а
тренутно их нема, стижу за
Љубица на убском
који дан.
- Ослабио је Зелени зеленом пијацу
пијац,сада идем, углавном,
петком јер је много хладно због промаје у новом објекту. каже Љубица Раковаић.- Муж Зоран и синови Милош и
Милан, поред својих обавеза у фирмама где су запослени,
помажу у производњи, а ако се испуне обећања да ће
асфалт проћи и нашу кућу, надам се свадбама, обојица су
стигли за женидбу. Нови пут би могао да значи и подстицај
обојици, јер сада, са аутима и добрим путем, у селу се живи
боље него у граду. То знају и будуће снајке.
У Сувој Јарузи живе вредни људи. Свакако да су
Раковићи:
заслужили
тајЉубица,
километарМилош,
асфалта.Милан и Зоран
М.М.

ДЕСИ СЕ И ГРЕШКА

ПАЉУВСКЕ ПЛАНТАЖЕ ЛЕШНИКА
Пријатељ и сарадник Гласа Тамнаве
Стојадин Ђорђевић, послао нам је исправку
текста о плантажама лешника у Паљувима,
који смо објавили у прошлом броју. Он је
нагласио:’’Површина на коју смо засадили
1000 садница лешника је два хектара, а у
трећој години рода имали смо 300 килограма приноса укупно. Уговор имамо са италијанском фабриком чололаде ‘Фереро’.’’ О
овој теми ћемо опширније на пролеће. М.М.

Раковићи: Љубица, Милош, Милан и Зоран

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА

СТАРЕ УБСКЕ КАФАНЕ (4)
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...
Угоститељско предузеће „Шумадија“, шездесетих година
прошлог века, било је стециште оних који су тражили било какав
посао, а кафанама је увек била потребна радна снага. Многи су, касније,
отишли у друге професије, али велики број је отишао и ван Уба са
дипломама Школе ученика у привреди, угоститељског или трговачког
Шиљина кафана,
смера.
цртеж Мила Петровића
Када је изграђена аутобуска станица ‘’Стрела’’са пословним
простором и локалима са обе стране, ресторан је добио име
‘’Путник’’, а на другој страни је била продавница ТРО
‘’Тамнава’’. У понуди ресторана је била кухиња са топлим
јелима за путнике намернике, а било је и Убљана, самаца,
који су се ту хранили. Радиле су две смене. Шеф у једној
смени је био Радосав Билић Кића који је дошао у
‘’Шумадију’’ на изучавање заната давне 1963. године и каже
да памти генерације радника и редовних гостију.
- Једна анегдота , која ми је остала у сећању, у вези
је колеге који је, у то време, волео мало више да попије сеће се Кића.-Дошао је ујутру у једну кафану и још са улаза,
наручио две траварице, а кад га је колега конобар упитао
шта ће са две чашице, одговорио је да ће једну да попије, а
друга му треба да се умије јер - пао je са бицикла (!).
Много је имена којих се Радосав Билић, али наглашасио је да не треба прескочити Жићу Гавриловића,
Драгишу Мајсторовића, Љубишу Бошковића Комарца, Јову
Маринковића Француза, Јапана Лукића, Чолу, Рада Киру,
Радмилу и Симу Сиљановиће, Дану Лештарић, Вељу
Максимовића, Машинку Дишину, Јелу куварицу, Наду
куварицу, Босу Мишовић, Мицу шанкисткињу, Перу
конобара, Владу Илића... читаву плејаду угоститрљских
радника чији потомци живе на Убу, а каже, много је оних који Радно особље једне смене рестореана ‘’Путник’’ почетком
имају пуно разлога да се поносе својим наследницима јер
седамдесетих година прошлог века: Боса Мишовић
много њих је постигли пуно у животу, завршило ‘’школе и
шанкисткиња, Рада (ученица),Машинка Миловановић,
факултете’’ и баве се данас елитним и поштованим
Паулина (ученица) и Радосав Билић Кића, пословођа
професијама...
убског Угоститељског предузећа ‘’Шумадија’’.
Уб је имао и хотел
који је, како се сећају
савременици, био репрезентативан објекат, нарочито у
време кад је њиме руководио чувени Спајић, Црногорац,
који је генерације младих кадрова упутио у вештине
правилног пружања угоститељских услуга. Хотел ‘’Тамнава’’ је био надалеко чувен, не само по професионалном
односу радног особља, него и по изузетној хигијени
комплетног хотелског простора.
Убске кафане су готово бескрајна тема, а низ оних
који су оставили трага у историји Уба, својим радом у
угоститељству је, такође, непрегледан. Неке смо поменули,
неке нисмо - свакако случајно. Запмћени су Бранкица, Биса
Рада Рундина, Кићан, Жика Кићанова, Мића Милекић, Зора,
Олгица Марковић, Слободанка Којић, Браца, Луле Мика
Сарић, Стева, Добривоје... Многи!
Идеја да се направи обухватнија монографија ће
У Ресторану ‘’Парк’’: Милена Јовановић, Дана Лештарић, Кића Билић,
бити изложена убским угоститељима. Али, о том по том...
Славка Кусуровић,Тома Јовановић, Цака Млађеновић, Верољуб Савић,
М.М.
Цака Јовановић, Влада Илић и Драгољуб Шарбанац са виолином
На вратима’’Јадрана’’,
Славка Кусуровић и
Душанка Јаковљевић

Угоститељи су били
веома цењени и радо виђени у сваком друштву. У то
време дружење је било
масовна појава која се касније развијала толико да се
почело славити и оно што се
некада није славило са тако
пуно гостију. Запамћене су
свадбде у великим објектима у ближој околини Уба на
којима је било и по две
хиљаде званица. Славили
су се испраћаји у војску,
рођендани, пунолетства,
крштења... а да би сви ти
гости били услужени, поред
ашчија и родбине, за угоститељске усчуге ангажовани
су конобари и куварице који
су занат учили у кафанама

Препознатљив улаз у салу биоскопа, и део радног
особља у башти ресторана ‘’Јадран’’
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СЕЋАЊЕ НА ЖРТВЕ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

ОСЕЧИНА ПАМТИ
Дан примирја, 11. новембар, који се обележава као
државни празник, установљен је у знак сећања када је у
Француској, у специјалном вагону маршала Фердинанда
Фоша, потписано примирје у Првом светском рату, које је
било на снази све до закључивања коначног споразума у
Версају 28. јуна 1919.

ОСЕЧИНА
ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

ПОТПИСАНИ
УГОВОРИ
Током прошле недеље потписани су Уговори за доделу
средстава за подстицаје у оквиру програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Осечина за 2020. годину.
По Јавном позиву из 2020. године, који је расписала
општина Осечина, пристигло је 115 захтева, колико је
потписано и Уговора за субвенционисање модернизације и
унапређење техничке опремљености пољопривредних
произвођача на територији општине Осечина. Потписивању
уговора присуствовали су председник општине Никола
Томић, помоћник председника Зорица Павловић и Душан
Вучићевић из пољопривредне службе.
- Задовољство ми је да говорим о средствима која ће
допринети и помоћи у развоју пољопривреде. Сведоци смо
чињенице да није лако бити пољопривредник, производити,
обрађивати земљу и од тога пристојно живети. Увећана су
средства за подстицај пољопривреде за наредну годину, не
колике су потребе, али у складу са могућностима. Такође,
морамо имати у виду износ буџета који је опредељен и за
друге програме, образовање, културу, здравство, социјалну
заштиту, инфраструктуру, тако да уколико увећамо износ за
једну позицију, другу морамо умањити за исти износ. То нам
свакако није циљ, а ни решење. Зато смо, као једну од мера,
увели смањење пореске стопе и на тај начин ћемо допринети
већем обухвату наплате пореза- нагласио је Никола Томић,
председник општине Осечина, након потписивања уговора.

Полагање венаца:
Светозар Гачић и Никола Томић
Поводом Дана примирја, председник општине Осечина
Никола Томић и председник СО Осечина Светозар Гачић
положили су венац на споменик који је посвећен јунацима
који су своје животе дали за ослобођење и уједињење у
периоду од 1912-1918. године.

У СЕЛУ ОСЕЧИНА

УРЕЂЕН ПУТ
Радови на уређењу пута који директно излази на
државни пут Ваљево - Лозница, а води кроз Милошевиће у
Селу Осечина, завршени су током прошле недеље.
Мештани засеока Милошевићи годинама се суочавају
са проблемом отежаног кретања путничких возила, као и
пољопривредних машина. Због саме конфигурације терена
и услед обилнијих падавина, које су у овој години биле честе,
долазило је до оштећења површинског слоја пута.

Потписивање уговора са пољопривредницима
Први човек Осечине истакао је и могућност за
постављање питања, као и разговора о потребама грађана у
руралним срединама. Највећи број питања односио се на
унапређење путне инфраструктуре, уређење водотокова и
предлога за наредне конкурсе за област пољопривреде.
Зорица Павловић, помоћник председника општине,
изразила је задовољство што има доста младих који су се
определили да раде на пољопривреди, као и присуство
неколико жена.
Присутнима се обратио и Душан Вучићевић у име
пољопривредне службе и изразио задовољство што се
толико пољопривредника одазвало позиву. Проценат који ће
се финансирати је 27%, односно 30% у руралним срединама,
а износ потребних средстава за субвенцију које је општина у
2020. години издвојила за набавку механизације је
4.500.000,00 динара.

ОДЛУКЕ ШТАБА
Обилазак радова у МЗ Село Осечина
Приликом обиласка радова, председник општине
Никола Томић напоменуо је да је од раније упознат са
потребама грађана овог засеока, као и да је било повременог
одржавања, али да је ово сада веома значајан корак који је
учињен ка коначном решењу. Велика количина чврстог
материјала која је насута, као и проширење пута, створили
су услове несметаног проласка грађана и возила.
По речима председника општине, сваки путни правац је
подједнако важан, тако да ће се наставити започета пракса
уређења некатегорисаних путева у свим месним заједницама.

На основу погоршане епидемиолошке ситуације, као и
позитивног налаза на Covid-19 код запослене васпитачице
у ПУ „Лане“ Осечина, а у складу са препоруком Стручно
оперативног тима за епидемије, Штаб за ванредне ситуације општине Осечина наложио је директору ПУ „Лане“ да
обезбеди да се деца из старије јаслене групе коју је васпитачица водила не примају у боравак до 23.11.2020. године.
Поред наведеног, наложено је и да васпитачица која
ради у групи са ковид позитивном васпитачицом, због
предострожности не долази на посао у ПУ „Лане“ до
23.11.2020. године.
Штаб за ванредне ситуације општине Осечина
наложио је и дезинфекцију дворишта и просторија ПУ
„Лане“ коју ће извршити ЈКП Осечина.

ЛАЈКОВАЦ

19.новембар 2020.г.
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ПОСЛОВИ КОЈИМА СЕ БАВИО, ПРИМОРАЛИ СУ ГА ДА ВИШЕ ПУТА МЕЊА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЛАЈКОВЧАНИН СА ЧЕТИРИ ИДЕНТИТЕТА
До одслужења војног рока звао се Драган Милосављевић, у Италији је постао Милан Митровић,
у Ван Бергману је био Ходај Хамер, а данас у Бечу води своју такси фирму као Милан Јовановић
Лајковчанин Милан Јовановић (61), који у Бечу,
сада, води своју фирму "МИТАР ВЕГЕН- ТАКСИ БАНГА",
више пута је мењао своје име и презиме. Ипак, у Лајковцу,
као и у Бечу, увек је био запамћен под надимком Банга,
како су му и оца знали, ратног војног инвалида другог
светског рата и учесника у борбама на сремском фронту.
- Прошао сам готово све земље данашње ЕУ, а први
пут сам име променио у Италији, у којој ми је било
најбоље и где су биле највеће слободе. Бавио сам се
куповином и продајом аутомобила, али понекад се деси
да са њима нешто није у реду, пре свега, у вези са
папирима. Онда мене санкционишу и добијам забрану за
рад. Зато сам одмах морао да мењам сопствене исправе,
па ми се дешавало да се и карабињери смеју говорећи:"Јуче си се другачије звао". Понекад сам здравствену
легитимацију самостално морао да оверим под новим
именом и то сам чинио нашом петодинарком, јер је са
једне стране имала грб- говори занимљивости из свог
богатог живота овај надасве предузимљиви и сналажљиви Лајковчанин.
Без длаке на језику испричао нам је још неколико
занимљивих података о свом животу у иностранству.
- Ако би више пута дошло до кршења закона у мом
раду, без обзира да ли је до тога дошло и ненамерно,
мојом или туђом кривицом, добијао бих забрану рада у
тој земљи и онда сам морао ићи даље, па сам у другој
земљи имао и друго име. Срећу да пронађем бољи живот
окушао сам и у Немашчкој, Швајцарској и бројним
земљама Европе, али сам често имао сличне проблеме,
све док се нисам обрео у Бечу. Тако сам, након одлужења
војног рока, био Драган Милосављевић, а онда Милан
Митровић, па Ходај Хамер, то име сам носио у Ван
Бергену и најзад сам постао Милан Јовановић, под тим

„ТРАНГЕ-ФРАНГЕ КОД ЧИКА БАНГЕ“
У двориште Драгана Банге некада су радо свраћала
деца, јер је његов отац Радован имао дозволу да ради са
стрељаном- ваздушном пушком, стоним фудбалом и
рулетом, који је називао "Транге-франге код чика Банге".
Драганова мајка Јуца је продавала дечије играчке, а
допунска атракција је била када Драганов ујак Александар стигне са Душановца аутобусом у којем је било
егзотичних животиња. Док је већина Лајковчана све то
могла видети искључиво на вашару, деца из „Спољне
станице“ била су привилегована да у комшијском
дворишту уживају у овим атракцијама.

Данас му је име
Милан Јовановић...

