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Завршетак изградње последње деонице
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САОПШТЕЊЕ НЕМАЊЕ МАТИЋА ПОВОДОМ
АКТУЕЛНЕ СИТУАЦИЈЕ У ФСС

НЕМАЊА ВИДИЋ ЗА
СПАС СРПСКОГ ФУДБАЛА
"Поштовани љубитељи фудбала у
Србији, oстао сам дужан објашњење поводом мог повлачења из репрезентације
Србије, па ћу кренути од тога.
Пре почетка квалификација за Европско првенство, људима у Савезу сам
скренуо пажњу на неколико ствари које би
могле да нас коштају пласмана на
европско првенство. Рекао сам да, ако се
те ствари не промене, 'налетећемо' на неку мало озбиљнију
репрезентацију и напуниће нам мрежу (десила се Украјина
5:0). Такође, рекао сам да се нећемо пласирати ни кроз Лигу
нација, јер нам Бог неће дати (десила се Шкотска).
Како моји савети нису прихваћени, осећао сам се
одбачено и нисам желео да сметам, нити да више учествујем у
свему томе!
Мислим да ја у овом тренутку нисам битан и зато ћу
прећи на ствар која је најбитнија за будућност нашег фудбала.
Многи се питају како даље, шта даље, ко…?
Вратимо се петнаестак година уназад када је немачка
репрезентација била у великој кризи, тада су одлучили да је
време за промене и поставили су Матиаса Самера (освајач
златне лопте) за главног одговорног за организацију свих
селекција и првог тима. Данас је њихов фудбал ту где јесте,
понајвише захваљујући њему.
Сада да свратимо до комшија.
Хрватска за свог председника фудбалског савеза има
Давора Шукера који је био најбољи нападач Европе, један од
најбољих играча Реал Мадрида и верујем да играчима није
свеједно кад испред њих стане неко са таквим именом као што
је Давор Шукер.
Црна Гора на челу фудбала има ВЕЛИКОГ Дејана
Савићевића, једног од најбољих играча свих времена на
нашим просторима. Прошло је доста година од када је Дејо
играо фудбал, али и дан данас се навијачи Звезде и Милана
сећају мајстора, препричавају његове акције. Када се појави
на скуповима УЕФА, сви га, као и Давора Шукера, уважавају и
имају велико поштовање према њима, а самим тим и земљама
које они представљају.
Решење за спас нашег фудбала је, једноставно, НЕМАЊА
ВИДИЋ.
Сматрам да је својим радом, поштењем, фудбалским
знањем, професионализмом, посвећености фудбалу способан да наш фудбал одведе на врх Европе, где је и сам био као
играч. Ако се комшије могу похвалити да имају своје највеће
легенде на челу фудбалског савеза, зашто и ми не урадимо
исто? Велики Немања Видић на целу ФСС, док ово пишем,
суза ми у оку од среће на помисао да ово може да се деси.
Немања би вратио наду фудбалској Србији, народ би се
вратио на стадион, да подржи своју земљу. Не бисмо морали
да делимо карте и молимо људе да дођу на стадион (ФСС зна
о чему причам).
Не тражим да се било ко отера, него тражим да Немања
Видић одлучи ко треба и шта треба да ради у нашем фудбалу,
јер имам апсолутно поверење да ће урадити све за добробит
нашег фудбала.
Мора добити и подршку државе Србије, јер је фудбал
веома битан. Сви знамо да је председник Александар Вучић
велики љубитељ спорта, стога га позивам да да свој допринос
тако што ће покушати да убеди Немању да преузме ту
одговорност и крене у акцију спасавања српског фудбала.
Промашили јесмо европско првенство, немојте да промашимо
Немању Видића..."
Немања Матић

ТЕРОРИЗАМ

к

акво је право лице тероризма?
Имали смо среће да га не видимо на
тлу Србије, ако занемаримо бомбардовање на измаку прошлог века и албанске терористе који су себе назвали ослободилачком
војском Косова.
Био је, у оној великој држави Југославији,
грађански рат. Видео сам, изблиза, у самом току
операција, Двор на Уни и разрушену Тењску цесту,
Вуковар, Борово и Борово Село непосредно после
ратног разарања, кретао се у зони ратних дејстава
(са дозволом коју је издавала, тада, још постојећа
ЈНА), прешао мост на Уни један сат пре него што су
га Хрвати срушили, упознао многе ‘’добровољце’’
који су ратовали иако Србија није, како су нам
говорили, била у рату, причала ми је Анкица из
Книна о избегличкој колони после ‘’Олује’’, Нада,
шефица у книнској робној кући о безбрижном
животу пре распада земље...
Е, сад! У позним годинама, када начињем већ и осму
деценију живота, почињем да сводим неки салдо,
нешто као збир лепих слика живота из прошлости,
ликова - мање или више драгих, позитивних и оних
других, разних догађаја кроз које сам прошао...
И...како пролази дан за даном, све више сам уверен
да је прави тероризам оно шпо се ради у политици,
поготову сада у светској. То се најјасније огледа у
суровој борби за што већу зараду. Видели смо да се
не преза ни од најразличитијих превара. На
глобалном нивоу се води беспоштедна борба за
продају вакцина против вируса којег Струка није
довољно упознала, али упорно се инсистира на
доношњеу Закона о обавезној вакцинацији (?).
Фармацеутски гиганти отимају, једни другима,
муштерије као да су на некој непрегледној пијаци на
којој је све дозвољено јер је превара уобичајена.
У току је бескомпромисна борба за енормне
приходе и бољу позицију на тржишту лекова, лансирају се многобројне, такозване, теорије завере
са циљем да се унесе што већа пометња и
дезоријентисаност становништва. Вирус Ковид 19
се назива највећим непријатељем против кога се
‘’мора однети победа’’, а као најефикасније оружје
препоручују се маске, дистанца и прање руку. Уз
ово се додаје да ће се стећи колективна отпорост
(?) тек после вакцинисања...
Много тога збуњује - најблаже речено. Ако чујемо у
званичним изјавама најодговорнијих да је могуће
да се поново оболи од вируса Короне, онда је логичан и закључак да се, после неког периода од
примања вакције, опет може добити - Корона...
Очигледно је да је на делу некакав специјални
тероризам у свету. Уз све друго што нас застрашује
ових дана су и контраверзне вести о испитивању
вакцина. Руси су почели, Кинези су, у тишини,
изгледа, одавно започели вакцинацију... а њима
треба баш пуно времена и пуно доза.
Трамп је, дефинитивно, изгубио на изборима...
Наде да ће он укинути Корону, изгубише се у магли.
Да ли ће бити времена за свођење ‘’оног салда’’?
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ЗАПОЧЕТА ИЗГРАДЊА ДРУГЕ ФАЗЕ
Завршетак изградње последње деонице очекује се половином наредне године
Након краћег прекида, протекле недеље настављени су
радови на пројекту обилазнице Ново насеље Мургаш Липњак, чија би изградња целом дужином требало да буде
окончана до лета следеће године. До сада је завршена
половина ове важне саобраћајнице, која ће омогућити
директан излаз на ауто-пут, а тиме и смањење загушења на
најоптерећенијој мрежи градских улица, каже председник
убске општине Дарко Глишић. Према његовим речима,
обилазница је изузетно значајна за читав Уб, који се у
последњих неколико година интензивно развија, те
измештање, пре свега, транзитног теретног саобраћаја из
центра града представља апсолутни приоритет.
„Први део обилазнице од Вучијака и прикључења на
пут ка Ваљеву смо изградили, а сада радимо други део до
Липњака. Дужина ове деонице је преко 800 метара, од чега је
сто метара сам прикључак, што је посебан пројекат.
Оквирно, очекујем да све завршимо у јуну месецу идуће
године, када бисмо ову обилазницу коју смо назвали
„Милош Велики“ пустили у промет и тиме изместили
теретни саобраћај из града, а уједно и растеретили Мајерову
и улицу ЈНА, које трпе велико оптерећење.“