Филмска прича
лајковачког Банге

...а некада је био
Ходај Хамер, Милан Митровић
и Драган Милосављевић

именом водим своју такси фирму у Бечу. Ипак, надимак Банга
никада нисам променио и по њему не препознају само у
Србији, већ и у иностранству- прича Милан Јовановић, за
Лајковчане и даље само Драган-Банга.
Како каже, као млад је у Југославији возио без дозволе,
па је и ту имао 15 година забране вожње, а сада има регуларну
такси фирму и његова деца (два сина и ћерка) раде потпуно
„чисте“ послове.
- Иако сам се скућио у Бечу, направио кућу на Убу, имам
стан и у Лазаревцу, и даље улажем у своју кућу у Лајковцу, у
Хајдучкој улици у "Спољној станици", где сам одрастао и где
су ми родитељи били поштовани и уважани. Моји дедови су
пореклом из Ратковца, а прича се да су ми преци давно, као
поткивачи, досељени из Црне Горе. Славимо Светог Василија
- Српску нову годину и зато родни крај никада не могу да
заборавим. При том ме здравље добро служи, још сам као
младић, а и притисак ми је такав 180/120, иако сам прешао
шесту деценију живота- закључује попурани Банга, човек са
четири идентитета.
М.Ранковић

ФОРМИРАНА ЕТНО ГРУПА УМЕТНИКА

ЛАЈКОВАЧКО ОГЊИШТЕ
Љубитељи фруле, њени градитељи и извођачи
музике на овом инструменту, сликари и фотографи
народних мотива Лајковца и околине чинић
овај несвакидашњи етно-арт састав
Председник УГ "Наше огњиште" из Лазаревца 3оран Антонијевић одлучило је да донесе решење о формирању подружнице,
односно уметничке етно-групе у Лајковцу под називом"Лајковачко
огњиште".
- Познато је да Лајковац одувек има добре музичаре и ликовне
уметнике, а велики број њих негује народну традицију, зато смо
одлучили да формирамо ову етно групу, коју ће за почетак чинити
фрулашица Биљана Пауновић, сликарка Снежана Јовановић, фотограф Драган Раденовић, сви из Лајковца, и Бора Бојић, солиста
Радио Београда и градитељ фруле, иначе из Шушњара, али му је
мајка из лајковачког Стрмова. Ја сам Вреочанинин, али средњу
Колубару, Тамнаву и шумадијску Колубару, гледам као један Културни простор- каже Антонијевић.
Сазнајемо да ће први пројекат "Лајковачког огњишта", под
називом "Лајковачком Колубаром, фрулом, сликом и беседом", а
који је подржан од општине Лајковац, ускоро бити изведен у близини
Јолића воденице на Колубари.
М.Ранковић

Зоран Антонијевић и Биљана Пауновић
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У ГИМНАЗИЈИ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“ ОДРЖАНА

ВЕЛИКО АНГАЖОВАЊЕ УБСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ОНЛАЈН РАДИОНИЦА О МЕДИЈСКОЈ ПИСМЕНОСТИ

У СВИМ СИТУАЦИЈАМА

Задатак ученика биће да сниме видео материјал којим ће представљати своју школу и учествовати
на конкурсу за избор најбољих документарних радова

Представљен рад Градске библиотеке на VI Међународном конгресу "Савремена омладина
у савременој библиотеци" у Москви. - Од семинара „Селфи у библиотеци“ до Гете Института.

Виртуелни школски биоскоп за средњошколце из 11
места у Србији одржан је, као онлајн радионица на тему
медијске писмености, 10.новембра у читаоници Гимназије
„Бранислав Петронијевић“. Због епидемиолошке ситуације,
путем „Zoom“ платформе, унутар школе учествовало је шесторо ученика, док је седморо ученика разговарало са медијаторима пројекта, од куће.
Стручњаци виртуелног школског биоскопа започели су
виртуелно путовање 27. октобра у Крупњу и Рашкој, након чега
су све до 10. новембра сарађивали са средњошколцима из
Љубовије, Трстеника, Богатића, Сечња, Вршца, Србобрана,
Титела, Уба и Тутина.
- Пројекат је настао под покровитељством Фонда Б92 и
'Слободне Зоне Јуниор'. Ради се онлајн радионица са ученицима прве, друге и треће године, која траје 90 минута и на којој
ће предавачи упутити ученике на задатак који треба да ураде.
Моћи ће да изразе своје критичко мишљење о проблемима
локалне заједнице и како их они виде. Урадићемо кратак документарац, који ћемо проследити њима на такмичење, а биће и
одржана изложба средином децембра за најбоље пристигле
радове. Ученици су били заинтересовани за овај пројекат –
објаснила је Маријана Димитријевић, професорка физичког и
здравственог васпитања, која је, заједно са колегиницом
Маријом Алексић Лекић, професорком ликовне културе и
директорком Гимназије Анђелком Симић, учествовала у овом
пројекту.
Током онлајн сусрета, ученици су кроз интерактивни рад
са модераторима „Слободне Зоне Јуниор“ имали прилику да
размисле о улози и утицају медија у савременом друштву, као и
друштвеном ангажману кроз медије. Задатак ученика биће да

Детаљ са радионице у убској Гимназији
сниме видео материјал којим ће представљати своју школу и
учествовати на конкурсу за избор најбољих документарних
радова, који ће бити део изложбе. Планирано је, уколико епидемиолошки услови дозволе, да се изложба ученичких видео
радова „Слободне Зоне Јуниор“ организује на Међународи дан
људских права, 10. децембра у Београду. Ако то не буде било
могуће, изложба ће се одржати онлајн.
Један од циљева ове едукације је мотивисање ђака да и
сами креирају документарне видео радове, којима ће изразити
ставове и тематизовати друштвене проблеме које у својој
локалној заједници виде као актуелне и за њих релевантне. Овај
пројекат се реализује већ четврту годину, уз подршку Министарства културе и информисања. Током претходних година
остварен је у средњим школама у 30 градова.
Д.Капларевић

В е л и ки м а н га жо ва њ ем за п ос ле н и х у Гр а дс ко ј
библиотеци „Божидар Кнежевић“, у протеклих месец и по
дана, остварена је значајна сарадња са домаћим и интернационалним библиотекама, као и радионице, онлајн састанци,
едукације. Уређено је и „Завичајно одељење“, набављени
многи нови наслови, а од 4. новембра имена корисника
Библиотеке уписују се у електронску базу података. Како наводе из Библиотеке – тимски рад и жеља, да се корисницима
понуди савремени начин рада, лакши долазак до публикација,
резервација и раздуживања, учинили су почетак овог великог
посла уживањем и радошћу.
Другог дана новембра, библиотекарке Драгана Јанковић и Славица Брдаревић, оствариле су виртуелно дружење
са ученицима ИО Чучуге, ОШ „Свети Сава“ из Памбуковице.
Због немогућности директног контакта са децом, узрокованог
епидемиолошком ситуацијом и мерама, Драгана и Славица су
осмислиле занимљив програм, којим су упознале децу са
Библиотеком, фондом књига, начином читања, позајмљивања књига.
– Ученици су били одушевљени дружењем и истакли су
да једва чекају да са родитељима доћу на Уб и посете нашу
Библиотеку. Закључили смо да ништа не може заменити
директан контакт библиотекара и корисника, али да путем
онлајн мреже, остварујемо сарадњу на један нов, деци
пријемчив начин и да је важно да смо их заинтересовали да
читају и бораве у Библиотеци – објасниле су Драгана и
Славица.
Крајем октобра, директорка Јелка Панић представила је
рад убске Библиотеке, пред великим виртуелним аудитори-

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ И ЦРВЕНИ КРСТ УБ

IN MEMORIAM

ДУШАН ПАРИПОВИЋ
- ДУЛЕ ПАРИП
(1938- 2020)
Још један војник убског
Јединства преселио се у
легенду- Душан Париповић,
угледни убски адвокат и у једном
мандату помоћник Министра
правде, преминуо је у 82. години
живота. Са двориштем које се
наслања на ограду стадионабило је јасно да ће му Јединство
бити фудбалски дом, од малих
ногу до одласка у вечност...
Осим Јединства, играо је и
за београдски Железничар, а по
завршетку играчке каријере
несмањеним ент узија змом
наставио је са својим клубом да дели добро и зло. У три
наврата био је председник црвено-белих, а посебно
успешна била је историјска сезона 1980/81. када су црвенобели у баражу били бољи од Младост Гоше и постали
српсколигаши.
Формирао је секцију ветерана Јединства, био идејни
творац Фаљиног Меморијала који већ више од три
деценије окупља ветеране из Крагујевца, Панчева,
Мионице, Лајковца, Уба..., а поред поодмаклих година, са
дечачком страшћу је навијао за Јединство, али и
београдски Партизан, буквално до последњег дана свог
живота... У недељу, на жалост, после утакмице и победе
Јединства у Ариљу, није било са друге стране жице Дулета
Парипа да пита за резултат и да му устрепти глас од
радости након добрих вести... Поносни муж, отац и деда
сада са небеских сводова прати своје црвено-беле и црнобеле, а на стадиону "Драган Џајић" остаје велика
празнина...
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ЗДРАВЕ ОСОБЕ
ДА ДАЈУ КРВ
Новембарска акција добровољног давања крви,
одржана у петак, 6. новембра, подстакла је 35 грађана Уба да
учине хумано дело. Због посебних мера узрокованих
епидемиолошком ситуацијом, крв је могло да донира
тридесетак даваоца.

На семинару у Лазаревцу

Славица Брдаревић, Јелка Панић и Драгана Јанковић
у сређеном Завичајном одељењу
јумом, на VI Међународном конгресу "Савремена омладина у
савременој библиотеци" у организацији Руске државне
омладинске библиотеке из Москве. Путем „Zoom“ платформе,
изложила је рад на тему "Библиотека као простор за успешну,
срећну и образовану омладину". Осим ње, представник Србије
била је и Ана Милутиновић из Народне библиотеке Србије.
У уторак ,27. октобра, директорка Јелка Панић, Драгана
Јанковић и Славица Брдаревић, учествовале су у едукацији и
дружењу са колегама из лазаревачке Библиотеке „Димитрије
Туцовић“ на семинару „Селфи из библиотеке“. Ауторке и
водитељке семинара " биле су Милица Матијевић и Елизабета
Георгиев које су, вешто и зналачки, водиле присутне кроз свет
пројеката, радионица и ресурса за рад са децом и младима.
Неколико дана раније, Градска библиотека „Божидар
Кнежевић“, учествовала је на субрегионалној радионици „Гете
института“, под називом „Do it, code it, build it – Makerspace u
biblioteci”, одржаној делимично онлајн уз присуство
библиотекара у Београду, Загребу и Сарајеву.
Осим учешћа у значајним пројектима, запослени у убској
Библиотеци, потрудили су се да уреде „Завичајно одељење“.
- Средином октобра, завршено је кречење, а даме из наше
Библиотеке, пренеле су полице и књиге, поставиле бисте и
антиквитете, окачиле слике и декорисале овај дивни простор.
Надамо се да ће се ускоро поправити епидемиолошка ситуација
и да ће драги корисници и гости моћи да посете нашу сталну
поставку – рекла је директорка Јелка Панић.
Д.Капларевић

У ХОЛУ ДОМА КУЛТУРЕ УБ

Слободан Моловић испред аутобуса
Института за трансфузију крви
Секретар Црвеног крста Уб Слободан Моловић
захвалио се убским медијима што прате и подржавају сваку
акцију, а посебну захвалност упутио је нашим суграђанима
који су се одазвали позиву Института за трансфузију крви
Србије. Црвени крст Уб добио је двадесетак плаката са
написаним саветима о корона вирусу, који су подељени
установама од јавног значаја. Моловић je замолио грађане
који имају жељу да праве прославе и весеља, уколико је то
могуће, да држе дистанцу, перу руке и носе заштитне маске.
- Повећан број оболелих у нашој општини је доказ да
нису сви грађани поштовали епидемиолошке мере и да се
вирус сигурно шири. Црвени крст даје допринос у плану
едукације и сузбијање корона вируса и то, пре свега, код
најстаријих суграђана- секретар Црвеног крста Уб.
Без обзира на епидемију, која нас је задесила, важно је
да здраве особе схвате, да њихова крв може спасити нечији
живот. Следећа акција на Градском тргу биће одржана у
петак, 4. децембра, од 11 do 16 часова.
Д.К.

ИЗЛОЖБА
О НАСЛЕЂУ ЉИГА
Свечано отварање изложбе заказано је за 23. новембар,
са почетком у 11 сати, у холу Дома културе
Удружење за неговање културног наслеђа „Челник“
гостоваће на Убу са својом изложбом „100 година вароши
Љиг“, која сведочи о једновековној историји, традицији и
култури овог места. Свечано отварање изложбе заказано је за
понедељак, 23. новембар, са почетком у 11 сати у холу Дома
културе, где ће бити представљени сачувани предмети и
документа о прошлости Љига и животу њених грађана,
прикупљани за будући завичајни музеј. Експонати су
разврстани у неколико различитих збирки и осим наоружања,
муниције и војне опреме, међу којима је нарочито драгоцен
један јатаган с почетка 19. века, поставку чине и стари
документи, углавном исправе, тапије, уговори, банкарске
акције, фотографије, репродукције, потом књиге и свеске.
Посебно је вредна ручно писана збирка поезије, настала у
периоду од 1918. до 1941. године, где постоји и аутентична
верзија песме „Тамо далеко“ са измењеним текстом, који нема
аналогија у другим верзијама ове песме. Поставка садржи и

Заоставштина Савке Ристић
два легата у фази формирања: Будимира М. Савића (1910-1997),
трговца из Ивановаца и Савке Ристић (1894-1986), прве апотекарке у Љигу.
Изложба настала поводом обележавања стогодишњице
од проглашења Љига за варошицу, биће прилика да Убљани
више сазнају о културном наслеђу овог места и боље се
упознају са историјом и традицијом једне општине Колубарског
округа.
Д.Недељковић
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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.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

СИТУАЦИЈА ЈЕ НЕПОВОЉНА, АЛИ ПОД КОНТРОЛОМ
Због неповољније епидемиолошке ситуације у општини
Љиг, протеког викенда је одржана седница општинског
Штаба за ванредне ситуације, на којој су изнети најновији
подаци и информације о актуелној ситуацији са корона
вирусом у љишкој општини. Према речима др Мирослава
Јованчевића, директора љишког Дома здравља ситуација
није најбоља и најповољнија, али се за сада све држи под
контролом.
- Прате се сви контакти заражених и на тај начин добијамо јасну слику о кретању заразе међу нашим суграђанима.
Такође, редовно се тестирају сви са симптомима на ову
Дезинфекција јавних установа
болест. Велики је број пацијената који дневно прођу кроз
ковид амбуланту. Веома је важно да се пацијенти не лече
сами, код куће на своју руку, већ да се одмах јаве у ковид епидемије у општини Љиг укупно заражених је 204 особе, од
амбуланту уколико осете било какве симптоме или респира- којих је тренутно активно 109, док је од почетка епидемије до
данас укупно пет особа изгубило битку за живот.
торне проблеме - истакао је Јованчевић.

БРОЈ ЗАРАЖЕНИХ
СВАКОДНЕВНО РАСТЕ
Према последњим, званичним резултатима који су
стигли у љишки Дом здравља, за викенд је вирус потврђен
код још 13 пацијената. Тренутно стање са оболелима у
трећем таласу епидемије износи 109 позитивних пацијената
на корону. У ковид амбуланти у Љигу се на дневном нивоу
прегледа од 50 до 70 пацијената. За дане викенда, чак 18
пацијената је послато на снимање плућа због лошије
клиничке слике. На болничком лечењу у ваљевској болници
се тренутно налази укупно шест пацијената, који су за сада
стабилно, односно не налазе се на респираторима. Према
подацима Завода за јавно здравље, Љиг иза Ваљева има
најнеповољнију епидемиолошку ситуацију у Колубарском
округу. Подсећања ради, збирно гледано од почетка

ДЕЗИНФЕКЦИЈА У ЉИГУ,
БЕЛАНОВИЦИ И СЛАВКОВИЦИ
Још једна од мера у циљу спречавања ширења
епидемије изазване вирусом ковид-19, јесте редовна
дезинфекција. Наиме, Општина Љиг је поред прања улица
организовала и дезинфекцију јавних установа, стамбених
зграда, као и јавних површина и прометнијих улица у Љигу,
Белановици и Славковици. Са дезинфекцијом ће бити
настављено и убудуће, односно једном седмично.
Поред дезинфекције и прања улица, постављене су
цистерне са 0,1% раствора натријум хипохлорита, на неколико
локација. Грађани овај раствор могу користити за дезинфекцију јавних површина. Штаб за ванредне ситуације Општине
Љиг и на овај начин се труди да спречи ширење епидемије
изазване вирусом COVID - 19.