Општинско руководство
у обиласку радова, код Липњака

ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПОЧЕЛА
ОНЛАЈН НАСТАВА
Онлајн настава ће трајати до 18. децембра,
док ће зимски распуст трајати од 21. децембра
до 15. јануара 2021. године. Друго полугодиште
почиње 18. јануара 2021. године.
Радови се изводе убрзаном динамиком
Осим коловозне конструкције, радови укључују и
канализацију, расвету и сигнализацију, њихова вредност је
47 милиона динара, а средства се обезбеђују из општинског
буџета.
Од Глишића сазнајемо да је планирана изградња још
једне обилазнице око Уба, у делу према Црвеној Јабуци.
„Радови би кренули 2021. и трајали током наредне две
године, чиме бисмо направили широки прстен око овог
урбаног дела града. Надам се да ћемо успети да пронађемо
средства и за ову инвестицију, као и да испунимо све
потребне услове и прибавимо документацију. Није то лак
посао, јер захтева много времена и новца за експропријацију, техничку документацију, сијасет пројеката за које
морате да добијете сагласност од разних надлежних
институција, а то често траје и по две године. Тешка је ситуација, али ми радимо и трудимо се да сваке недеље по неки
посао завршимо, што нас ставља у ранг са оним општинама
које могу да кажу да са надом гледају у дане који долазе“,
истакао је Дарко Глишић приликом обиласка последње фазе
радова на обилазници Ново насеље Мургаш – Липњак. Д.Н.

Влада РС је прошле недеље одлучила да усвоји
предлог Кризног штаба Србије којим су сви ученици од
петог до осмог разреда основних школа, као и ученици свих
средњих школа, пребачени са непосредне на онлајн
наставу. Настава на даљину почела је да се примењује од
понедељка, 30. новембра, и трајаће до петка, 18. децембра,
када свим ученицима у Србији почиње зимски распуст, а
уједно се и завршава прво полугодиште.
Нове мере усвојене су о оквиру борбе против Корона
вируса, јер се, због све већег пораста броја оболелих, није
могао избећи ни међу запосленим просветним радницима,
ненаставном особљу у школама и ученицима. За
факултете, онлајн настава је препоручена, али није
обавезујућа.
Ученици од првог до четвртог разреда основних
школа, наставу похађају као и до сада, у школама. Часови
ће трајати по пола сата. У ОШ „Милан Муњас“, настава се за
ниже разреде, одвија као и до сада, уобичајено у две смене.
За ученике од петог до осмог разреда основних школа,
настава се одвија путем одговарајућих платформи, али и
путем Јавног медијског сервиса Србије. Средње школе
радиће по истом принципу, као и музичке и балетске.
По препоруци Министарства, ученик не мора да има
четири оцене из једног предмета, односно може имати и
једну, уколико је недељни фонд часова за тај предмет, два
часа недељно. Уколико ученици сматрају да има елемената
за већу закључну оцену, могу, у договору са наставником,
да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Уколико је ученик неоцењен због болести или
изолације, за њега неће бити изведен општи успех на крају
првог полугодишта, већ ће оцене добити у другом
полугодишту.
Д.К.

Ubska panorama
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У ПРОТЕКЛЕ ДВЕ НЕДЕЉЕ НА УБУ

ЗАРАЖЕНО ПРЕКО 250 ОСОБА
Све је већи број заражених испред ковид амбуланти у Колубарском округу.
У кућној изолацији, до 30. новембра, на Убу је било 257 особа. Десеторо особа је хоспитализовано.
Све је тежа и озбиљнија епидемиолошка ситуација у
Колубарском округу, што сведоче званични подаци Завода
за јавно здравље Ваљево. Велики број људи, свакодневно
чека са симптомима корона вируса испред ковид
амбуланти, у Ваљеву, Љигу, Убу, Лајковцу, Мионици и
Осечини. У кућној изолацији је 2.486 особа, 132 особе су
хоспитализоване, а у целом Колубарском округу, до 30.
новембра, вирус Covid-19 потврђен је код 5.557 особа.
У општини Уб, епидемиолошка ситуација је све тежа.
У четвртак 26. новембра, забележено је чак 45
новопозитивних особа. Оволики број заражених само у
једном дану, говори о томе да се вирус шири муњевитом
брзином. Све већи број пацијената има обострану упалу
плућа, а лекари Ковид амбуланте су на измаку снага. Од 18.
до 30. новембра, корона вирус је потврђен код укупно 246
особа. Десеторо особа је на болничком лечењу, а у кућној
изолацији налазило се 257 особа. Међу њима су и
здравствени радници, просветари, васпитачи, помоћно
особље, запослени у приватним фирмама.
- Повећава се број позитивних пацијената. Имали
смо срећу да смо добили брзе антигенске тестове, који се
раде од првог до петог дана, могу и до седмог дана од
првих симптома. Ако је пацијент позитиван на овом тесту,
не мора да се ради PCR тест. И даље радимо брзе
серолошке тестове. Што се тиче Ковид амбуланте,
реорганизовали смо рад, уз помоћ локалне самоуправе и
Штаба за ванредне ситуације. Ставили смо шатор за
пацијенте и контејнер у којима се лекари пресвлаче –
објаснила је прим. др Биљана Николић, директорка ДЗ
„Уб“.
У убској амбуланти раде две ординације, од седам до
20 часова. Лабораторија је пребачена у Ковид амбуланту,
тако да пацијенти бивају брже и ефикасније прегледани и
обавештени о резултатима. Ако је потребно урадити
снимак плућа, заказује се рендгенско снимање. У случају
да је хитно стање, пацијент се упућује у Ваљево.
- Још увек се боримо да не будемо Ковид Дом
здравља, а то значи да још увек примамо све пацијенте.
Труднице, онколошки пацијенти или они који одлазе на
операције морају да одраде брзи серолошки тест, а то се
ради у новој лабораторији, на првом спрату. Раздвојили
смо их од ковид пацијената. Служба Хитне помоћи
нормално фунционише. Апеловала бих на грађане да не
зову за оно што можемо да одрадимо телефоном или
њиховим превозом, и да у овој ситуацији позивају
искључиво због хитних стања, јер имамо и возаче

Ковид амбуланта на Убу

Број заражених на 1.000 становника у текућем
таласу пандемије, 29.новембар 2020.године

16,12

24,54

Лајковац

Љиг

13,11

10,71

Мионица Осечина

9,82

18,21

Уб

Ваљево

КОЛУБАРСКИ ОКРУГ
позитивне. Смањује нам се кадар у сваком сегменту
здравствене заштите – апеловала је директорка Биљана
Николић.
Редовну терапију, могуће је добити телефонским путем. Медицинском особљу Дома здравља, оставе се лични
подаци и име изабраног лекара, а лекови се, после пар сати,
могу подићи у апотекама, уз здравствену књижицу.
Д.К.

PRODAJA POLOVNIH VOZILA IZ UVOZA - [VAJCARSKA

R
Ub

AUTO PLAC

Murga{ bb, Ub (valjevski put)

063/644-610
Uvek minimum 40 automobila u ponudi

2012 Citroen DS 3
5.499 €

2011 Opel Corsa
4.799 € restiyling

2014 Audi A4, S line
10.999 €

hečbek, 1.2 turbo benzin, 169.000 km

hečbek, 1.2 benzin, 87.000 km

karavan, 2.0 dizel, 198.100 km

2007 Daihatsu Terios
5.299 €

2011 VW Tiguan
9.499 € 4 motion

2010 Ford Fiesta
4.299 €

Džip/SUV, 1.5 benzin, 134.788 km

Džip/SUV, 2.0 dizel, 178.000 km

hečbek, 1.4 benzin, 170.410 km

KOMPLETNA
PONUDA
NA SAJTU

Mogućnost
kupovine 2016 Citroen C5 Tourer
9.499 €
na kredit ! karavan,
2.0 dizel, 142.402 km

КОРОНА ВИРУС
ЗАСЕДАО ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ УБ

НА КОРАК ОД
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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АКТУЕЛНО О КОРОНА ВИРУСУ

ПОВЕЋАН БРОЈ
УПАЛА ПЛУЋА

Увођење рестриктивнијих мера је питање времена

Већина пацијената има обострану упалу
плућа. Код појединих лечење се наставља
и по изласку из болнице.

Штаб за ванредне ситуације општине Уб упутио је
председнику општине Уб, на седници одржаној 27.новембра,
захтев за увођење ванредне ситуације, због погоршања
епидемиолошке ситуације. Одлука о коначном увођењу
ванредне ситуације биће донета током ове недеље у зависности од обима ширења епидемије заразне болести Ковид19, рекао је у свом обраћању јавности први човек општине Уб
Дарко Глишић.
- У овом тренутку ствари у нашој општини полако
почињу да се отимају
контроли. Могућност да ћемо
увести ванредну ситуацију је
чак 90 посто. Она подразумева и одређене надлежности, које нам омогућавају да,
уколико ситуација буде
налагала, затварамо, најпре,
к л а д и о н и ц е , т е р ет а н е ,
кафиће, рсторане, затим,
занатске радње, док ћемо
прехрамбене продавнице
оставити да раде и то у
одређеном временском интервалу. Мислим да је то једини
начин да се сачувамо и спречимо ескалирање епидемије у
наредних десет дана, како нас држава не би затворила, што
би значило да нема кретања ван Уба- нагласио је Глишић.
Према његовим речима, други велики проблем је
неодговорност људи који су позитивни, а имају лакше
симптоме.
- Људи који имају обавезу самоизолације то не поштују
и њих срећемо на улици, иако знају да су заражени. То што
немају температуру и неке друге симптоме, не значи да не
могу неког другог да заразе, за кога то може бити фатално.
Имали смо и случај весеља пре пар дана са музиком, што је
проузроковало да њих на десетине, већ сутрадан, затраже
помоћ у Дому здравља. Захтеваћемо од Полицијске станице
да изврши ригорознију контролу - без милости, односно да
од данас свако лице које им достави Завод за јавно здравље
24 сата контролишу на начин на који они пропишу и најоштрије казне, без опомене и молбе, већ одмах процесуирају,
за пример. Наш народ, изгледа, само казне могу да дозову
памети- поручио је комадант убског Штаба и додао да ће
увођење ванредне ситуације значити и престанак рада
убског вртића.
Председник убске општине посебно је похвалио
начелницу убске Ковид амбуланте др Даницу Вукосављевић
Катону, која је ових дана, такође, оболела од короне,
назвавши је „правим херојем борбе против опаког вируса“.
- Полако остајемо и без медицинског особља. Тај
притисак на Амбуланту не може да се издржи. До 100 прегледа пацијената до сада су некако и носили, али данашњих
118 и можда још више у данима који долазе, тешко ће поднети- закључио је Глишић, уз поруку да ће одлука о ванредној
ситуацији бити донета средином ове недеље (у време
изласка овог броја „Гласа Тамнаве“).
М.М.М.

Један од главних знакова актуелног корона вируса,
свакако је кратак дах, бол у грудима и нижи ниво кисеоника у
крви (сатурације), што уз повишену температуру и суви
кашаљ, може да указује да вам је вирус напао плућа. Испред
ковид амбуланти све су дужи редови, а лекари истичу да је
све више пацијената који морају да добију терапију кисеоником.
Оно што отежава ситуацију код
лечења, је што пацијенти могу имати и
асимптоматску упалу плућа, упалу која
се не може открити стетоскопом, већ
само путем снимка плућа. Пулмолози
упозоравају, да код одређеног броја
пацијената симптоми могу да изостану,
иако су плућа захваћена инфекцијом.
Један од симптома код оболелих од
вируса Covid-19 може да буде и убрзано лупање срца и кисеоник нижи од 95
одсто, што је већ индикација за болничко лечење. У тежим случајевима, када
сатурација падне испод 88 одсто, неДр Жељка
опходна је терапија кисеоником, у
најтежим и прикључивање на мехаЈовановић
ничку вентилацију.
Др Жељка Јовановић, спец. радиологије и начелница
Дијагностичке службе свакодневно прегледа све већи број
снимака пацијената оболелих од вируса Covid-19, који су
упутом из Ковид амбуланте послати на снимање плућа.
– Повећан је број пацијената који су упућени из Ковид
амбуланте у нашу Службу. Већина их има обострану упалу
плућа. Код појединих пацијената, лечење се наставља и по
изласку из болнице. Некима је и тада тест из грла и носа
позитиван, док се дешава да је истовремено брзи антиген
тест негативан. Код већине пацијената који нису добијали
адекватну терапију, за неколико дана, дијагностификована је
упала плућа, па су упућени на болничко лечење – објаснила
је др Жељка Јовановић, на основу искуства са пацијентима
из убске Ковид амбуланте.
Пацијенти који су добили упалу плућа, некада морају да
пију и по два антибиотика истовремено, а било је случајева
на Убу, када се, као терапија, укључивао и трећи антибиотик.
– Ако би упоредили први талас, где смо били најобазривији, са другим таласом, други талас је био три, четири пута
већи, у смислу већег броја оболелих пацијената од короне.
Сада се показало да је рапидно повећан број упала плућа. У
овом трећем таласу, много је више пацијената него у јуну
месецу. На рендгенским снимцима су, углавном, видљива
запаљења плућа. Црно нико не воли, али у радиологији, што
се тиче ове ситуације, више волимо да видимо црно на
снимку, него бело, јер чим се види бело засенчење, зна се да
је у питању запаљење плућа – истиче др Жељка Јовановић,
напомињући да је неопходно да подижемо имунитет витаминском исхраном, уз контролисано узимање суплемената.
Од 1. децембра, рад Дијагностичке службе је продужен.
Д.Капларевић