ОДБОЈКАШКИ ТРЕНЕР НЕНАД КОВАЧЕВИЋ ЈАСАН ПО ПИТАЊУ АМБИЦИЈА ЉИШКОГ ПРВОЛИГАША

СПАРТАК ЖЕЛИ СУПЕРЛИГУ
- Не сећам се да је Прва лига икада имала пет екипа које готово равноправно конкуришу
за пласман у највиши ранг и права је штета што се игра без публике- истиче Ковачевић.
Некада примач, па касније сјајни либеро, обрео се први
пут на клупи Спартака као главни тренер у сезони 2016/17 и
успео да му сачува суперлигашки статус. Након једне године
на клупи женског тима Црвене Звезде, па две године у
румунској елитној лиги, опет је у матичном клубу са жељом
да га врати међу најбоље српске екипе.
- Наш град је у континуитету десет година имао суперлигаша и у том периоду су сви изузев Војводине, Црвене
Звезде и љишког Спартака испадали. Нажалост, претпрошле
године то се и нама десило, подсећа Ковачевић. Пред почетак ове сезоне управа је истакла јасан циљ – повратак у друштво најбољих.
Поред Љижана, кандидатуру за највиши пласман за
сада су истакли Карађорђе из Тополе, Металац Таково из
Горњег Милановца, Нови Сад и Јединство из Старе Пазове.
У првих шест кола тим из Љига забележио је 5 победа и 1
пораз и то у првом колу на гостовању у Новом Саду, док је у
четвртом колу на свом терену остварио победу против
Јединства, још једног директног конкурента за прво место.
Уколико не буде одлагања, Спартак ће до 12.децембра, у
преосталих пет мечева првог дела сезоне, покушати да
задржи победнички ритам и остане у самом врху табеле. У
тих пет утакмица имаће чак три „врућа“ гостовања, протов
првопласиране екипе Металац Таково, затим Смедерева, а
највероватније да ће у том периоду бити одиграна и
одложена утакмица против Карађорђа у Тополи.
- Већ дуже време играмо без повређеног коректора
Пајића и то нам је знатно ослабило и ротацију на примачкој

ОК Спартак (Љиг)
Стоје: Паприка Милош асистент-скаут, Ћорић Миливоје, Пајић
Михаило, Медан Марио,Миленковић Марко, Миловановић
Никола, Сајић Марко, Главинић Иван, Дудуј Огњен, Максимовић Марко,Радуловић Лука, Ненад Ковачевић -тренер.
Чуче: Матић Жељко, Гмитровић Душан, Јанковић Иван,
Ивановић Вукашин, Лончар Никола.

позицији јер сме принуђени да импровизујемо. На све то надовезала се и корона. Ипак, оно што ме посебно радује је залагање мојих играча за време проблема које сам поменуо- са
поносом говори стратег Љижана и додаје. - Искрено ми је жао
што не играмо пред гледаоцима и у Љигу и на гостовањима. Тај
хук са трибина је оно због чега се тренира и игра. Нама би
посебно значила та подршка јер имамо вероватно најбоље
навијаче у Србији.
Саша Симић

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

РЕКОНСТРУКЦИЈА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ЛАЈКОВЦУ ОДЛИЧНО НАПРЕДУЈЕ

ШКОЛА ЗА ПОНОС
Радовима на партерном уређењу, СШ „17.септембар“ ће добити преко 2.000 метара квадратних нових
зелених површина и простора са бехатон плочама, као и два нова игралишта (за одбојку и кошарку),
али и реконстуисан постојећи терен за мали фудбал.
Радови на Средњој школи „17.септембар“ у Лајковцу у
завршној су фази партерног уређења, као и уређења око
школског објекта. У оквиру школе завршено је скоро 90 одсто
посла, једино је преостала реконструкција фискултурне
сале која треба да почне у наредном периоду. Након
обиласка радова председник општине Андрија Живковић
изјавио је да општинско руководство очекује да школа буде
у потпуности завршена након зиме, можда већ у марту
месецу.
- Како нам временске прилике иду на руку, уређење
партера се одвија несметано. Вредно пажње је, и то треба
нагласити, овом реконструкцијом школа ће добити преко
2.000 метара квадратних нових зелених површина и
простора са бехатон плочама. Добиће и два нова игралишта
која до сада нису постојала, за одбојку и кошарку. Биће
сређено и постојеће игралиште са друге стране школе, које је
до сада служило за мали фудбал, тако да ће наша средња
школа имати три нова отворена спортска игралишта. Ново
уређење, део под бехатон плочама и под новим зеленим

Општинско руководство у обиласку радова

Обимни радови на партерном уређењу Средње школе „17.септембар“ у Лајковцу
површинама, пратећи мобилијар, као и ограда коју до сада
школа није имала, све то ће чинити заокружену целину. По
изгледу биће то једна од најмодернијих школа у овом делу
Србије, а имаће и све елементе да задовољи потребе
наставе у XXI веку. Биће на понос не само ученицима који ће
овде похађати наставу, већ и свим грађанима наше општине.
Општина Лајковац ће буџетом за наредну годину
определити новац за унутрашње опремање школе, за
учионице и кабинете.
- Осим реконструкције биће замењен комплетан
инвентар у школи. Поносан сам што и мој заменик и ја долазимо из сфере просвете, поготово што је Општина Лајковац
препознала потребу за улагање у образовање. Имамо

велику помоћ Владе Републике Србије и Канцеларије за јавна
улагања која и финансира реконструкцију објекта са 240
милиона динара. Веома сам задовољан нашом сарадњом јер
смо само у претходном периоду добили преко 300 милиона за
разне пројекте, управо преко Канцеларије за јавна улагања.
Настављамо истим темпом и наредне године. Трудићемо се
да обезбедимо још боље услове рада ђацима и запосленима
у свим школским и образовним институцијама на нашој
територији- нагласио је први човек општине Лајковац.
Председник Живковић је најавио да је у плану
изградња фискултурне сале у Јабучју, у склопу ОШ
„Димитрије Туцовић“, опет уз помоћ Канцеларије за
управљање јавним улагањима Владе Србије.
Б.Петровић

ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД НЕМАЧКЕ РАЗВОЈНЕ САРАДЊЕ
Немачка развојна сарадња (ГИЗ) обезбедила је
маске, рукавице, визире, дезинфекциона средства и
бесконтактне топломере за установе социјалне заштите
у Лајковцу, у циљу заштите запослених и корисника
услуга социјалне заштите током поновног повећања
броја заражених од ковида-19. Донација се уручује у
оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње
„Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“ и
обухвата 2,778 пари рукавица, 2,778 заштитних маски,
106 визира, 100 литара дезинфицијената и 13
безконтактних топломера. “Веома је важно да запослени
у социјалној заштити и јединицама локалне самоуправе

имају одговарајућу заштитну опрему како би подржали
осетљиве друштвене групе током епидемије. С обзиром
да су осетљиве друштвене уједно изложене и већем
ризику заразе вирусом ковид-19, наш пројекат наставља
сарадњу са градовима и општинама, а подршка у виду
заштитне опреме је један пример тога“, изјавио је Маркус
Мајер, вођа пројекта. Подршка општини Лајковац део је
веће мере подршке ГИЗ-а која обухвата 18 градова и
општина. У периоду од 16. до 20. новембра 2020. године
биће уручено укупно 50.000 пари рукавица, 50.000 маски,
1.900 визира, 1.800 литара дезинфицијената и 230
бесконтактних топломера.
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ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН У ЛАЈКОВЦУ СВЕ БЛИЖИ ОТВАРАЊУ

КОТЛАРНИЦА ГОТОВА ДО КРАЈА МЕСЕЦА
- Већ у децембру нам следи техничка проба, у јануару ћемо расписати јавну набавку за његово
одржавање, као и за потрошњу електричне енергије и огрев, како би у фебруару наш затворени
базен могао да прими прве купаче- најављује Андрија Живковић, председник општине Лајковац.

19.новембар 2020.г.

ИЗЛОЖБА ИЗВОРНИХ НАРОДНИХ ИНСТРУМЕНАТА
У САЛИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ЗАСЕДАО ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ФРУЛА И ГУСЛЕ
БЕЗ ПУБЛИКЕ

ЗИМСКА СЛУЖБА
СПРЕМНА

Изложба акустичних инструмената етно музике,
због познате ситуације са пандемијом ковида,
ове године организована је само за представнике
медија.За ову прилику изабрани су најстарији
српски инструменати- фрула и гусле.

При крају је изградња последњег објекта неопходног да
би се затворени базен у Лајковцу пустио у рад, а то је
котларница. Очекује се да радови буду готови до краја месеца,
изјавио је председник општине Андрија Живковић, обилазећи
радове са сарадницима.
- Полако се приводи крају и котларница, завршна
карика на затвореном базену у Лајковцу. Стигла је недавно и
опрема, котлови на пелет, јер ће се објекат грејати помоћу тог
енергента. У горњем делу или на крову биће соларне плоче
преко којих ће се добар део воде грејати, а наредних дана
радимо везу која ће спајати котларницу са базеном. Упоредо са
тим радовима наше комунално предузеће ће урадити
озелењавање, односно партерно уређење. Предстоји нам да у
идућој години из буџета одвојимо новац за загревање базена,
као и за раднике који ће одржавати базен. Већ у децембру нам
следи техничка проба, у јануару ћемо расписати јавну набавку
за његово одржавање, као и за потрошњу електричне енергије
и огрев, како би у фебруару наш затворени базен могао да
прими прве купаче. Базен ће бити поверен Установи за спорт
Лајковац која ће газдовати објектом - део радника ће бити из те
установе, а део ангажован преко агенције.

ГТ-3

Туристичка организација општине Лајковац успела је
да одржи деценијски континуитет одржавања изложбе
акустичних инструмената етно музике, али уз поштовање
препорука кризног штаба у току пандемије Ковид 19, те је
публици подсредством медија приказала старе народне
музичке инструменате и представила врсне извођаче на
њима.

Зимско одржавање путева поверено
лајковачком комуналном предузећу
Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац усвојио је,
на прошлонедељној седници, План зимског одржавања улица
и некатегорисаних и локалних путева за предстојећу зимску
сезону. Због усклађивања са новом законском регулативом
измењен је пословник о раду Штаба у овој области, који се
односи, пре свега, на Закон о ризицима и нови Правилник о
цивилној заштити. Седницом је председавао Андрија
Живковић, комадант Штаба. За координатора зимске службе на
територији општине Лајковац, на овој седници, именован је
Обрад Милутиновић, заменик председника општине, док је за
његовог заменика у зимској служби постављен Бранко
Ивановић, иначе координатор за ванредне ситуације.

Андрија Живковић са сарадницима
у обиласку затвореног базена

Детаљ са седнице Штаба

Унутрашњост базена чека спремна
завршетак котларнице

Радови на изградњи котларнице
Андрија Живковић је најавио да је за наредну годину
планирано оплемењивање простора око базена новим
садржајима, као и реконструкција улице која води до базена.
- У споразум са РБ „Колубара“ ушла је улица која води од
главне улице до базена, а пролази поред нове пијаце. У току је
израда пројекта те улице ширине шест метара, са обостраним
тротоарима. Надам се да ће она бити завршена до краја идуће
године, чиме ће и приступ базену бити другачији него сада.
Мислим да ћемо привући доста корисника и трудићемо се да
базен отплаћује своје трошкове, мада ће највећи део новца

обезбеђивати Општина као инвеститор. После низа деценија
чекања коначно ће и Лајковац добити затворени базен, а осим
наших мештана моћи ће да га користе и презентују пливачки
клубови и сви клубови који се баве спортом везаним за
затворене базене и ван нашег града. По речима људи који су га
обишли, оваквих објеката је јако мало у Србији и надам се да
ће Лајковац искористити све његове потенцијале. Наша
спортско-рекреативна зона добија коначне контуре и то ће
можда бити оличење града, нешто по чему ће бити
препознатљив у наредном периоду.
Ако епидемиолошка ситуација не дозволи неће се
журити са отварањем базена, чак и када буде спреман. Председник Живковић се, ипак, нада да ће Лајковчани почетком
наредне године моћи да се купају у новом базену. Б.Петровић

На други дан Мировдана, виђено око З0 фрула и
двојница из колекције Вула Ђирића и Биљане Пауновић,
гусле старије од 100 година, али и оне на којим је народни
гуслар Горан Грба, извео чувени десетерац "Диоба
Јакшића", који је за ову прилику рекао:
- Гусле су најстарији српски инструмент заштићен у
Унеску, помоћу њега су наша поезија, историја и предања
преношена са колена на колено.Оне су у суштини вековима
исте, једино што су некада биле нешто мање и преко њих је
била затегнута струна од коњског репа, па се певало ниже,
док се данас употребљава најлонска сруна, тако да се звук
појачао а тонови су виши.

КК "ЖЕЛЕЗНИЧАР" ЛАЈКОВАЦ

УСПЕШАН СТАРТ
У НОВОЈ СЕЗОНИ

ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" ЛАЈКОВАЦ

УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ
КОД ДОМА ЗДРАВЉА
Јавно комунално предузеће "Градска Чистоћа", у претходном периоду,
засадило је 111 садница парковског дрвећа у потезу Основне школе "Миле
Дубљевић", Дома здравља и Предшколске установе "Лептирић", као и Средње
школе "17.септембар". Потребе грађана Лајковца да краћим путем стигну до ових
јавних установа кроз зелене површине, подстакло је комунално предузеће да
изгради годинама утабану стазу кроз овај парк.
- У оквиру редовног одржавања засађених садница, комунално предузеће је
приступило и уређењу већ постојеће стазе која је од великог значаја за све
пешаке који из центра вароши иду до Дома здравља, школе. Радове су помогле и
фирме са лајковачке територије својим донацијама и то: "Премијер бетон" из
Ћелија са донацијом бетонских ивичњака и "Ива аграр" из Лајковца са донацијом
сепарисаног камена, а завршни слој ће радници комуналног предузећа завршити
у наредних неколико дана, уколико временски условили буду дозвољавали рекао је директор ЈКП "Градска Чистоћа" Лајковац Бојан Богдановић.
Дужина стазе је 50 метара, а лајковчани ће након завршених радова моћи да
стигну до својих одредишта неукаљаних ципела током кишног периода.
Ј.Ж.

Горан Грба, гуслар

Зимско одржавање улица у граду и локалних путева на
територији општине Лајковац поверени су ЈКП „Градска
чистоћа“, које ће те послове изводити према усвојеном Плану
зимске службе.
У насељеном месту Лајковац, улице које се одржавају у
зимским условима у првом и другом приоритету, имају укупну
дужину 36,9 километара, док дужина локалних и
некатегорисаних путева у првом и другом приоритету на
територији целе општине износи 102,55 километара, од којих је
већи део са асфалтним застором (90,8 километара). План
зимске службе посебно регулише путне правце који се односе
на превоз ђака, као и деонице у којима станују непокретне
особе, лица која иду на хемодијализу као и труднице.
На седници је изнет податак да за предстојећу зимску
сезону 2020/2021.годину на залихама има око 64,8 тона камене
ризле (дробина 4-8 мм) и 24 тона индустријске соли, као и 1000
литара погонског горива еуро дизелa и 550 килограма калцијум
хлорида.
М.М.М.