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

МАЊИ БРОЈ ДЕЦЕ
У ВРТИЋУ
Предшколску установу „Уб“, протекле недеље,
похађало је 218 деце, од укупно 660 уписаних.
Запослени се изузетно труде да одрже
ситуацију под контролом. Ниједно дете
није позитивно на вирус Ковид-19
Запослени у предшколским установама, малишани и
њихови родитељи, привикли су се на рад у „доба короне“,
иако многима није лако. Што због многобројних контаката са
оболелима, страха од короне или активног вируса овчијих
богиња, у вртићима је знатно мање деце него раније.
Предшколску установу „Уб“, протекле недеље, похађало је
218 малишана, од укупно 660 уписаних.
- Ситуација код нас у Вртићу је стабилна. Трудимо се
да здравље запослених одржимо колико можемо и на првом
месту здравље деце и родитеља. Држимо ствари под
контролом. На основу извештаја послатих Школској управи
у Ваљеву и нашој управи у Убу, петоро запослених је Ковид
позитивно. Троје су ваннаставно особље, а двоје су васпитачи. Десеторо запослених је било у изолацији, јер су били у
контакту са неком ковид позитивном особом. Петнаесторо
деце је било у изолацији, на основу контаката са позитивним
особама, али напомињем, нико од деце није позитиван на
вирус Ковид 19 – истакла је Мирјана Симић, васпитачица и
помоћник директора ПУ „Уб“.

Превентивне мере на уласку у Вртић

Пошто се ситуација мења из дана у дан, запослени у
Предшколској установи се изузетно труде да одрже ситуацију под контролом. Поштују се све мере, од дезобаријера,
дезинфекција руку, обавезног ношења маски свих одраслих,
као и родитеља који доводе и одводе децу, до свакодневног
мерења телесне температуре, пре уласка у објекат. Групе се
међусобно не мешају, без обзира на број деце у групи.
- Још увек имамо актуелну ситуацију са богињама,
многи родитељи су и уплашени, па су повукли децу, поготово сад када се повећао број заражених, на неких недељу,
две, како би испратили ситуацију. Имамо и двоје деце која су
од почетка на онлајн настави – каже је Мирјана Симић.
За сада, никакав допис из Министрства није стизао, да
се од родитеља тражи доказ да нису у могућности да раде
од куће, па свако уписано дете има могућност да похађа
вртић. На родитељима је избор, да ли хоће и желе да доведу
своје дете. Врло ретко се догоди да неко од малишана буде
враћен због температуре, на самом улазу у Вртић, али се
догоди да деца добију температуру или дијареју и повраћање у току дана, па сестре са превентивне, такву децу
одмах изолују, пропрате њихово стање и позову родитеље,
како би са упутом отишли на преглед код педијатра.
- Морам да похвалим све запослене раднике Предшколске установе. Сви се трудимо и одрађујемо свој део
посла да хигијена и безбедност деце буду на високом нивоу.
Осећам се дивно што радим у овом колективу – похвалила је
своје колеге Мирјана Симић и замолила све родитеље да
редовно прате здравствено стање своје деце.
Д.К.

АКТУЕЛНО
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ЗАВРШНА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СРЦ „ШКОЛАРАЦ“

У ТОКУ ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ
Радови подразумевају изградњу кружне саобраћајнице, тротоара и кишне канализације,
као и уређење простора око зграде Музеја фудбала
На Спортско-рекреативном центру „Школарац“ у току
је партерно уређења простора, које обухвата изградњу
кружне саобраћајнице у склопу тог комплекса, тротоара и
кишне канализације. Посао је поверен убском предузећу
„Леон“, а вредност инвестиције је 17 милиона динара. Овим
радовима, који ће у потпуности бити реализовани до
пролећа, биће окончана комплетна реконструкција
„Школарца“, започета у мају 2019. године.
„Са почетком радова на партерном уређењу смо
каснили јер смо имали проблема око самог пројекта, али смо
успели да у рекордном року од три дана завршимо кишну
канализацију, која је била и највећи проблем због падова и
укључења у одводни канал“, каже Драган Леонтијевић, власник „Леона“, додајући да је планом предвиђена и обилазница око „Школарца“, излаз на улицу према Совљаку, као и
уређење око зграде Музеја фудбала.
„Према Музеју и игралишту ширина асфалта је пет
метара, а тај део имаће и тротоаре од бехатон плоча. Надам се
да ћемо до краја године урадити комплетну подлогу,
ивичњаке и припрему за асфалтирање, пошто је, по уговору,
рок за завршетак радова 60 дана, што значи крајем јануара,
међутим, асфалтне базе неће радити у том периоду. Уколико
буде лепо време, радићемо и у јануару, али мислим да ће то,
ипак, остати за касније, како би подлога била квалитетна“.
Градилиште на „Школарцу“ посетио је председник
убске општине Дарко Глишић, који је рекао да ће партерним
уређењем све укупно бити уклопљено у целину, са реновираним и новоизграђним теренима и објектима, али и у окружење
у коме се налази спортско-рекреативни центар.
- Ако упоредите ранији изглед „Школарца“ са овим
садашњим, видећете потпуно нов комплекс на чијем изгледу
могу да нам позавиде многи, који би желели овако нешто у
свом граду. Поносан сам што смо срце града и стециште

Обилазак завршних раднова на СРЦ Школарац
окупљања свих наших грађана, а поготово младих, успели да
реконструишемо и дамо му модеран, светски изглед, са
потпуним комфором, где могу да уживају. Сада смо одвојили
средства и за потпуно уређење простора око Музеја фудбала,
као и за улицу која иде у круг око „Школарца“, док ће прилаз из
свлачионица, које се налазе у Музеју фудбала, бити повезан са
стадионом „Жозе Мурињо“, појаснио је Глишић.
Према његовим речима, за наредну годину предвиђено
је постављање вештачке траве у оквиру атлетске стазе, а
размотриће се и идеја о подизању балон хале, како би се
растеретила Хала спортова.
Д.Н.

НАЈПОВОЉНИЈЕ ЦЕНЕ !!!
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УБЉАНКА ЕМИЛИЈА У КОЊИЧКОМ СПОРТУ

ДРЖАВНА ПРВАКИЊА У ДРЕСУРНОМ ЈАХАЊУ
- Треба бити поносан на свог коња и ценити га, јер љубав побеђује. Љубав, труд и стрпљење,
довели су нас до тога да успемо у свему што смо замислили – каже Емилија Станковић (14).
Четрнаестогодишња Емилија Станковић, пореклом из
Уба, недавно је постала државна првакиња у дресурном јахању – дисциплини која се сматра најузвишенијим видом
обуке коња и јахача. Лепоту, грациозност и елеганцију своје
кобиле Сартене, Емилија је са лакоћом довела до савршенства и у категорији деце, понела пехар првакиње Србије.
До прошле године, Емилија се такмичила у препонском
јахању, где је висина препона била 70 цм, а ове године,
успешно је савладала и висине од 90 и 100 центиметара.
Први пут, на утакмици на Првенству Београда ове године, Емилија Станковић освојила је прво
место, а исти успех поновила је и
на такмичењу у Новом Саду. За
крај сезоне, са својом кобилом
Сартеном изашла је на дресурно
првенство и како скромно наводи, тотално неочекивано постале
су освајачи Државног првенства.
- Било је, наравно, и такмичења на којима није ишло као што
је планирано, али то су све само
искуства више и то ми је помогло
да будем све боља и боља и схватим неке ствари. Коњи су жива
бића као и ми, и један дан су
расположени, други дан нису и
шта год да се деси, треба бити
поносан на свог коња и ценити га,
јер љубав побеђује. Никада не
треба јурити за медаљом или
првим местом, јер ако јуриш,
нећеш га ни освојити, а освојиће
га онај ко је отишао на такмичење
да ужива и ко воли свог коња –
зрело размишља Емилија.
За овај племенити спорт, по
Емилија Станковић
пресељењу из Беча у Београд,
и кобила Сартена,
Емилија се заинтересовала, надржавне првакиње
кон што су је другарице одвеле на
у дресурном јахању тренинг. Од 2016. године, јахала је
једном недељно на Хиподрому,

Љубав према коњима је кључ успеха:
Убљанка Емилија Станковић
затим је драгоцена искуства почела да стиче у Шимановцима, у
Коњичком центру „Horseland“. Пре две године добила је свог
коња и почела озбиљно свакодневно да тренира.
- Када сам добила свог коња, пожелела сам да се бавим
препонским јахањем, које је иначе јако тешко и захтевно. После
годину дана рада и труда, мој коњ и ја смо изашли на наше прво
такмичење. Љубав, труд и наравно стрпљење, довели су нас
до тога да успемо у свему што смо замислили. Колико год тај
спорт био захтеван, ако волиш то што радиш, остало ништа
није битно. За крај ове сезоне пробала сам и отишла на дресурно првенство, јер ипак је дресура основа за све – каже Емилија, којој тек предстоје такмичења у дресурном јахању, насталом давно због потреба војске и витешких борби.
Тренинзи су сваким даном, осим понедељком, када коњи
одмарају. Уз кобилу Сартену, Емилија има и коња Флекија, којег
је добила пре Сартене. Са њима проведе око четири до пет
сати дневно. Најтежи период за Емилију, била је повреда
Флекија, који се уз помоћ ветеринара из Турске, опоравио. Пре
тренинга, обавезан део ритуала је тимарење и сређивање,
затим планирање активности са тренерима Ксенијом Николић
и Борисом Голобом, који осмишљавају да ли ће тренинг изгледати као дресура, скакање, гимнастика за коње или кондициони тренинг.
- Могу само рећи да ми је част учити од оваквих тренера.
После повреде Флекија, почели смо полако да се враћамо у
тренинг. Флеки је коњ, који ми је показао да ништа није немогуће. Не могу вам описати колико сам поносна на њега што
никада није одустао да се бори и што је баш он мој први коњ.
Како каже мој стари тренер, он је мали коњ, са највећим срцем.
Сартена је прави спортски коњ и њу сам добила прошле
године у новембру. Научила ме је да треба да верујем себи и
њој, да никада не одустанем, па чак и кад је најтеже и да за све
треба времена. Захвална сам што их имам и толико их волим,
да живот без њих не могу да замислим. Љубав коју им дајем,
они ми узврате. Нема лепшег осећаја, него кад знаш да имаш
најбољег друга поред себе који те неће издати.
Овој паметној девојчици највећа подршка су мајка
Данијела која је свакодневно вози на тренинге, млађа сестра
Елена и отац Томислав (Трбин) који је највише обрадује када
дође да је гледа, као и другари који су присутни на сваком
такмичењу и поносни су на њу, поготово најбоље другарице
Милица и Сара.
Д.Капларевић

NOVA AUTO ŠKOLA NA UBU
AKCIJA do kraja godine,
popust na celokupnu obuku !

Branislava Nusića 8, Valjevo

ИНФРАСТРУКТУРА
ЗАВРШЕНА СЕЗОНА АСФАЛТИРАЊА
У УБСКОЈ ОПШТИНИ

ПОВЕЗАНИ ДОКМИР
И КРШНА ГЛАВА
- Асфалтирана деоница у дужини од 1.800 метара.
- Ово је велика ствар за нас, јер један део пута
нас веже са Убом, док други води ка Ваљевуистиче Милан Матић, председник Савета МЗ
Кршна Глава
У другој половини новембра завршено је уређење
деонице у Кршној Глави, која ово село повезује са
Докмиром. У питању је путни правац дужине 1.800 метара,
који је након обимних припремних радова добио нов асфалт.
У овом крају има доста кућа и живи велики број младих
људи, којима ће овај асфалт омогућити бржи прилаз граду,
истиче Дарко Глишић, председник општине Уб, и додаје:
- Деоница пута коју смо асфалтирали нешто је дужа од
уобичајених и од великог је значаја не само за Докмир и
Кршну Главу, већ и шире. То је била њихова вишедеценијска
жеља, за коју нико није веровао да ће се реализовати. Искористили смо последњи тренутак да обезбедимо средства за
реализацију овог посла, као и последње лепе дане. Све је
било на ивици успеха, веровали смо да можемо и, ево, данас
коначно завршавамо тај велики посао. Пошто прогнозе кажу
да ће се време у наредним данима погоршати, приводимо
крају радове за ову годину. И поред многобројних потешкоћа
у 2020.години, успели смо доста да урадимо. Здравље нам је
на првом месту и не желимо да ризикујемо ништа, јер се
стање са Короном погоршава, а немамо више ни финансија,
нити могућности за добијање додатних средстава. Доста
тога је урађено, готово све месне заједнице смо покрили са
по неким асфалтом, а мањи број који је преостао, њих шестседам, радићемо одмах на почетку наредне године.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НИСКОНАПОНСКЕ
МРЕЖЕ У ТАКОВУ

БОЉА СТРУЈА
У МАКСИМОВИЋИМА
- Таково је имало највише припремљених
пројеката, новац је био обезбеђен и зато смо ове
године највише посла и реализовали у том селу
- истиче председник убске општине Дарко Глишић.
У засеоку Палоге у Такову, на трафостаници број 6,
чији извод иде ка Макисмовићима, урађена је реконструкција електричне мреже у дужини од три и по километра. У
оквиру овог посла вредног 5,5 милиона динара, поред
самоносећих каблова, дрвене бандере замењене су са 83
бетонска стуба. Према речима Дарка Глишића, председника општине Уб, целокупна линија сада је измештена из
њива и налази се уз локалне путеве.
- Данас је веома хладно, али људи раде и успевају да овај посао заврше и
за то сам им захвалан, јер
улажу велики напор како би
закључили годину у којој
смо оборили рекорде у
дужини реконструисане
нисконапонске мреже у
убској општини. Доста смо
већ урадили у овом селу и
поред ограничења и обуставе радова из познатих
разлога. Таково је имало
највише припремљених
пројеката, новац је био обезбеђен и зато смо највише
тога и реализовали у том
селу. Докле год време буде
дозволило радићемо, обезРеконстукција мреже
бедили смо довољан број
стубова и додатног материу засеоку Парлоге
јала, имамо планове за
тачне локације где бисмо могли да радимо до краја године.
Док снег не падне радићемо сигурно, па колико стигнемопоручио је Глишић током обиласка радова у засеоку
Парлоге.