Годинама утабана стаза
добија свој нови изглед и функцију

Сениори КК "Железничара", у нову сезону у Другој
српској лиги - Запад, ушли су амбициозно. Иако због епидемиолошке ситуације нису имали редовне тренинге током
летње паузе, успешном скору и доброј игри у првих пет кола
(4-1) дипринела су и нова појачања. Поред стандардне
поставе, екипи су се придружили Ратко Петрић и Никола
Вићентијевић на позицијама центра, као и Александар
Спајић и Игор Филиповић на позицијама бека, док је у
стручном штабу клуб јачи за Зорана Радојичића, новог
помоћног тренера.
- Сезона је почела половином октобра. У првој утакмици смо гостовали екипи Осечине, где смо однели победу са
20 поена разлике. Момци добро играју, али смо сплетом
несрећних околности изгубили у другој утакмици на домаћем терену од Радничког из Ваљева са само два поена
разлике и то, пре свега, лошом игром у четвртој четвртини,
јер смо током целе утакмице имали благу предност. Следеће
гостовање је било у Ваљеву, овог пута екипи Студента и њих
смо савладали са 22 поена разлике. Још једна значајна

КК Железничар (Лајковац)
победа остварена је против екипе Уба, овде у Лајковцу, са 28
кошева разлике. Победу у петом колу, на гостовању у Шапцу
екипи Микса (62:80) донели су нам кадети и јуниори, због немогућности играња три играча из прве поставе. Већ од следећег
кола ће нам се придружити још једно појачање Филип Нешић,
најбољи стрелац лиге у овом тренутку- рекао је тренер Марко
Росић, који се нада да ће лајковачки Жеља бити један од
претедената за прелаз у виши ранг такмичења, ако екипа настаЈ.Жујовић
ви са добром игром у предстојећим утакмицама.
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ЗАДРУГАР ПРЕКИНУО ЛОШУ СЕРИЈУ

ВУЈОВИЋ РАЗДРМАО
ЛАЈКОВЧАНЕ
Велику прилику да опере "јесење флеке" Задругар је
имао у Љубовији, Дрина је победила једним ударцем у
оквир гола преискусног Младена Петровића, а Лајковчани
су ређали шансе пред голом домаћина. Гавриловић је
погодио пречку, Симеуновићев шут из близине заустављен
је на гол-линији, а могуће да је гостујући тим оштећен и за
једанаестерац.
Колубарско-мачванска зона, 13. коло

Задругар (Л) - Раднички Стобекс 4:1 (2:1)
Стадион Задругара у Лајковцу. Судија: Немања Јелушић
(Ужице). Стрелци: Гавриловић у 15., 18. и 74. и
Симеуновић у 62. за Задругар, а Стојановић у 21. за
Раднички Стобекс. Жути картони: Бојић, Јеринић, Томић
(З), Гајић, Гаврић (Р).
ЗАДРУГАР: Глигоријевић 7, Новаковић 7, Бојић 7,
Радосављевић 7 (Савић -), Симеуновић 7,5, Марјановић
7, Милановић 7 (Н.Павловић 7); Јеринић 7 (Лукић 7),
Гавриловић 8 (Ж.Павловић -), Марковић 7, Томић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Гавриловић (Задругар)
Деби Драгана Вујовића на клупи Задругара протекао је у
одличној игри домаћих и победи која се чекала више од
месец дана. Драган Томић је сјајно "паковао" са леве стране, а Гавриловић два пута главом отворио врата тријумфа.
Запретио је евроголом Стојановић да унесе неизвесност,
али је друго полувреме протекло у доминацији Лајковчана.
Гавриловић је сјајну партију заокружио хет-триком, а леп
погодак из "слободњака" постигао је Симеуновић.
Колубарско-мачванска зона, 14. коло

Дрина - Задругар (Лајковац) 1:0 (1:0)
Стадион у Љубовији. Судија: Амер Шолаковић
(Бродарево). Стрелац: Младен Петровић у 17. минуту.
Жути картони: Ђурић, Васић, Тодоровић, Ненадовић,
Илић (Д), Глигорић, Новаковић, Глигоријевић (З).
ЗАДРУГАР: Глигоријевић 7, Новаковић 7, Глигорић 7,
Радосављевић 7, Марјановић 7, Милановић 6 (Савић 7),
Павловић 7, Гавриловић 7, Марковић 7, Лукић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Младен Петровић (Дрина)
У недељу се спушта завеса на јесен, Задругар на свом
терену игра комшијски дерби са Рубрибрезом, а тренер
Вујовић не може да рачуна само на "пожутелог"
Новаковића.
Б.М.

ДВЕ ПОБЕДЕ ЛАЈКОВАЧКИХ ОДБОЈКАШИЦА

ЛАКО СА КЛЕКОМ,
СА ПАРТИЗАНОМ ТЕЖЕ
Одбојкашице Железничара су рутинском игром, уз
камере РТС-а у суботу, убедљиво савладале зрењанински
Клек са 3:0 (25:20, 25:18, 25:18). Најефикасније у саставу
Бранка Ковачевића биле су Рајлић са 16 и Батинић са 15
поена, Миросављевић и Кутлешић освојиле су по 9, а Гајић
6 поена. Лајковчанке су биле доминантније у блокадама и
ас сервисима, а направиле су и знатно мање грешака.
Недељу дана раније, теже него што се очекивало,
после скоро два и по сата игре, одбојкашице Железничара
су у деветом колу Суперлиге Србије савладале београдски
Партизан Сокер. Гошће су чак водиле са 2:1 у сетовима, што
је био сигнал за узбуну у редовима екипе Бранка
Ковачевића, тако да је Жеља сигурном игром добио
четврти сет и тајбрек за коначних 3:2. По сетовима резултат
се кретао овако: 25-21, 24-26, 20-25, 25-19 и 15-9. Феноменалну партију одиграла је Милана Рајлић, завршивши меч
са 31 поеном. Миросављевић и Митровић су освојиле по
14, Гајић 13 (пет блокада), Батинић 9, Кутлешић 6, Савић 4,
Перовић 3, а Узелац један поен.
Девојке Жеље сада имају седам победа из девет
мечева и тренутно су треће на табели, иза Уба и ТЕНТ-а.
Одбојкашки савез Србије је најавио да ће заостала

ЛАЈКОВАЦ
"ДИЗЕЛКА" СТАЛА У ФИНИШУ ЈЕСЕНИ

АУТОГОЛОВИМА
У ПОРАЗ
Пре пет кола је јесен за Лајковачне изгледала феноменално, али у последњих месец дана није било радости за
пулене Срђана Јовановића, још од победе против комшија
са Уба.
Утакмица у Гружи била је прилика да се екипа врати на
победнички колосек, међутим инспирисани домаћин је у
свом дворишту био силно мотивисан да сачува какву-такву
наду за опстанак. Железничар је тешко долазио до шансе, а
две несмотрености у сопственом шеснаестерцу коштале су
Лајковчане непланираног пораза.
Српска лига "Запад", 15. коло

Гружа - Железничар (Лајковац) 2:0 (1:0)
Стадион у Гружи. Судија: Бојан Бошковић (Чачак).
Стрелци: Цветковић у 21. и Јевтовић у 82. минуту. Жути
картони: Стевановић, Јошовић (Г), Чочовић, Ранковић
(Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 6, Живковић 6 (С.Петровић -),
Митровић 6,5, Тинтор 7, Јевремовић 6, Ђукић 6,5 (Ракић -),
Арсић 6, М.Петровић 6 (Гајић -), Радибратовић 6
(Мијушковић -), Пантелић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Јевтовић (Гружа)
Дуел са Јошаницом почео је идеално за домаће, мада
су гости уздрмали пречку у раној фази. Денис Ракић је
одлично прошао по левој страни, Мијушковић вешто
проследио лопту до Ђукића, а дугокоси везиста се одлично
снашао на "петерцу" и погодио мрежу. Ипак, неспретна
реакција Митровића донела је егал, али је поново повео
домаћин почетком другог дела- Чочовић је упослио Арсића,
искусни голгетер је избегао офсајд и рутински матирао
голмана Пазараца.
На жалост, финиш је био кошмаран за Лајковчаненајпре је лепим голом поравнао Рмуш, а још један ауто-гол,
овога пута Јевремовића, био је сигнал да још планираних
бодова путује из Лајковца.
Српска лига "Запад", 16. коло

Железничар (Л) - Јошаница 2:3 (1:1)
Стадион у Лајковцу. Судија: Добривоје Шишмановић
(Топола). Стрелци: Ђукић у 19. и Арсић у 50. за Железничар, а Митровић (аг.) у 28., Рмуш у 73. и Јевремовић (аг.) у
80. мин. за Јошаницу. Жути картони: Петровић, Јевремовић, Мијушковић, Арсић (Ж), Мујановић, Арнаутовић (Ј).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Митровић 5, Тинтор 7, Павловић 7, Ђукић 7, Чочовић 7, Мијушковић 6, Станојевић 6
(Петровић -), Ракић 7 (Јевремовић 5), Пантелић 7 (Арсић
7), Живковић 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Мирза Шаћировић (Јошаница)
Мале су шансе да се залиха од 22 бода увећа у
последњем колу, Железничар путује на мегдан неприкосновеном лидеру Слоги из Пожеге (субота, 13 часова). Б.М.

Аница Кутлешић (Железничар)
утакмица осмог кола између Железничара и Црвене звезде
бити одиграна 18. новембра у Лајковцу (у време штампања
овог броја „Гласа Тамнаве“), док је утакмица на Убу, која је
требала да буде одиграма 19.новембра одложена, због
позитивног налаза на коронавирус неколико играчица ЖОК Уб.

ЉИГ

19.новембар 2020.г.
ЉИГ - СПОРТСКИ ФЛЕШ
ОДБОЈКА

ПРВИ ПОРАЗ ЉИЖАНКИ
После бледог издања на гостовању против београдске Роде и првог овосезонског пораза од 3:1 (22:25;
25:18; 22:25 и 22:25), одбојкашице Спартака забележиле су
у суботу у Љигу максималну победу против Смедерева од
3:0 (25:19; 25:17 и 25:13). Тако су се изабранице Милоша
Милића врло брзо вратиле у победнички ритам пред
гостовање екипи Врања и комшијски дерби против
Србијанке из Ваљева
После 7.кола Прве лиге Србије, Љижанке са 6 победа и
1 поразом деле лидерску позицију са екипама Инђије,
београдског Радничког и Омладинца из Нових Бановаца.

Након пораза од Роде,
Љижанке су као домаћини савладале Смедерево

ФУДБАЛ

Колубарско-мачванска зона
Серију лоших резултата Спартак је наставио у
Крупњу против првопласираног Рађевца поразом од 5:0.
Љижани тренутно заузимају последње 16.место са само 5
освојених бодова, а полусезону ће завршити утакмицом
последњег кола у којој ће дочекати Младост из Доњег
Добрића.

Међуопштинска лига „Запад“
Рајац наставља потеру за водећим Тешњаром чији је
бодовни салдо 34. После победе против екипе Миленко
Павловић из Доњег Црниљева од 3:1 заостатак у односу на
прво место је само три бода.
Младост је у Латковићу против Јадра забележила
трећи тријумфу јесењој полусезони, овога пута 2:0 и сада
је на 12. месту са 11 освојених бодова.
Стари другари су са Попадићем у Врујцима одиграли
неизвестан меч, али су претрпели минималан пораз и сада
су на 6.месту на табели са 24 бода.
До краја јесењег дела првенства остало је још два
кола. Рајац најспре гостује трећепласираном Попадићу, а у
последњем колу дочекује Јуниор Нове Насеље. Младост
ће ићи у госте екипи Ракац Ставе, па ће у Латковићу
затворити полусезону против Полета из Попучака, док ће
Стари другари угостити Топлицу, те у последњем колу
покушати да направи изненађење у Жабарима против
истоимене екипе.

Колубарско-мачванска лига за пионире
На претходна два гостовања Омладинац 2014
освојио је само један бод и удаљио се од лидерске
позиције на којој је донедавно био. Најпре су дечаци из
Љига на гостовању у Крупњу против Рађевца одиграли
нерешено 3:3, иако су водили са 3:1 до 90. минута, а у
недељу у Шапцу против тренутно водеће Мачве претрпели
тежак пораз од 5:1. Мали фонд играча, проблеми са
повредама и изолацијом због короне дошли су на наплату
у финишу јесењег дела сезоне. Прилику за утеху имаће у
последњој првенственој утакмуци у 2020.години против
Мачве из Богатића.
Саша Симић
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„ПОРОДИЦА
ИЗНАД СВЕГА“
У Општини Владимирци у току је реализација пројекта
“Породица изнад свега”, који је суфинансиран од стране
Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију
и популациону политику. Активности предвиђене пројектом
су у складу са остваривањем циљева утврђених Програмом
подршке спровођењу мера популационе политике у
Републици Србији за 2020. годину: усклађивање рада и
родитељства, снижавање психолошке цене родитељства,
очување и унапређење репродуктивног здравља, пут ка
здравом материнству, едукација из области популационе
политике и активирање локалне самоуправе.
У оквиру пројекта набављена су два путничка возила и
опремљен је мултиедукативни центар, што ће омогућити
реализацију активности предвиђених пројектом.

Пројектом под називом “Породица изнад свега” су
обухваћене следеће активности и услуге које ће бити у
наредном периоду доступне становницима Општине
Владимирци:
- “Школа за труднице”, која обухвата четири предавања
намењена трудницама;
- “Саветовалиште за брак и породицу”, које обухвата саветодавне услуге мастер психолога-саветника из породичне
психотерапије, дипломираног специјалног педагога и мастер
правника;
- “Рад логопеда са децом”, које обухвата рад дипломираног
дефектолога-логопеда са децом која имају тешкоће у
говорном развоју;
- “Едукативне радионице за родитеље”, које обухватају пет
радионица намењених родитељима на тему развоја детета
од рођења до адолесценције.
Активности ће бити реализоване уз придржавање
мера опреза, у складу са праћењем епидемиолошке ситуације у земљи. Учешће у овим активностима је бесплатно за
становнике Општине Владимирци.
Сви заинтересовани за учешће у наведеним активностима се могу обратити Центру за социјални рад Владимирци на број телефона 015/513-290, како би добили више
информација.

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ
ПУТЕВА У ВЛАДИМИРЦИМА
У канцеларији председника општине Горана Зарића,
12.новембра, одржан је састанак на тему зимског
одржавања путева на територији општине Владимирци,
које је поверено тамошњем Јавном комуналном предузећу „Извор“ . Надзор над извођењем радова чишћења
снега вршиће Одељење за урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послове.
Ради потпуног и благовременог чишћења путева од
снега, обезбедиће се довољна количина агрегата соли и
ризле. Jaвно комунално предузеће „Извор“ Владимирци
располаже неопходном механизацијом, у којој се налазе
грађевинске машине скип и грејдер, као и камион, а за ову
сезону додатно ће се ангажовати још два скипа, као и
један камион. На територији општине Владимирци
укупно је евидентирано 47 општинских путева, у дужини
од 216 километара.

Mionica
na dlanu
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НОВО МЕСТО ЗА РЕКРЕАЦИЈУ МИОНИЧАНА

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

ЈЕСЕЊИ ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ

ТЕРЕТАНА
НА ОТВОРЕНОМ

АКЦЕНАТ НА ПУТЕВИМА
И ЕЛЕКТРОМРЕЖИ

Ових дана у току су завршни радови на реализацији
пројекта постављања теретане на отвореном у центру
Мионице на простору код кошаркашког игралишта. Пројекат
суфинансирају општина Мионица и Министарство омладине
и спорта, по основу спроведеног конкурса за подршку
јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске
политике на локалном нивоу за 2020. годину.