Дарко Глишић са сарадницима
у обиласку радова у Кршној Глави
Председник Савета МЗ Кршна Глава Милан Матић каже
да је ово наставак уређења већ започетог путног правца
прошле године.
– Део кроз наше село је 1.100 метара, док остатак
припада Докмиру и овим путем смо спојили наша два села.
Ово је велика ствар за нас, јер један део пута нас веже са
Убом, док други води ка Ваљеву. Пре асфалта овде је било
јако тешко кретање, јер је и сам терен мало незгодан, па је
функционисање саобраћаја било готово немогуће. Пресипали смо својевремено камен, али то је имало само краткорочан ефекат- наглашава Матић.
Председник Савета МЗ Докмир Небојша Јанковић
истиче да је овај пут јако фреквентан јер га ,поред становника два убска села, користе и мештани Бабине Луке, али и
људи који овим правцем иду ка Ваљеву или Убу.
- Људи из Докмира и Кршне Главе уређење ове
деонице чекају читав свој живот . Ово је велики успех,
поготову у доба када владају неке друге силе, обезбедити
новац за то није мала ствар- наглашава Јанковић.
На овај начин заокружена је још једна богата сезона
асфалтирања локалних некатегорисаних путева у убској
општини. План за 2020.годину је у великој мери испуњен,
следи зимска пауза, а са првим лепим данима у 2021-ој и
наставак уређења неколико путних праваца, чија је
реалзиација одложена због пандемије Ковид-19.
М.М.М.

Обилазак радова у Такову
Локалној самоуправи и Електродистибуцији посебну
захвалност упутио је Божидар Максимовић, члан тамошњег Савета месне заједнице, чије се домаћинство налази
на реконстуисаној траси.
- Нисконапонска мрежа у овом делу Такова била у
јако лошем стању, а посебно смо имали проблеме у зимском периоду јер је долазило до пада бандера, самим тим
и нестанка електричне енергије и по неколико дана. Ове
године у Такову је много урађено, чак нешто више од 300
бетонских стубова, посебно у Доњем крају у којем је електромрежа била у јако лошем стању. У Сариновцу се чека
нова трафо станица, стубови су већ подигнути, а добили
смо информацију да је пројекат завршен и надамо се да ће
ускоро кренути и радови. У плану је и да се ради нисконапонска мрежа према новом Зоолошком врту и етно-селу
у Такову, које ће бити понос свих мештана- истиче Максимовић и додаје да завршетком три мање мреже, које ће се
радити наредне године, Таково више неће имати проблем
са напајањем електричном енергијом.
М.М.М.
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ИНЖЕЊЕР ФОН-а ПРОИЗВОДИ ДОМАЋЕ БРАШНО

ПРОЈА - ЗЛАТНИ СРПСКИ ХЛЕБ
Наше домаћице упознате су са многим рецептима за добру проју или пројару, која је
неизоставни део празничних трпеза. Кукурузно брашно је изванредно за крвне судове.
Радован Павловић, инжењер ФОН-а, пословног смера,
радник „Крушика“ у пензији, пореклом из Врховина, бави се
производњом и продајом домаћег кукурузног пројиног,
интегралног и хељдиног брашна. Сваког петка, своје
производе пласира на новој убској пијаци.
- У Врховинама сам живео до 1973. године, а сада
живим у Ратковцу, али сваки петак сам на убској пијаци.
Радио сам цео свој радни век у 'Крушику' у војној производњи. Размишљао сам шта ћу са земљом, па сам донео одлуку
да на једном делу садим бели кукуруз и да се бавим производњом кукурузног брашна. Уз то још и интегралним, хељдиним
и ражаним брашном. Чим сам отишао у пензију, пре 17 година, ту замисао сам и остварио – навео је Радован Павловић.
Наш народ једе пројино брашно, многи као замену
уместо белог хлеба, јер су им позната корисна својства
златне проје. Наше домаћице упознате су са многим
рецептима за добру проју или пројару, која је неизоставни
део празничних трпеза. Кукурузно брашно је изванредно за
крвне судове. Некада су се више правиле проје, а сада
качамак, цицваре и пројаре. Постоје и тепсије са шест или 12
калупа, како би се направиле обликоване пројице, а пројаре
се могу пећи и у четвртастом плеху, па сећи на коцке.
- Брашно мељем у воденици, али и у мом млину, који
сам направио. Нашем народу је само важно да је зрно
млевено на води, јер меље камен. Међутим, онај ко се разуме
у то, зна да је врло битна брзина обртања камена. Потребно је
постићи 100 обртаја у минути. Ако задовољите брзину
окретања, онда је свеједно да ли се меље на води или уз
помоћ струје, коња, човека. Зрно кукуруза тражи да се меље
реско, неће да се 'гњави' малим обртајима, а не ваља да буде
ни велика брзина, јер онда доводи до сагоревања.
Један од важних савета инжењера Павловића је да
сагледа ниво влаге, која не би смела да буде већа од 12,2

Амерички информативни канал „CNN“ (Си-ЕнЕн) сврстао је српску проју у 50 најбољих хлебова
на свету, међу француским багетом, мексичком
тортиљом и осталим светским специјалитетима од
брашна. Како су навели у опису српске проје, топле
коцке, направљене од кукурузног брашна, одлично
иду уз месо и углавном се служе уз породични
ручак, а сервирају се право из рерне. Најбоље иду уз
сарму и чварке.

Радован Павловић на убској пијаци
одсто. Такво брашно може да стоји и до шест месеци, без
одлагања у замрзивач. Такође, важно је кукуруз провејати три,
четири пута, да се плева из кукуруза одстрани. Ако се то не
уради, проја од таквог брашна врло брзо ће да се стврдне.
Кукурузно брашно не би требало да буде ни ситно. Зато
постоје одређена сита, кроз које се брашно просејава. Како
наводи Радован Павловић, свако сито намењено за сејање
кукурузног брашна, мора да пропусти одређену количину
мекиња, јер мекиње играју улогу везивних средстава.
- Важно је да се из кукуруза удаље све нечистоће, трула
и кварна зрна, да не би повукло неке мирисе, бактерије и
гљивице. То мора да се прегледа кило по кило. Ја све то сам
обављам. Радио сам цео век на војном програму и знам шта је
дисциплина. Другачије не можете да имате сталне купце, мада
продаја зависи од стандарда самог становништва. Рецимо,
пре десетак година је могло много више да се прода у зимским
месецима, него сада. Сада је утицао и овај вирус, а и стандард
није нешто нарочито – објаснио је Павловић.
Цена пројиног брашна на тезги код инжењера Радована
Павловића није промењена последњих пет година. За килограм домаћег пројиног и интегралног пшеничног брашна потребно је издвојити 100 динара, док пола килограма хељдиног
брашна кошта 150 динара. Уз кисели купус, сарму и месо,
сваки домаћи хлеб, погача, проја или пројара, уклапају се
одлично.
Д.Капларевић

Ново !

064/106-7404

-

све врсте концентрата
компоненте и премикси
алати за домаћинство
семенска роба
вештачка ђубрива

mistral

ЕКСЛУЗИВНО
САМО КОД НАС !

СРЕДСТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
И ЗДРАВЉА ЖИВОТИЊА КОНТРОЛОМ ВЛАЖНОСТИ

У центру Врела

1€ уложен у Мистрал = 5€ нето профита

ПОЉОПРИВРЕДА
БЕЗ КОНТРОЛЕ

ОПАСНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
СВИЊОКОЉА
Једина поуздана метода за утврђивање присуства
ларви трихинеле је преглед меса посека
Време је свињокоља у Тамнави, када расте ризик од
трихинелозе, тешке болести која се јавља услед конзумирања зараженог меса. Изазива је паразит трихинела спиралис,
која са пацова најпре завршава у организму свиње, а потом и
човека и ту остаје заувек. Једина поуздана метода за утврђивање присуства ларви трихинеле, а тиме и елиминисања
ризика од оболевања јесте преглед меса посека. Ветеринарка др Маријана Јоксимовић, запослена у Ветеринарској
станици „Кусуровић“ каже да је веома важно знати да трихинела код животиње не испољава никакве симптоме.
„Једино се може дијагностиковати тестирањем узорака
меса на трихинелу. Анализе се врше методом компресије и
методом вештачке дигестије, односно након клања животиње. Постоје и методе које се раде за живота животиње, али
се углавном спроводе у кланицама. Код нас у станици се
ради преглед меса методом компресије и потребно је донети
узорак од дијафрагме, тамо где мишићни део прелази у
тетивни. За анализу се узимају исечци величине зрна овса,
стављају се између два компресиона стакла и посматрају
под трхинелоскопом. До сада, ни у једном узорку који смо
прегледали ове године није утврђено присуство трихинеле.“

Др ветеринарске медицине Маријана Јоксимовић
Људи се заразе конзумирањем трихинелозног меса и
прерађевина, а симптоми су различити и зависе од локације
где се налази ларва.
„Болест прате слабост мишића, грчеви, дијареја, болови у стомаку, оток, најчешће лица и то у пределу очију, висока
температура. Такође се може десити да уколико труднице
оболе дође чак и до побачаја фетуса“, упозорава др вететинарске медицине Маријана Јоксимовић.
Трихинела може да се уништи на температури већој од
сто степени, али заражено месо није употребљиво за људску
исхрану, без обзира да ли је термички обрађено или не. Закон
налаже да се такво месо уклони спаљивањем у присуству
ветеринарске инспекције.
Што се тиче свиња, оне могу да се заразе и некуваним
помијама, у којима се налазе остаци трихинелозног меса. Да
би се спречила зараза животиња, свиње треба држати у хигијенским условима, уз редовну дератизацију објекта.
Д.Н.
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ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА
И СТУЧНА СЛУЖБА ВАЉЕВО
ОБАВЕЗНА МЕРА ЗАШТИТЕ

ЈЕСЕЊИ
ТРЕТМАН ВОЋА
Плавим прскањем сузбијају се
узрочници многих болести, обезбеђује
квалитет и добар принос
Приближава се зима и многе биљке у воћнацима
потребно је припремити за наредну вегетацију. Припрема
засада почиње у јесен, након бербе, јер се третманом у
овом периоду сузбијају болести и смањује број штетних
инсеката који ће презимети у воћњаку. У предстојећем
периоду најпре треба обавити агротехничку заштиту
указује саветодавац Милена Дражић из Пољопривредне
стручне и саветодавне службе „Ваљево“.
„Радови у засадима воћа почињу са одржавањем
хигијене. Након бербе, а пре јесењег плавог прскања, потребно је урадити санитарно-агротехничке мере које подразумевају орезивање и уклањање орезаних и заражених грана
и мумифицираних плодова, потом сакупљање зараженог и
опалог лишћа, обавезно изношење из засада и спаљивање.
Уништавањем зараженог лишћа, грана и плодова смањује
се инфективни потенцијал проузроковача болести и презимљујућих форми штетних инсеката у наредној години“,
каже Дражић.
Јесењи третман воћака је обавезна мера заштите.
Плавим прскањем сузбијају се узрочници многих болести:
коврџавост листа брескве, монилиозе коштичавог воћа
(кајсије, брескве, шљиве, трешње и вишње), шупљикавост
лишћа, проузроковача рак-рана и изумирања коштичавог
воћа, рогач шљиве, бактериозне пламењаче јабуке и крушке,.. Проузроковачи наведених болести презимљавају у
пупољцима, рак-ранама, у пукотинама коре, у крошњи воћака и на другим скривеним местима. Продирање патогена
доводи до слабљења биљке, смањеног рода у наредној
вегетацији. Да се инфекција не би остварила током касне
јесени и благих зимских месеци, патогени се уништавају на
месту њиховог презимљавања. Због тога је неопходно
„плаво прскање“ обавити благовремено, како би се инфекциони потенцијал у пролеће смањио. Најбоље време за
третирање је када са стабла опадне око 50-60 посто лишћа,
мада може и од момента када почне опадање лишћа, јер већ
тада има довољно раница да се преко њих оствари инфекција која проузрокује штете на воћу. Третирање треба
обавити по лепом времену, без ветра и када је температура
изнад осам степини Целзијуса.
„Биљке треба добро окупати, уколико остане неки
део неистретиран на њему се у наредној вегетацији може
појавити болест. Средства за јесењи третман имају плавичасту боју, по томе је овај третман добио назив плаво
прскање, тако да воћари могу уочити пропуст који су направили приликом прскања“, истиче дипл. инж. Милена Дражић, саветодавац у ваљевској ПССС.
Д.Н.

AUTO SERVIS

VORTEX-014

Murgaš br.27, Ub (na valjevskom putu)

064/3031-064 063/7547-014

AUTO DELOVI
SERVIS
POPRAVKA
DIJAGNOSTIKA
VULKANIZER

Shell - distributer ulja

Vuklanizer
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Пише: Радован Пулетић