Поред реконструкције зграде Основне школе „Милан
Ракић“ у општинском центру која је у завршној фази, на
подручју општине Мионица се одвијају и други јесењи
инфраструктурни радови са посебним акцентом на ревитализацију путева и побољшање електроснабдевања. При
крају је ревитализација оштећених асфалтних деоница на
делу регионалног пута Дивци-Мионица-Љиг од изласка из
Бање Врујци ка Љигу, а Јавно комунално предузеће „Водовод Мионица“ изводи радове на пресипању локалних макадамских путева на којима су уочена оштећења. Што се
електроснабдевања тиче, Електропривреда Србије и
општина Мионица су ове и претходних години издвојили
значајна средства за капитални пројекат реконструкције
мреже на подручју Општине. У склопу тог пројекта су недавно
завршени радови на потезу Вртиглав-Маљевић-КоманицеПопадић, а након тога је уследила замена нисконапонских
водова и дотрајалих дрвених стубова бетонским у Паштрићу.

Нова теретана на отвореном у Мионици
Укупна вредност радова је пет милиона динара, од чега
је учешће општине Мионица око два милиона динара. Пројекат подразумева постављање фитнес справа на гуменој
подлози и са заштитном оградом и расветом. Коришћење
теретане биће бесплатно и доступно 24 сата дневно, а учешће локалне самоураве у пројекту се између осталог, огледа
и у организовању бесплатних тренинга и програма за заинтересоване грађане од стране Спортскиг центра „Мионица“.
„Верујем да ће нова теретана допринети подизању
квалитета живота како најмлађих, тако и старијих грађана.
Веома је битно да код наше деце развијамо здрав спортски
дух, да их учимо правим вредностима и да нашу Мионицу
учинимо што бољим одредиштем за живот“, изјавио је
приликом обиласка радова председник општине Мионица
Бобан Јанковић.

- Удаљеност се у 21.веку мери временом које нам је
потребно да ист у пређемо, зато је улагање у путну
инфраструктуру веома важно. Са друге стране, поуздано и
стабилно снабдевање електричном енергијом је основа
наших планова за равномеран развој Општине и самим тим
је један од наших главних приоритета-истиче председник
општине Мионица Бобан Јанковић.
А.К.

ДОНАЦИЈА НЕМАЧКЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ

ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Немачка развојна агенција (ГИЗ) обезбедила је маске,
рукавице, визире, дезинфекциона средства и бесконтактне
топломере за установе социјалне заштите у Мионици, у циљу
заштите запослених и корисника услуга социјалне заштите
током поновног повећања броја заражених од корона вируса.
Донација се уручује у оквиру пројекта немачко-српске
развојне сарадње „Услуге социјалне заштите за осетљиве
групе“ и обухвата 2,778 пари рукавица, 2,778 заштитних
маски, 106 визира, 100 литара дезинфицијената и 13
безконтактних топломера.
-Веома је важно да запослени у социјалној заштити и
јединицама локалне самоуправе имају одговарајућу
заштитну опрему како би подржали осетљиве друштвене
групе током епидемије. С обзиром да су осетљиве друштвене
групе уједно изложене и већем ризику заразе вирусом ковид19, наш пројекат наставља сарадњу са градовима и
општинама, а подршка у виду заштитне опреме је један
пример тога- изјавио је Маркус Мајер, вођа пројекта.
Подршка општини Мионица део је веће мере подршке
ГИЗ-а која обухвата 18 градова и општина. У периоду од 16.

до 20. новембра биће уручено укупно 50.000 пари рукавица,
50.000 маски, 1.900 визира, 1.800 литара дезинфицијената и
230 бесконтактних топломера.
Ово није прва донација ГИЗ-а у борби против корона
вируса, пошто су представници Немачке развојне агенције и
Националне алијанске за локални економски развој (НАЛЕД)
приликом посете општини Мионица у јулу месецу поклонили
7.800 пари једнократних заштитних рукавица, исто толико
комада заштитних хируршких маски, 323 визира, 188 литара
алкохола и 360 литара хлорина у укупној вредности од 516,5
хиљада динара.
А.К.

МИОНИЦА
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НА ПОСЛЕДЊОЈ ХАРД ЕНДУРО ТРЦИ
ШАМПИОНАТА СРБИЈЕ

ЗАПАЖЕНИ РЕЗУЛТАТИ
МИОНИЧАНА
Чланови мионичког Хард Ендуро клуба „Равна Гора“
имали су запажене резултате на последњој хард ендуро трци
шампионата Србије одржаној у Сокобањи. Вожено је на
захтевним стазама по обронцима планине Озрен, а од 34
такмичара, колико је стартовало, трку је завршио 31. ХЕ клуб
„Равна Гора“ је у Сокобањи имао највише такмичара у
најелитнијој профи А класи, где је Милош Радојичић освојио
одлично треће место. У експерт Б класи Виктор Гавриловић
је такође стигао до треће позиције, док је у класи ветерана
40+ другу позицију освојио Дарко Мирковић.
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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
Хард ендуро трка у Сокобањи
Хард Ендуро је екстремни и веома атрактиван спорт који
представља најтежи формат offroad мото трка које се обично
састоје из специјалног полигона са препрекама где возачи
тестирају своју агилност и трка у којима возачи на моторима
пролазе изузетно захтевне offroad стазе.
А.К.

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

ПРИКУПЉЕНЕ
24 ЈЕДИНИЦЕ КРВИ

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
Акција добровољног давања крви у Мионици
Црвени крст Мионице је 12.новембра у сарадњи са
Институтом за трансфузију крви Србије организовао нову
акцију добровољног давања крви у Клубу Културног центра.
Од 29 потенцијалних давалаца драгоцену течност је након
провере здравственог стања дало њих 24. Први пут крв је
дало 10 особа, а међу даваоцима је било 5 жена. Сви даваоци
су као мали знак пажње и захвалности за показану хуманост
добили на поклон мајицу и почашћени су соковима и
слаткишима.
А.К.

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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ОГЛАСИ

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

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

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

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

СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

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

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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IN MEMORIAM

13.11.2020.g.navrшilo se tri
godine od kad nije sa nama
nas dragi

РОСАНДА
МИЛОВАНОВИЋ
(12.03.1948 – 29.10.2020)

Била си и остаћеш заувек наш
Анђео чувар, добар учитељ,
а истовремено наш најбољи
друг и пријатељ. Са поносом
и поштовањем, носићемо те
у срцима и никада нећемо
дати забораву.
Никада те неће прежалити

ДУШАН
РАДИВОЈЕВИЋ
(1953-2017)

Neћemo te prepustiti
zaboravu.Seћaњe na tebe
ostaje veчno...
Tvoji najmiliji
ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ
нашем зету

твоји: супруг Рајко, ћерка
Драгица, син Драган и унуци

СЕЋАЊЕ
на моје драге родитеље

ПРОДАНУ БАНЕТУ
БАНОВИЋУ
Дугујемо Ти вечну захвалност
за поштовање и помоћ нашим
родитељима. Почивај у миру
и одмори се од свих болова.
Брат и сестра Твоје Руже, Милица
Симић и Драгољуб Јуришић

ВЕЉА
(1932 – 2018)

ПЕРИЋ

ДЕСАНКА
(1934 – 1998)

Остаћете заувек у нашим срцима...
Ћерка Љиљана са децом
12.11.2017 – 12.11.2020

МИЛАН
ЈОСИПОВИЋ
из Уба (1936 – 2017)

Успомене на тебе
и на твој частан живот,
с великом љубављу
и поносом,
чуваћемо вечно
Породица Јосиповић
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ИН МЕМОРИАМ

19.11.2018 – 19.11.2020.

ЖИВКО
РАДОВАНЧЕВИЋ
из

Прошле су две године од твог
одласка... Проћиће још много
година, а ти ћеш нам недостајати
у сваком тренутку, али ти живиш
и живећеш у нашим срцима,
у нашим сећањима
и успоменама...

ПРОДАН БАНОВИЋ
БАНЕ
(8.01.1944 – 4.11.2020)
Вечно захвални што смо те
имали, а бескрајно тужни
што смо те изгубили...

Мајка Љубинка, ћерке Душица,
Наташа и Ива и сестра Светлана са
породицом

Ожалошћена породица

"KRIN 2"

Јабучја (1971 – 2018)

25.11.2020.г. навршиће се седам
година од смрти сина, брата,
стрица и девера

7.12.2020.г. навршиће се 46 година
од смрти супруга, оца,
деде и свекра

ДРАГАНА ЋУРГУЗА

ОСТОЈЕ ЋУРГУЗА
(1924 – 1974)

cve}ara

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

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

(1954 – 2013)

Наши много вољени! Време пролази, а нама остаје бол и туга.
Никада Вас нећемо заборавити
Ваши најмилији

Сећање на наше драге родитеље

МОМЧИЛО Д.

ДИКОСАВА
(1933 – 2018)

(1932 – 1999)

ЂОРЂЕВИЋ
из Паљува

Године које пролазе, не умањују љубав, празнину и сећање на вас!
Ваше ћерке са породицама

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
26.11.2020.год навршиће се
18 месеци од смрти наше драге

19.новембар 2020.г.
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С Е Ћ А Њ Е

МИРКО
И
ВЕРА
АТЛИЋ
РАДМИЛЕ РАКИЋ
из Бањана (1941 – 2019)
Време које пролази није
избрисало љубав, поштовање
и сећање на твој драги лик.
Живећеш заувек у нашим срцима.
Супруг Миодраг, синови
Милета и Милан, снаха Смиља,
унуци Јован и Горан
7.11.2020.г. навршило се десет
година од смрти нашег оца

Заувек жиивите
у нашим срцима

Ваша деца
са породицама
4.11.2020.г. преминуо је

ДУШАН
ПАРИПОВИЋ

ВОЈИМИРА
ЛАЗИЋА

Чуваћемо успомену на твој
драги лик и увек ће део
наших срца припадати теби.
Почивај у миру

(1938 – 2010)
Време пролази,
успомене остају...
Ћерка Маргита и син Мишко
са породицама

Ожалошћени: супруга
Драгослава, син Милан,
ћерка Маја, снаха Маријана
и унуке Маша и Миња
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ЗАВРШЕНА КОЊИЧКА СЕЗОНА

КАЛИМЕРО БАС
КОНАЧНО ПРВИ !
Актуелна ситуација и те како се одразила на љубитеље
коња, колико-толико успешно изгурали су ову редуковану
сезону, а завеса је спуштена 1. новембра тркама у Шапцу.
Коначно радост за шталу Бас- Калимеро је после седам
других места приграбио победнички пехар у трци дана
"Ослобођење Шапца". Вођен сигурном руком Саше
Глоговца, чекао је финиш трке (Листед, 2400 м) да дода гас и у
последњих 800 метара "одувао" је за четири дужине Дабл
Тријумфа. Калимеро Бас је освојио прву награду од 100.000
динара, а на Шабачком хиподрому славио је и Гордон у трци
"Меморијал Момчило Мија Недић". Дарко Љубомировић,
власник који је и јахао своје грло, у изузетно неизвесној
борби стигао је на циљ испред Фајермен Сема у чијем је
седлу био Тика Вујковић. Реч је о Хандикап 3 трци, а
првопласирани је освојио 65.000 динара.

ЕПИДЕМИЈА НЕ СПРЕЧАВА УБСКЕ БОРЦЕ

ТРИ "ЗЛАТА"
ИЗ СЕНТЕ !
Златним медаљама окитили су се Урош
Ненадовић, Јована Марковић и Игор Павловић
Првенство Србије у кик боксу, овога пута у дисциплини "фул контакт", одржано је у Сенти 7. новембра, што је
убским борцима било треће за редом гостовање у граду на
Тиси.
КБК "Соко" Уб је у два дана такмичења извео шест
такмичара и у укупном пласману свих клубова учесника
заузео високо четврто место, са три златне и три бронзане
медаље. Специфицност дисциплине, као и ситуација у вези
с пандемијом, довеле су до тога да број такмичара буде
упола мањи него претходних година, али то не ставља сенку
на одличне резултате Убљана.
У три финална меча остварене су три победе, а први
се "златом" окитио кадет Урош Ненадовић, у категорији до
51кг, једногласном одлуком судија на поене је славио
против такмичара из Новог Сада. Овога пута "јуниорка"
Јована Марковић, по први пут у категорији до 55 кг,
прекидом у трећој рунди односи победу против девојке из
Кик бокс клуба Ниш, а у категорији сениора- Б класа, већ
прекаљени Игор Павловић (-60 кг) у три сјајне рунде односи
победу против борца из Кик бокс клуба Бечеј.

Калимеро Бас јури ка победи у Шапцу
И Торино Хил је заокружио успешну сезону у трци
"Омниум" (четири прва и два трећа места), Тика Вујковић га је
водио ка победи од две дужине предности испред Поетик
Мошна и награди од 75.000 динара. Вреди истаћи и добар
резултат Лејди Луси власника Далибора Опанчине- трећа у
трци "Јелена", а добар је био и Езел Пик Драгана
Љубомировића који је остварио исти резултат у трци
"Меморијал Мићка Костића". Краснодар из штале Маторчић
је био 6. у истој трци, а вреди истаћи и друго место Аризоне
Дрим на тркама у Пожаревцу 15. октобра.
Б.Матић
Општинска лига Уба, 11 .коло

Мургаш 2012- Слога (Врховине)
4:3 (2:2)
Стадион у Мургашу. Судија: Филип Ђорђевић (Уб).
Стрелци: Стефан Мишић у 15., 20. и 75. и Цветојевић у 90.
за Мургаш, а Мирковић у 21., Цаковић у 31. и Иванковић у
80. минуту за Слогу. Није било картона.
МУРГАШ 2012: М.Јаковљевић 6, Цветојевић 7,5,
Маринковић 7, Н.Тодоровић 7, Сл.Мишић 7, Тадић 7
(Милошевић -), Ст.Мишић 9, Б.Тодоровић 7, Брдаревић 7,
Николић 7, Радојевић 7
СЛОГА: Поповић 6, Н.Арсенијевић 6, Марковић 6
(Петронијевић 6), Маринковић 6, Аритоновић 6,5, Симић 6,
Иванковић 6,5, Мирковић 7, Милановић 6 (Латковић 6),
Манић 6, Цаковић 7 (В.Арсенијевић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Мишић (Мургаш)
Узбудљив комшијски дерби, али и максимално
коректан уз одличну арбитражу Филипа Ђорђевића. Није
био ово дан голмана ни једне ни друге екипе, утисак је да
су обојица кумовали да утакмица оде у 7+...
Централни актер меча, без икакве дилеме, био је
голгетер Мургаша Стефан Мишић. Најпре је "украо" једну
лопту и лако решио ситуацију "један на један", а потом из
даљине кажњавао грешке Поповића коме, руку на срце, се
мора прогледати кроз прсте јер је реч о играчу који је
мењао одсутног голмана. И победа је дошла у режији
млађег Мишића, његов покушај Цветојевић је скренуо у
мрежу за велику радост домаћих.

Убски освајачи медаља
на Првенству Србије у Сенти
Преостала три такмичара су своје учешће завршили у
полуфиналу, донели кући три "бронзе", а претходни период
сумирао је председник Александар Кандић:
- Четврти викенд за редом смо у рингу, ситне повреде и
огромна жеља за борбом- то укратко описује претходних
месец дана. Апетити расту, сходно приказаном до сада, могу
рећи да наш клуб има озбиљан материјал за наредну, надамо
се, нормалну такмичарску сезону.
Последње недеље новембра нас чека првенство
Србије у Лесковцу и нама омиљена дисциплина К1. У
контролисаним условима и даље вршимо упис нових
чланова, како у почетној групи од 7-14 година, тако и у
рекреативној, намењеној за све суграђане који се кроз добар
тренинг за цело тело желе упознати са борилачким спортом,
без спаринга и такмичарских амбиција.
Б.Матић

МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем или издајем недовршен
објекат од 150 m² (хала 100 m² + 50 m²)
са 32 ари плаца, 250 метара од
Липњака поред асфалта према језеру.
Легализација у поступку.
Инфо тел. 065/2000-581
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Чучуге- Омладинац
(Калиновац) 2:1 (1:0)
Стадион у Чучугама. Судија: Марко
Ранковић (Тврдојевац). Стрелци: Ашковић у 42. и Нумановић у 63. из пенала за
Чучуге, а Ковачевић у 54. минуту за
Омладинац. Жути картони: Ђуричић,
Јовановић, Видаковић, Крсмановић (Ч),
Чобић, Цекић, Ковачевић, Чолић (О).
ЧУЧУГЕ: Видаковић 7,5, Ашковић 7
(Давидовић -), Иванић 6,5, Крсмановић
6,5, Алексић 7, Ђуричић 7, Нумановић 7,
Милић 7, Поповић 7,5, Јовић 8, ЈованоРезултати 13.кола (14/15.новембар): вић 6,5
ОМЛАДИНАЦ: Цекић 6,5, М.Тимотић 7
Полет (ДЛ) - Колубара (Ј)
1:0
(Д.Стефановић -), Д.Савић 7, Чолић 7,
Јошева - Полет (Т)
7:0
Вићентић 6,5, И.Савић 7, И.Тимотић 6,5
Црвена Јабука - Шарбане
5:3
(Милош Ивановић -), Марко Ивановић
Каленић - ОФК Стубленица 0:3
7,5, Ковачевић 7, Чобић 7, С.СтефаноРудар (Р) - Пролетер (Б)
0:2
вић 7
Чучуге - Омладинац (К)
2:1
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Мирослав Јовић (Чучуге)
Звиздар - Ратковац
0:2
Очекивано тврд и борбен меч, а
ОФК Паљуви - Младост (В) 1:1
домаћи стижу до предности у режији
Поповића који је идеално упослио
1.Polet (DL) 10 0 3 33 :13 30 Ашковића на другој стативи. Гости до
2.Mladost(V) 9 2 2 29 :14 29 изједначења долазе после продора
3.Proleter(B) 9 1 3 29 :11 28 Саше Стефановића, а уз мало среће
4.OFK Paquvi 9 1 3 31 :14 28 мрежу погађа Ковачевић.
5.Polet (T)
9 1 3 38 :23 28
Одлука је пала после одличне акције
6.Jo{eva
7 4 2 28 : 9 25 Мирослава Јовића, Цекић га је срушио у
7.C.Jabuka
6 2 5 29 :34 20 казненом простору, а Нумановић
8.Omladinac 5 3 5 14 :12 18 рутински реализовао шут са 11 метара.
9.^u~uge
4 5 4 20 :16 17 Омладинац опасан у финишу, али је
10.Ratkovac
5 2 6 20 :22 17 голман Видаковић одлично реаговао.

Резултати 12.кола (7/8.новембар):
Колубара (Ј) - ОФК Паљуви 0:2
Младост (В) - Звиздар
5:0
Ратковац - Чучуге
0:2
Омладинац (К) - Рудар (Р)
4:0
Пролетер (Б) - Каленић
2:0
Стубленица - Ц.Јабука
1:1
Шарбане - Јошева
0:2
Полет (Т) - Полет (ДЛ)
5:3

11.Rudar (R)
12.Kolubara (J)
13.[arbane
14.Stublenica
15.Zvizdar
16.Kaleni}

4
3
3
3
1
0

2
4
2
1
2
2

7
6
8
9
10
11

16 :26
16 :19
12 :27
20 :26
8 :36
6 :47

14
13
11
10
5
2

OP[TINSKA LIGA
“UB”
0
1
2
4
4
5
4
6
7
7
8
9
11

31 : 8
31 :11
41 :12
33 :15
32 :27
36 :18
25 :19
20 :30
23 :28
14 :24
13 :32
12 :35
10 :62

Стадион у Такову. Судија: Александар
Николић (Стрмово). Стрелци: Мирко
Илић у 3., Влада Стефановић у 5. и 70.,
Јовић у 31. и Срећко Илић у 85. за Полет
(Т), а Димитријевић у 48., Ибрахимовић
у 76. и Радовановић у 82. минуту за
Полет (ДЛ). Жути картони: Радовановић, В.Стефановић, И.Петровић, Павловић (ПТ), Јевтић, Радовановић (ПДЛ).
ПОЛЕТ (Т): М.Петровић 7,5, Ракић 7,
Вишић 7 (Н.Павловић 7), М.Стефановић
7, Анђић 8,5, М.Илић 7, Ивановић 7
(Г.Павловић 7,5), И.Петровић 7, В.Стефановић 8 (С.Илић 7,5), Радовановић 7,
Јовић 7,5
ПОЛЕТ (ДЛ): Милутиновић 6, Јеремић
6,5, М алешевић 6,5, Ивковић 7,
Ђурђевић 7, Протић 6,5, Штулић 6,5
(Димитријевић 7,5), Ненад М. Јевтић 7,
Ненад Д. Јевтић 8, Радовановић 7,
Ибрахимовић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жарко Анђић (Полет (Т))
Одличан дерби у Такову који није
наговештавао неизвесност- неухватљиви Жарко Анђић је "плесао" у
првом делу, са две асистенције отворио
врата ка победи, а није се прославио
голман гостију код поготка Владе
Стефановића.
У наставку су гости показали зашто су
у врху табеле, Димитријевић је у првом
контакту са лоптом смањио предност
Таковчана, али је деловало је да је
лукавство Владе Стефановића преломило меч. Међутим, са два гола у финишу долази до резултатске драме, али
су "резервисти" Горан Павловић и
Срећко Илић увели меч у мирну луку за
домаће.

Јединство (Милорци)- Бргуле
1:0 (0:0)

Најава 15.кола (28/29.новембар):
Јошева - Колубара (Ј)
Црвена Јабука - Полет (ДЛ)
Каленић - Полет (Т)
Рудар (Р) - Шарбане
Чучуге - ОФК Стубленица
Звиздар - Пролетер (Б)
ОФК Паљуви - Омладинац (К)
Младост (В) - Ратковац

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

Полет (Таково)- Полет
(Доњи Лајковац) 5:3 (3:0)

Општинска лига Уба, 13. коло

Најава 14.кола (22.новембар):
Колубара (Ј) - Младост (В)
Ратковац - ОФК Паљуви
Омладинац (К) - Звиздар,
Пролетер (Б) - Чучуге
ОФК Стубленица - Рудар (Р)
Шарбане - Каленић
Полет (Т) - Црвена Јабука
Полет (ДЛ) - Јошева

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

www.glastamnave.com

МОФЛ "Исток", 12. коло

34
31
30
22
20
19
16
14
13
11
8
5
1

Стадион у Милорцима. Судија: Милан Балиновац (Уб). Стрелац: Обрадовић у
90+3. минуту. Жути картони: Димитријевић, Станковић, Радовановић,
Обрадовић (Ј), Станисављевић, Радојчић, Бошковић. Црвени картон: Иван
Живковић (Бргуле) у 70. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Биговић 8, Симић 6, Пантић 6,5 (Димитријевић 7), Кузмановић 6,5,
Бошковић 6,5, Станковић 6, Милутиновић 6,5, Станојевић 6,5, Марковић 7,
Обрадовић 7,5, Радовановић 6,5
БРГУЛЕ: Даниловић 7,5, Радојчић 7, Н.Петровић 7, Ракић 6,5, М.Петровић 7,
И.Живковић 7, Ђорђевић 6,5, Ђурић 7,5, Д.Живковић 6,5, Станисављевић 7,
Богићевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Иван Биговић (Јединство)
Узбудљива утакмица решена је у надокнади, Даниловић је зауставио шут
Марковића, али је Обрадовић искористио "одбитак" да донесе велику радост
домаћину.
Бргулци су се представили као одлична екипа, Иван Живковић је погодио
стативу, али је централна фигура меча био несавладиви Биговић. Похвале
заслужује и његов колега Даниловић, али су Милорчани у надокнади ипак
сачували заостатак од три корака за јесењим прваком Совљаком.

Резултати 12.кола (7/8.новембар):
Совљак - Јединство (М)
0:0
Бргуле - Врело
5:0
Колубара (ЛП) - ОФК Таково 3:0
Докмир - Вукона
4:0
Мургаш - Слога (В)
4:3
Будућност (С) - Тамнава
4:0
Слободан Гуњевац

Резултати 13.кола (15.новембар):
Слога (В) - Будућност (С)
3:0
Вукона - Мургаш
0:2
ОФК Таково - Докмир
1:5
Врело - Колубара (ЛП)
0:3
Јединство (М) - Бргуле
1:0
Гуњевац - Совљак
1:2
Слободна Тамнава
www.glastamnave.com
e-mail:glastamnave@gmail.com

064/2180-588
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ВРЕЉАНИ ПОНОВО НА МЕТИ АРБИТАРА

ИЖИВЉАВАЊЕ АРБИТРА
У РУБРИБРЕЗИ

Резултати 13.кола (7/8.11.2020):
Дрина - Рубрибреза
5:0
Задругар (Л) - Раднички Ст. 4:1
Јединство (В) - ОФК Дивци 1:1
Борац (Л) - Раднички (В)
1:1
Младост (Др) - Младост (ДД) 3:0
Слога (Б) - Рађевац
1:1
Спартак (Љ) - Рибница
0:6
Младост (П) - Врело Спорт 1:0
Резултати 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 Ст.- Јединство (В)
Дрина - Задругар (Л)
10
1.Ra|evac
2.Radni~ki (V) 9
3.Vrelo sport 9
4.Mladost(P) 8
5.Sloga(B) -9 11
6
6.Drina
6
7.Ribnica
8.Jedinstvo(V) 6
5
9.Borac(L)
10.OFK Divci 6
11.Zadrugar(L) 4
12.Radni~ki St. 3
13.Mladost(Dr) 1
14.Mladost(DD) 3
15.Rubribr. -9 4
16.Spartak (Q) 1

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

2:1
0:0
5:0
1:7
1:1
1:2
0:1
1:0

2 29 :12
2 29 :14
4 25 :13
2 27 :17
1 34 :8
4 23 :9
4 17 :9
6 20 :16
5 24 :15
7 16 :13
9 14 :20
10 11 :24
7 11 :24
11 12 :45
7 17 29
11 6 47

Најава 15.кола (22.новембар):
Задругар (Л) - Рубрибреза
Јединство (В) - Дрина
Борац (Л) - Раднички Стобекс
Младост (Др) - ОФК Дивци
Слога (Б) - Раднички (В)
Спартак 1924 - Младост (ДД)
Младост (П) - Рађевац
Врело Спорт - Рибница

32
30
28
28
26
22
22
20
19
19
13
10
9
8
6
5

Врељани су доживели пораз у
Прњавору готово по истом сценарију
као прошле сезоне- коначан резултат
постављен је у раној фази меча, Ристић
је искористио неодлучност одбране и
голмана Ракића да донесе свом тиму
три бода. Велики хендикеп за екипу
Милоша Гаврића било је одсуство
голгетера Ђурђевића, недостајало је
дубине у нападима Врело спорта, а
остаће знак питања да ли је фаул над
Симићем био унутар или ван шеснаестерца као што је досудио Раковић.
Неколико прилика није донело поравнање, гол Бранковића је поништен
због "ђона" Милошевића (опет дискутабилна одлука), а можда и више од
пораза, Врељане ће заболети несмотреност Ивице Матића који је због
приговора судији "поцрвенео" након
краја утакмице.
Било каква прича о игри, шансама,
головима... на мечу Рубрибреза- Врело
спорт била би скретање са теме, а
суштина је да је Колубарско-мачванска
зона одавно постала "каубојска" лига у
којој су клубови попут Врељана (читај:
клубови који се уздају само у себе)
препуштени на милост и немилост
онима који су муљ српског фудбала. У
Рубрибрези је извођач радова био
извесни Богдановић, други пут ће бити
неко друго име, али понижавати клуб
који чистог образа већ пет сезона плени
Колубарско-мачванска зона,
13. коло

Младост (Прњавор)Врело спорт 1:0 (1:0)
Стадион у Прњавору. Судија: Јован
Раковић (Ваљево). Стрелац: Ристић
у 6. минуту. Жути картони: Нешковић, Лујановић, Миловановић (М),
Блажић, Радовановић, И.Матић (В).
Црвени картон: Ивица Матић (Врело
спорт) по завршетку утакмице.
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 6,5, Симић 6,5,
И.Матић 6, Д.Матић 7, Блажић 6,5,
Милошевић 7 (Новаковић -), Бранковић 6,5, Антонић 6,5 (Обрадовић 6,5),
Којић 6,5 (Ђорђевић -), Радовановић
6,5, Леонтијевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Ристић (Младост)

Општинска лига Уба, 13. коло

Гуњевац- Совљак 1:2 (1:1)
Стадион у Гуњевцу. Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци: Стевановић у 20. за
Гуњевац, а Радивојевић у 8. и Бојан Гајић у 54. минуту. Жути картони:
Милутиновић, Ивановић, Митровић (Г), Берановић, Т.Петровић (С).
ГУЊЕВАЦ: Лазаревић 7, Мирковић 6,5, Рафаиловић 6,5, Живановић 6,5,
Ивановић 7, Милошевић 7,5, Вучићевић 6,5, Милутиновић 7, Срећковић 6,5
(Косанић -), Стевановић 7,5, Митровић 7
СОВЉАК: Обрадовић 7, Н.Петровић 7, Т.Петровић 7,5, Ранковић 6,5,
Радивојевић 7, Јанковић 7, Новаковић 7,5, Берановић 7,5 (Симић -), Граховац 7
(И.Петровић -), Д.Гајић 7, Б.Гајић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бојан Гајић (Совљак)
Совљак је до нове победе стигао у режији Бојана Гајића, брзоноги
нападач је најпре мајсторски петом асистирао Радивојевићу, а потом је из
слободног ударца донео предност лидеру.
Гости су могли до још неког гола, Новаковић је погодио пречку, а
Берановића зауставио Лазаревић у ситуацији "један на један". Гуњевчани су
претили из прекида, посебно "вечити младић" Срба Милошевић, а једини је
мрежу погодио Стевановић после лепог убацивања Митровића са десне стране
и добре реакције на другој стативи.

Милош Гаврић,
тренер Врељана
Колубарско-мачванска зона,
14. коло

Рубрибреза- Врело спорт
2:1 (1:1)
Стадион у Рубрибрези. Судија:
Немања Богдановић (Чачак).
Стрелци: Јеринић у 6. и Бокић у 87. за
Рубрибрезу, а Блажић у 40. минуту из
пенала за Врело спорт. Жути
картони: Терзић, Симић, Јеремић,
Ј о в и ћ ( Р ) , Љ . Ра к и ћ , С и м и ћ ,
Н.Јовановић (на клупи) (В). Црвени
картони: Милошевић у 66. и Којић у
82. минуту (обојица Врело спорт).
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 6, Симић 6,
Ђорђевић 6,5, Д.Матић 6,5, Блажић
6,5, Антонић 6 (од 57. Обрадовић 6),
Бранковић 6, Ђурђевић 6,5, Којић 6,
Милошевић 6, Леонтијевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Бокић (Рубрибреза)
резултатима и добром игром- поставља
питање, пре свих за Немању Матића,
вреди ли дати и један евро за оно што
давно више нема везе са фудбалом... Са
два црвена картона и неколико кардиналних одлука на штету Врељана,
чачански арбитар је решио комшијски
дерби, уз напомену да су домаћи били
врло коректни, па чак и изненађени, јер
помоћ коју су добили није била у
њиховој режији...
Лош финиш јесени не може
променити слику о одличној полусезони
Врељана, сада је задатак екипе да се
мобилише и са оним што је остало
(десетковани суспензијама) савлада у
последњем колу јаку Рибницу из
Мионице (недеља, 13 часова).
Б.М.

ИЗРАДА ПЕЧАТА
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ЈЕДИНСТВО ВЕЋ НА КОТИ 3!

ЕВРОГОЛОМ ДО
ПЕТЕ ПОБЕДЕ У НИЗУ

Победа у надокнади времена:
Пројектил Николе Радојичића
за пети тријумф Јединства у низу

- Црвено-бели у финишу меча преокренули резултат
против Слоге 33 спектакуларним погоцима Луке
Ђокића и Николе Радојичића. - Несавладиви Иван
Јовановић водио ка тријумфу у Ариљу.
- Крај јесени у Богатићу (субота, 13часова).
Наставља се сјајан низ црвено-белих, Милош Обрадовић је као
чаробним штапићем претворио суморну јесен у одличну полусезону,
па су на 90 минута до спуштања завесе на први део првенства,
Убљани стигли до позиције 3!
Терен у Ариљу је до прошлог кола био неосвојива тврђава за
госте, само се Трепча вратила кући са трећином плена, али су момци
Милоша Обрадовића срушили ту традицију и везали четврти
тријумф од повратка младог тренера на клупу.
Додуше, мора се признати да коначан резултат није реалан
однос снага, домаћи су
диктирали темпо и стварали
шансе, док су Убљани показали европску продуктивност и прву праву прилику
претворили у вођство. Али,
пре свега и пре свих, имали
су црвено-бели дива на голлинији, несавладивог Ивана
Јовановића! Да су стативе
биле на месту где су корнерзаставице, утисак је да опет
ниједна лопта не би прошла
поред убског капитена!
Перфектан учинак крунисао
је са два одбрањена пенала
чиме се мало голмана може
Лука Ђокић прославља
похвалити, не само на
изједначујући погодак против Слоге
српсколигашком нивоу, па је
потпуно логично, по избору
"Спортског журнала", био најбољи играч 15. кола српсколигашког
каравана...
Јединство је повело прецизним ударцем Луке Ђокића са 10 метара,
а претходила је дуга и тачна акција у којој је асистент за гол био Марко
Рајовић. Други гол је већ имао препознатљив сценарио у виду идеалног
корнера Луке Синђића, али је име стрелца било ново- талентовани
штопер Димитрије Вуковић одличној партији у дефанзиви додао је и
"првенац" ударцем главом са "петерца". Два пута се тресла пречка
домаћих после шутева Луке Ђокића, додуше једном и на супротној
страни, а Зорану Михаиловићу је било довољно само неколико минута да
крунише још један сјајан пас Рајовића и лошу интервенцију домаћег
голмана. Победа добија на снази када се зна да Обрадовић на овом мечу
није могао да рачуна на "пожутеле" Милановића, Андрића и Бошковића,
али је тренер Јединства променом формације на крају дошао до жељеног
циља.
Већ на стару дуела са Слогом из Петровца, видело се да црвенобеле чека тежак посао. Гостујући тим је одлично скаутирао квалитете
Јединства и спречио проток лопте, а на другој страни капитен Рељић је
био близу гола након ударца са 18 метара. Андрићев шут главом на голлинији зауставио је Марјановић, а најбољу прилику имала је Слога у 44.
минуту- грешку Бошковића користи Рељић да упосли Недимића, срећом
"десетка" гостију шутира поред стативе из идеалне позиције.
Ништа лакше није било ни у наставку, Лука Синђић је два пута
запретио са дистанце, али је поново узбудљивије било у шеснаестерцу
домаћих. Иван Јовановић је укротио шут Рељића, потом је и Живановић
уздрмао стативу, да би искусни Рељић у 74. минуту изнудио
једанаестерац после старта Ранисављевића. Пановић је погодио са 11
метара, деловало је да бодови путују у град на Млави, а онда је почео
спектакуларан финиш...
Изједначење доноси Лука Ђокић, сачекао је "отпадак" из
шеснаестерца и са 20 и кусур метара постигао прелеп погодак. И док су
неки навијачи сматрали да је бод против квалитетне Слоге "пуна капа",
разгалио их је Никола Радојичић- са још веће дистанце затегао је своју
"левицу", уследио је пројектил који не би ни три голмана одбранила и
пета везана радост у низу:
- Нисам изненађен одличном игром Слоге, имају сјајног тренера који
је изабрао добру тактику и углавном осујетио наше нападачке акције.
Ипак, капа доле момцима на карактеру и упорности, а награда не може да
буде лепша од три бода у надокнади. У Богатић идемо да наставимо победнички низ, биће ми драго да видим бивше играче и сараднике, али верујем да ће они бити ти који ће морати да честитају ривалу на победи- јасан је тренер Јединства Милош Обрадовић пред последњи меч јесени. Б.М.

Српска лига "Запад", 16. коло

Јединство (Уб) - Слога 33
2:1 (0:0)
Стадион "Драган Џајић". Судија: Предраг
Симић (Ужице) 7. Стрелци: Ђокић у 79. и
Никола Радојичић у 90+1. за Јединство, а
Пановић у 75. минуту из пенала за Слогу 33.
Жути картони: Ђокић, Бошковић, Ранисављевић (Ј), Додеровић, Мартиновић (С).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7,5, Бошковић 6,5,
Рајовић 7, Ранисављевић 7, Андрић 7,
Н.Радојичић 7, Ђокић 7,5, Синђић 7,
Милановић 7, П.Радојичић 6,5 (од 68.
Михаиловић 7), З.Радојичић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Лука Ђокић (Јединство)
Српска лига "Запад", 15. коло

Будућност(Ариље) Јединство(Уб) 0:3 (0:1)
Стадион у Ариљу. Судија: Никола Вујовић
(Краљево). Стрелци: Ђокић у 6., Вуковић у 55. и
Михаиловић у 90+2. минуту. Жути картони:
Филиповић, З.Радојичић, Н.Радојичић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 10, Ранисављевић 7,5,
Рајовић 7,5, Филиповић 7, Вуковић 8,
З.Радојичић 6,5, Синђић 7,5, Н.Радојичић 7,
Ђокић 7 (од 88. Арсовић -), Павловић 6,5 (од 45.
Ђурић 6,5), П.Радојичић 7 (од 85. Михаиловић
7,5),
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Иван Јовановић (Јед)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Sloga (P)
2.Budu}nost (A)
3.Jedinstvo (Ub)
4.Budu}nost Kru{.
5.Trep~a
6.GFK Sloboda
7.Sloga 33 (PM)
8.Ma~va (B)
9.Takovo
10.Su{ica
11.Ml.radnik 1926
12.Smederevo 1924
13.@elezni~ar (L)
14.Tutin
15.Jo{anica
16.[umadija(A)
17.Gru`a
18.Bane (Ra{ka)

13
10
8
7
6
8
7
7
6
6
7
6
6
7
3
2
2
1

3 0 44 : 8 42
3 3 35 : 17 33
3 5 26 : 18 27
5 4 26 : 16 26
8 2 19 : 10 26
1 7 21 : 19 25
4 5 19 : 20 25
3 6 27 : 19 2
6 4 23 : 15 24
6 4 20 : 15 24
2 7 16 : 21 23
4 6 21 : 25 22
4 6 21 : 26 22
0 9 19 : 26 21
5 8 12 : 23 14
3 11 15 : 33 9
1 13 15 36 7
3 12 9 41 6

Наредне утакмице ФК Јединство
17.коло (21.новембар- 13.00ч):
Мачва (Богатић) - Јединство (Уб)

СПОРТ
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ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ ФУДБАЛСКА ЈЕСЕН И ЈУНИОРСКА ШКОЛА

КАДЕТИ ОСВЕТЛАЛИ ОБРАЗ

КМФ КАРЕЛИ УВЕЋАО
БОДОВНУ ЗАЛИХУ

ПОБЕДА И "РЕМИ"

Утисак је да су Убљани показали и више од бодовног учинка- девет победа
и седам пораза, а посебно се то видело у дуелима са водећим екипама у лиги

Кадети ФК Јединство (Уб)
Мирослав Билић, тренер са најдужим стажом у школи Јединства, ове
јесени је успешно предводио кадете који
се на коло пре краја јесени налазе на
шестом месту Прве кадетске лиге ФСР
Западне Србије. Утисак је да су Убљани
показали и више од бодовног учинкадевет победа и седам пораза, а посебно
се то видело у дуелима са водећим
екипама у лиги- Слогом из Пожеге и
Металцем из Горњег Милановца. Лидер
из Пожеге се провукао на Убу захваљујући грубим грешкама голмана (преокрет
од 2:1 до коначних 2:3), а посебно
импресивни Билићеви пулени били су
претходног викенда у Горњем Милановцу. Није хтео гол Убљане, Руњајић у
више наврата и Мочић су пропуштали
колосалне прилике, а мрежу је погодио
само Цвијовић. Гол у самом финишу био
је казна за промашаје, домаћин је славио
са 2:1, али су црвено-бели кадети
потврдили да су конкурентни и најјачим
екипама у лиги.
Клупску листу стрелаца предводе
Владимир Цвијовић и Марко Мочић са
осам погодака, један мање постигао је
првотимац Бане Руњајић, а четири пута
прецизан је био Марко Киселчић. У
одличној јесени истакли су се и луцидни
везиста Богдан Милутиновић, непрелазни штопер Андреј Давидовић, увек
поуздани Марковић, Живановић, Марјановић..., а завесу на јесен екипа Мике
Билића спушта у недељу од 11 часова
против Савациума (СЦ "Матић").
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Омладинци су имали турбулентну
јесен коју су почели одлично- три
победе и два "ремија", али су потом
везали шест пораза, који су их увели у
опасну зону. Искусни тренер Миодраг
Мартаћ имао је доста муке, како у
организацији тренинга, тако и са
играчким кадром за утакмице, али су
црвено-бели поправили утисак у финишу. Победили су Јавор и Слободу из
Чачка кући, донели по бод из Велике
Плане, Ваљева и Горњег Милановца, а
у последњем колу имаће јако тежак
задатак да на стадиону "Драган Џајић"
одоле лидеру Мачви која има импресиван скор- 15 победа и "реми"! Меч се
игра у недељу од 13.30 часова, а јесен
су обележили Растко Јаџић са седам и
Милош Живковић и Никола Ђурић са по
шест погодака, уз напомену да би
бодовни салдо (20 бодова, 12. место)
сигурно био већи да није било повреде
капитена Ђорђа Владисављевића.
Благо су подбацили пионири који
се налазе на 11.месту са 17 бодова (пест
победа, две нерешене и девет пораза),
али је младом тренеру Мирославу Јовићу у великом броју утакмица недостајао лидер Страхиња Ракић, са 12
погодака први стрелац екипе. Неколико
добрих издања није наплаћено бар
бодом због грубих грешака у фази
одбране (Шабац, Омладинац Љиг...), а
прилику за успешан крај јесени пионири ће имати у недељу на Петом пуку
против Радничког.
Б.Матић

Вероватно је лака победа над
Лајковчанима у Купу (6:1) опустила
убске футсалере, плус чињеница да су
гости стигли само са једном заменом,
тек прво полувреме дуела КМФ Карелија и Зенона није могло да задовољи
Владу Благојевића и Мирка Ћургуза
који су, у одсуству тренера Аћимовића, преузели бригу о тактици. Ивковић је донео предност, потом су
домаћи дозволили много слабијем
ривалу да изједначи, али је пред саму
паузу капитен Владимир Јечеменица
вратио какав-такав мир у свлачионици на паузи.
Друго полувреме је била потпуно
другачије, разлетели су се Убљани по
паркету, почели да играју одговорније
и брзо се то видело на семафору.
Распуцани Ивковић се 4 пута уписао у
листу стрелаца, пратио га је Мијатовић са 2 гола, а убедљивој победи од
9:1 допринос су дали и погоцима
Александар Павић и Бојан Благојевић.

Мирко Ђургуз, голман Убљана
Вероватно најбоља утакица сезоне на Убу играна је против Златибора, а домаћи су је почели фуриозноМилош Панић је "ничију" лопту претворио у вођство десном ногом, а
потом је прелепом акцијом у режији
Павића (пас петом), Бојан Благојевић
дуплирао предност. Ипак, гости дижу
главу и спретном рекацијом Драговића одлазе на паузу са голом заостатка.
Сјајни голман Кутлешић користи
прекид са 7 метара да поравна
резултат, али врло брзо Панић после
уиграног корнера враћа предност
Карелију. Прецизан ударац "шпицем"
Марића доноси нови егал, још по
неколико изузетних реакција голмана
Ћургуза са једне и Кутлешића са друге
учинили су да то буде и коначан
резултат- 3:3.
Б.Матић

AUTO [KOLA
A,B,C,D,E

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

Pla}anje na rate, bez kamate !

Obuka voza~a
za B,C,E i D kategoriju

UB
Ra{e Plaovi}a 25

LAJKOVAC
Vojvode Mi{i}a 94

Рајка Михајловића 33

Уб

VREME JE ZA ZIMSKE GUME !
МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

36

ОДБОЈКА

19.новембар 2020.г.

УБЉАНКЕ БЕЗ ПРОБЛЕМА У ПРВЕНСТВУ

НАСТАВЉЕН
БЕСПРЕКОРАН НИЗ
- Два слична меча у Београду и Суботици, сигурне
победе уз очекиване осцилације. - Следи дерби против
лајковачког Железничара пред камерама РТС-а,
четвртак 17 часова у убској хали.
Екипа Маријане Боричић
је на идеалан начин продужила
низ победа, два тријумфа на
гостовањима остварена су уз
минималан утрошак енергије, а
повремени падови у игри су
разумљиви, што због великог
б р о ј а м еч е ва , ш то зб о г
изразите разлике у квалитету.
Први сет против "фењераша" Београда протекао је у
конфузној игри Убљанки- уместо мирног финиша, домаће су
пришле на 22:23, али су сервис
грешка Београђанки и "пајп"
Јелене Вулин преломили да
лидер поведе.
Други сет- потпуно друга прича,
већ до техничког тајм-аута било је
великих 12:4, па је Београд крај сета
дочекао на једноцифреном учинку. По
обичају, предњачиле су Љиљана
Ранковић и Јелена Вулин, вредно је
поене сакупљала и Љубица Кецман, а
треба похвалити и одличан сервис
Александре Глигорић.
За нијансу више узбуђења било је
у трећем сету, млада екипа Београда је
показала потенцијал да повремено
"покаже зубе" најбољој екипи у Србији,
али је прича завршена очекиваним
епилогом за 70-ак минута. Јелена Вулин
је ставила печат на 9. победу у
првенству (13. у сезони), а Маријана
Боричић је меч подвела под категорију
"успешно одрађени посао":
- Први сет није био добар, није лако
наћи мотивацију када сте велики
фаворит, али ако хоћеш да будеш првиглава увек мора да буде на паркету.
Честитке екипи на одличном првом
делу сезоне, али је велики део сезоне
пред нама и имамо много простора да
нашу игру подигнема на већи ниво.
Сличан сценарио видели смо и у
Дудовој шуми где су Убљанке путовале
без болесне Љиље Ранковић, а две
победе Спартака у претходном периоду
позивале су на опрез. Екипа Мирјане

Маријана Боричић,
тренер ЖОК Уб
Суперлига Србије, 10. коло

Спартак (Суботица) - Уб 0:3
(22:25, 15:25, 18:25)

Одлична форма
за добро расположење Убљанки

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

Мусулин потврдила је у првом сету да је
у успону форме, осећало се да је
Убљанке шчепао умор, али је бриљантна Софија Медић водила екипу ка
добијеном првом сету у можда и
непотребно неизвесној завршници.
Други сет је већ донео жељени
ритам за лидера, одличан посао радио
је примачки тандем Сања ТривуновићЉубица Кецман, а почео је да попушта и
пријем домаћих. Јелена Вулин је била
убојита у нападу, али и на сервису и у
блоку, а средином другог сета
Боричићка је заменила дијагоналу
дизач- коректор да би мало приштедела
најбољег поентера лиге.
Каћа Лукић и Ана Марија Митровић су беспрекорно одрадиле свој
посао, Суботичанке се нису предавале,
али су после 75 минута морале да
потпишу капитулацију:
- Честитке Спартаку на доброј
борби, није то више екипа са почетка
сезоне, сада делују доста уиграније и
спремније. На нама се примећују
трагови великог броја мечева, али
немам намеру да тражим "длаку у
јајету". Чека нас дерби пред РТС
камерама против Лајковчанки, Железничар је битно подигао форму, надам
се да ћемо бити комплетни и наставити
серију победа- јасна је била после меча
тренер Маријана Боричић.
Б.Матић

Спортска хала у Дудовој шуми у
Суботици. Судије: Шућур, Леко (Нови
Сад).
УБ: Божић, Стојковић 8 (2 блока, 1 ас),
Вулин 14 (3 блока, 2 аса), Тривуновић
16 (1 ас), Кецман 10, Медић 10 (4 блока,
1 ас), Ђурђевић (либеро 1), Лукић,
Митровић 4. Нису играле: Глигорић,
Павловић, А.Ђорђевић, К.Ђорђевић
(либеро 2)
Суперлига Србије, 9. коло

Београд- Уб 0:3
(22:25, 8:25, 19:25)
Хала СЦ "Визура" на Новом Београду.
Судије: Паповић (Пож аревац),
Петровић (Ужице).
УБ: Божић 1, Глигорић 8 (2 блока),
Ранковић 15 (2 блока, 1 ас), Вулин 17 (2
аса, 1блок), Кецман 7 (1 ас), Медић 8 (1
ас, 1блок), Ђурђевић (либеро 1), Лукић
1, Митровић 1, Стојковић 2. Нису
играле: К.Ђорђевић (либеро 2),
Тривуновић, А.Ђорђевић

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
10
Ub
8
TENT
@elezni~ar 7
5
Srem
5
C.zvezda
4
Partizan
Jedinstvo(SP) 3
2
Klek
2
Spartak (S)
0
Beograd

0
1
2
5
2
5
5
8
8
10

30:4 30
25:7 22
22:10 20
21:15 17
16:8 15
18:21 12
11:18 9
9:25 7
9:27 5
4:30 1

11.коло (19.новембра, 17ч- РТС):
Уб - Железничар (Л)
12.коло (28.новембра):
Партизан Сокер - Уб
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УБЉАНКЕ СИЛНЕ НА СТАРТУ ЦЕВ-КУПА

ЕВРОПСКА ПРЕМИЈЕРА ЗА "ДЕСЕТ"!
- Румунке биле само спаринг-партнер, два пута глатких 3:0 за екипу Маријане Боричић.
- У наредној рунди Убљанке ће укрстити копља са чешком екипом VK Šelmy Brno.
Убске одбојкашице су на импресиван начин направиле
први европски корак у историји клуба, румунски тим Штинца
из Бакауа је само на моменте парирао екипи Маријане Боричић, па се ЖОК Уб, лакше него што се очекивало, пласирао у
осмину финала другог по јачини европског такмичења.
На папиру није деловало да ће прва рунда бити шетња
за Убљанке, Штинца је тим поприличне традиције, са четири
титуле првака Румуније и редовним учешћем у европским
куповима. Имена Бугарке Колеве, наших Наташе Чикириз и
Ане Оташевић, Пољакиње Кашпржак и неколико солидних
Румунки позивале су на опрез, али је било за очекивати да
тим Флорина Грапе није у некој форми после доста времена
проведеног у карантину.
Испоставило се да је тим Штинце најјачи отпор пружио
у првом сету двомеча, до средине се играло у егалу, али је
изузетан сервис Убљанки потпуно пореметио пријем
Румунки. Низ лаких поена донео је самопоуздање домаћој
екипи, а Јелена Вулин је са два убитачна смеча окончала сет.
Још мање неизвесности у другом и трећем сету, "мешао" је
карте тренер гошћи, али праве опасности за резултат није
било. Љиљана Ранковић и Александра Глигорић су биле
одлична нападачка подршка Јелени Вулин, па је практично
стартна постава завршила посао за 75 минута.

ЖОК Уб након победе над Румункама

1/16 финала Купа ЦЕВ, 1. меч

Уб - Штинца Бакау 3:0 (25:16, 25:18, 25:18)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 50. Судија: Варбанов
(Бугарска), Поповић (Србија).
УБ: Божић 2 (1 блок), Глигорић 10 (3 блока), Ранковић 12 (1
ас), Вулин 18 (1 ас, 1 блок), Тривуновић 9, Медић 8 (1 блок),
Ђурђевић (либеро 1), Стојковић 1. Нису играле: Лукић,
Кецман, Митровић, А.Ђорђевић, К.Ђорђевић (либеро 2).

Милана Божић
Јелена Вулин

Други меч је почео са мањом непријатношћу за
Убљанке, због повишене температуре Љиљана Ранковић је
остала у хотелској соби, али се њен изостанак није осетио на
тарафлексу. Поставило се питање колико ће екипа Маријане
Боричић озбиљно ући у други меч, одговор се наслутио
после само неколико поена. Румунке су изгледале изгубљено
на паркету, а лидер Суперлиге је деловао још моћније и
сигурније. Катарина Лукић је на месту дизача заменила
Милану Божић, Љубица Кецман се побринула да пријем
Љубица Кецман
Чехиње наредни ривал
савршено функционише, а сервис је радио као сат.
Други сет је личио на час физичког где играју две
неравноправне екипе, по пропозицијама такмичења Убу су теоретски озбебеђен пролаз, дала је Маријана Боричић мало
требала два освојена сета да обезбеди пролаз, али нико у одмора својим стартерима, а Ана Марија Митровић и
хали није ни помишљао на евентуалну неизвесност. Када је Александра Ђорђевић искористиле су прилику да упишу
своје прве европске поене. Мало тога имала је Маријана
Боричић да замери својим играчицама за други меч:
1/16 финала Купа ЦЕВ, 2. меч
- Изгледале смо много боље вечерас, сервирали импреШтинца Бакау- Уб 0:3 (20:25, 6:25, 14:25)
сивно, па није било уопште одбојке у другом мечу. У тренуХала спортова на Убу. Гледалаца: 50. Судије: Поповић цима је било незанимљиво за публику, али нама је одговарало
(Србија), Варбанов (Бугарска).
да приштедимо енергију. Румунска екипа сигурно није овако
УБ: Глигорић 12 (1 блок), Лукић 2, Вулин 13 (3 аса), лоша као што су показале у овом двомечу, али је наша форма
Тривуновић 9 (5 асова), Кецман 10 (1 блок), Медић 12 (2 и уиграност преломила да ово буде лаган пласман у осмину
блока), Ђурђевић (либеро 1), Стојковић, Митровић 2, финала. Екипа из Чешке је добила ривала са Косова, тако да
Божић, А.Ђорђевић 1, К.Ђорђевић (либеро 2).
нас са њима чека окршај у другој рунди.
Б.Матић
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"МЛАДОСТАШИ" ВЕЗАЛИ ДВА ПОРАЗА

"АПАЧИ" СПРЕТНИЈИ
У ФИНИШУ
Комшијски дерби са Лајковчанима заслужено је припао
Железничару, домаћи су славили са 98:70, мада је коначан
резултат мало превисок у односу на збивања на паркету.
Убљани су се сконцентрисали да зауставе Ивана Поповића и
центра Петрића, у томе и делимично успели, али је простор у
нападу искористио "плеј" Филиповић који је убацио шест
"тројки". Пришли су кошаркаши Младости на -4 у трећој
четвртини, више од тога нису могли, а вреди истаћи учинак
Ђорђа Васиљевића са 21-им поеном и Милошевића који је
постигао 19.

Иван Милошевић (КК Младост 014)

ДРМЛ "Запад", 4. коло

Железничар (Лајковац)- Младост 014
98:70 (29:14, 16:24, 23:14, 30:18)
Спортска хала у Лајковцу. Судије: Пантић, Дамњановић
(Ваљево).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Јовчић 20, Поповић 30, Филиповић 19,
Н.Теофиловић 6, Ђурђевић 6, Радовановић, Вићентијевић, Јовановић, Радојичић 5, Ј.Теофиловић, Петрић 12
МЛАДОСТ: Божанић 2, Ђорђевић 5, Марјановић 6, Мишић
2, Ђурић, Грубић 4, Милошевић 19, Класнић 8, Иванов 3,
Марковић, Васиљевић 21

ДРМЛ "Запад", 5. коло

Младост 014- Апач (Лозница) 61:74
(19:17, 15:15, 19:18, 8:24)
Хала спортова Уб. Судије: Добрић, Дамњановић (Ваљево).
МЛАДОСТ: Класнић 26, Васиљевић 14, Мишић 6,
Кузмановић 5, Ђорђевић 4, Иванов 3, Ивковић 3, Марковић,
Ненадовић, Симић, Ђурић, Божанић.
Одавно Владимир Урошевић није имао краћи "ростер"
него у мечу са Апачем из Лознице, шест јуниора и шест
искуснијих су се храбро борили, а деловало је да победа није
"немогућа мисија" код резултата 49:36 за Младост, пет и по
минута пред крај трећег периода. Следи велика серија
Лозничана од 14:1 коју је прекинуо тројком са девет метара
Ђорђе Васиљевић. Класнић на почетку последњег периода
везује још један далекометни хитац на 56:50, али је то био крај
нападачке продукције Убљана.
Код резултата 61:64, бурно је реаговао Влада Урошевић
због спорног фаула и добио прву техничку грешку, два и по
минута до краја. Није могао да се смири млади тренер, убрзо је
стигла и искључујућа, па је победник био решен. Наредног
петка, убски кошаркаши путују у Осечину, највероватније у
сличном саставу пошто су мале шансе да би болесни
Милошевић и Стошић могли да се опораве до тада. Шутера
Матића спречавају пословне обавезе, уз напомену да је
повреда одвојила Уроша Васиљевића од паркета барем до
јануара.
Б.Матић
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ ПРЕКИНУЛИ СЕРИЈУ ПОРАЗА

ДЕСЕТКОВАНИ
ДО ПОБЕДЕ У ВРБАСУ !
С обзиром да су Убљани у Врбас отишли са свега 11 играча и да је
са клупе екипу предводио административац Мирко Веселиновић,
вест о победи на гостујућем терену одјекнула је као сензација !
Смедерево није
било екипа за вађење,
мада су Убљани одиграли одличних 45 минута у егалу. Ипак,
период од 9 минута без
гола био је пресудан да
домаћин преломи меч
(32:27), а још болније од
пораза била је повреда
рамена најбољег играча
Николе М арковића.
Одличну партију пружио
је Петар Петровић, ипак
није било шансе да се
избегне четврти узастопни пораз.
Серија неуспеха
прекинута је у мечу против Мораве на убском
паркету, у узбудљивој завршници није
било победника, а осим два Јовановића
и два Марковића, Уб је на овом мечу био
лишен и помоћи тренера Ивана Милошевића. Стегао је зубе реконвалесцент
Зарин, у скраћеној ротацији играо и
десног бека, а на крилима ветерана
Ненада Рогића (4 везана гола за 5
минута), домаћи стижу -3 и улазе у
финиш поравнати- 27:27. Ефектан гол
Стокића и поново Рогић доносе
предност од 29:28, али је тим из Велике
Плане изједначио у 57. минуту што је
био и коначан резултат меча. Петровић
је био непрецизан у последњем нападу
за Уб, на другој страни два гола
Аврамовића су поништена што је
изазвало буру протеста гостију, пре
свих од најбољег играча Антића који је
добио плави картон. Тим је са клупе
предводио Бранко Филиповић, а Рогића
(МВП меча) су добро пратили Петровић
и леворуки Радовановић.
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Супер-Б лига "Север-Центар", 7. коло

Врбас - Уб
27:30 (15:17)
Спортска хала у Врбасу. Судије: Попов
(Мокрин), Ристић (Кикинда). Искључења: Врбас 4, Уб 2 минута. Седмерци:
Врбас 3 (2), Уб 4 (4).
УБ: Зељић 1, Старчевић 1, Мандић 4,
Вилотијевић, Стокић 3, Рогић 6,
Радовановић 9, Милекић, Ранковић,
Цонић, Зарин 6
Супер-Б лига "Север-Центар", 6. коло

Уб - Морава (Велика Плана)
29:29 (16:14)
Хала спортова на Убу. Судије: Илић
(Железник), Величковић (Умчари).
Искључења: Уб 6, Морава 12 минута.
Седмерци: Уб 3 (3), Морава 5 (4).
УБ: Обрадовић (6 одбрана), Зељић 1,
Петровић 8 (3), Вилотијевић, Мандић,
Стокић 3, Старчевић, Рогић 9,
Радовновић 5, Милекић (3 одбране, 1
седмерац), Ранковић, Цонић.

Селфи након вредне победе
На све муке у играчком кадру,
надовезале су се повреде Петра
Петровића и голмана Борка Обрадовића, па је у Врбас отишло само 11
играча! Екипу је са клупе предводио
административац Мирко Веселиновић,
па је вест о победи на гостујућем
паркету одјекнула као сензација!
Успели су Убљани да уведу утакмицу у
свој ритам, Милекић је био на висини
задатка, па је после почетног егала,
гостујући тим константно имао предност. Одбрана 6-0 је одлично функционисала, на другој страни предњачили
су Радовановић и Рогић, херојски је
одиграо повређени Зарин, а значајан
допринос дали су клинци Мандић,
Зељић и Старчевић. Наредне недеље у
19 часова на Уб стиже тим велике
традиције- Југовић из Каћа, уз наду да
ће се колико-толико комплетирати
редови убске екипе...
Б.Матић

Наредне утакмице РК Уб
8.коло (22.новембар- 19ч):
Уб - Југовић (Каћ)
9.коло (28.новембар):
Инђија - Уб