АМИРОВ
ЛАНАЦ
Те к д ес ет и д а н
војске. Амир Бјелановић
из Сарајева и ја у реду за
вечеру делимо изванредно
двеста педесето место. За
клопу, опет нешто без везе.
И има га мало. Ал` зато
ситна јесења киша пада
укосо и пробија изношени
шињел ко метак труо
панцир. Шкиљаве сијалице
једва показују где смо,
непријатно им. Тај мркли
мрак у 19,00 сећам се, био
је хладан као Источни
фронт. М атематика је
изгледала овако: преосталих 355 дана, пута три
оваква чекања доручака,
ручака и вечера, значи, још
преко хиљаду редова пред
кухињом за нешто за шта се не зна да л` је неукусније или
оскудније. У тој огромној војсци које више нема, свако данас је
личило на јуче, а свако сутра на данас: чекало се да би се
журило и журило да би се чекало. Тако смо на миру могли да
гледамо како интенданти-садисти укрштају крила заробљеним голубовима, баце их изнад оно мало светла где се ретко
који одмрси. Већина бупне о писту, па иде у чорбу која је
представљала ексклузиву јеловника војне поште 2509,
Сомбор. Питао сам се, како ли су јадне птице доживљавале тај
последњи лет у чијих пар секунди стаје све – од вере у спас до
ужасне смрти? Кога брига.
- Ја ово не могу да трпим, мајке ми...
- Слушај бураз, среча и разлог за сречу, су ти као кар`ке у
ланцу: прво доџе разлог, па среча, разлог, па среча, разлог, па
среча...разумијеш? `Ајмо ми мало окренут`, па прво да будемо
сречни а разлог че доч послије. Да будемо сречни на зор.
Окробра 1982. сви Босанци у касарни „Радивој Ћирпанов“ мешали су „ћ“ и „ч“, као и „ђ“ и „џ“. Никада ми није било
јасно је л` им то нека републичка фора или колективни
шпрехфелер (Реци лепо – ћ, с р е ћ а! Рек`о сам, ба – ч, с р е ч
а !). Иначе, Амир ће касније свирати бас гитару у „Дивљим
јагодама“ Сеада Липоваче и у „Мерлину“ Дина Дервишхалидовића. Осим тога што је био музичар био је, изгледа, и
филозоф. И то филозоф накнадно признат, пошто је његова
прича о ланцу среће, испаљена у ваздух једне кишне војничке
вечери као светлећа ракета, почела да ми показује пут тек у
цивилству. У годинама спрам којих оно мало чекање оброка
по кишици – није ништа. Заиста, нема спасоносније истине од
тога да, погледавши у себе, видиш светлост. Увек, а нарочито
кад ходаш сам, остајеш болестан, будеш заборављен. Та је
вештина гледања највеће чудотворство! Биће још сивих дана,
празних соба и одсељених пријатеља... Где ћеш, ако се с то
троје учетвртиш? Ако ланац, када се прекине, не знаш да
наставиш...
Живим крај шесте деценије. И немам више снова. У
мноштву додира, укуса, мириса, звукова и слика све ми је
мање разлике. Све ми је бљутавије, све предвидивије . После
вишедеценијских урнебесних дружења, из дана у дан
откривам зашто је пас човеку најбољи пријатељ. Позиве
пуштам да одзвоне да разговор, може бити, не открије колико
сам утопљен у ову јесен, колико ме је асимиловала ова
суморна краткодневница. Поруке бришем. И тако...
Сада је 16,15 а напољу се већ ништа не види. Кажу, почео
Нови светски поредак. Људи се разбољевају. Умро је
Марадона. Много драгих никада више нећу срести. Знам како
је и Амир прошао у сарајевској дољи током оне опсаде...и
само се надам да никада није помислио да сам ја на неком од
околних брда. У последње време падам као један од оних
голубова замршених крила.
Не преостаје ми ништа друго него да будем срећан.

НАШИ АУТОРИ
Пише: Верољуб Бабић

СПОНЕДЕЉКА
- Постоји ли на интернету спортска
страница на којој нема међусобног
пљувања навијача наша два најповлашћенија клуба?
- Хвала РТС што није преносио утакмице наших
фудбалера и уштедео ми пар километара живаца.
- E мој Пујо, па ни многи што воде ФСС нису шутнули
маче с прага!
- Кад у језичким недоумицама наиђем на оно МОЖЕ И
ЈЕДНО И ДРУГО појео бих целу граматику.
Непосољену, неусољену и незасољену!
- Ово стварно нема смисла. Толики пријатељи од
Канаде до Аустралије, а ја тек сад сасвим случајно
сазнајем да је Севе поново слободна женска.
- Ако је ишта добро у овој изолацији: нема окупљања,
нема слава , нема "још по једну" и вишка килограма.
- Eee, моји естрадни уметници! Кукате како нема посла
а неки Божа Џачић две вечери нaпунио Дом
синдиката.

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

- Питам се питам да ли се присуство на неком он-лајн
семинару може сматрати учествовањем? Наши
фудбалери ће ваљда сад на Европском првенству
учествовати он лајн.
- Републику Србију на Европском првенству у
фузбалу ће заступати Стара Србија. Само joш да
расправе са Бугарима неовлашћену употребу језика.
- Ова корона ће уништити начисто све телесне
додире. Чак и швалерацију!
- Ево и прелепа Ана Емић (како сваког викенда
понавља Шаренац) се маскирала, па смо у дилеми да
ли нас Шаренац мало не лаги.
- Туристичким агенцијама су након проблема са
пандемијом блокиране лиценце због осигурања.
Гашењем агенција оне уплаћене а неискоришћене
аранжмане туристима ће вратити Барон Минхаузен!
- Ускоро ће највећи успех неких светских лидера бити
да доживе да се кандидују и за други мандат.

ФОТО УБОД
Атрактивни потези нису резервисани само за
телевизијске преносе великих утакмица и не изводе их
само играчи попут Роналда, Месија, Ибрахимовића и
фудбалског бесмртинка Марадоне. Њих можете видети и
на малим теренима, ако се у такве може сврстати вештак
на Школарцу „Жозе Мурињо“. Иако није постигао погодак
из ове ситуације, Немањи Дамњановићу (ФК Радник) иду
све похвале за покушај да „маказицама“ погоди мрежу
Тврдојевчана. Можда му се идући пут и посрећи...

Фото: Милован Миловановић

ОКО НАС
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ИЗ ГИНЕКОЛОШКЕ СЛУЖБЕ

ТРУДНОЋА ЗА ВРЕМЕ КОРОНЕ
- У првом таласу није било много заражених трудница, међутим у другом и трећем таласу,
много их је више. - Труднице су донекле заштићене употребом превентивне
мултивитаминске терапије. - Избегавати одлазак на „бабине“.
Пре одласка у породилиште труднице морају да буду тестиране на вирус
Covid-19, а у случају да порођај крене
ненадано, тест се ради при пријему и
након тога врши тријажа. У Ваљеву труднице се тестирају у Ковид амбуланти, од
седам до осам часова сваког дана, како
се не би мешале са осталим пацијентима, док се труднице на Убу тестирају у
лабораторији Дома здравља, не одлазећи у Ковид амбуланту.
- За жене које улазе у саму порођајну салу, пре пријема у болницу требало би да одраде бар брзи тест на
корону, дан-два пре пријема. Уколико је
налаз позитиван, породиље се смештају
у порођајне сале за позитивне пацијенткиње, а постоји и одељење где оне леже.
Уколико је налаз негативан, јављају се у
породилиште. Уколико се ради о неком
хитном пријему или боловима, па трудница мора да се јави у болницу, онда се
у склопу болнице ради брзи тест и на
основу њега одређује где ће бити примљена – објаснио је процедуру др Душко Антонић, спец. гинекологије Дома
здравља Ваљево и консултант ДЗ „Уб“.
Корона вирус је још увек непознаница многим научницима, па се
поставља питање, како ће овај вирус
утицати на труднице, децу и дојиље.
Како наводи др Душко Антонић, труднице су донекле заштићене употребом

превентивне мултивитаминске терапије,
коју гинеколози иначе прописују свакој
трудници, уколико је редовно користе.
- До сада се показало да је клиничка
слика код трудница, које су биле позитивне, нешто блажа. Не кажем да нема
симптоматологије, али она буде доста
блажа. Јавила ми се једна трудница која
је на почетку трудноће радила тест, који је
показао да је позитивна на корона вирус.
Препорука је да се сачека, да се добије
негативан налаз и онда може да се јави на
преглед. У овом новом таласу, у Дом
здравља Ваљево, јавило се десетак
трудница са позитивним налазом. Важно
је, када породиља дође кући, да се
избегавају контакти – наглашава др
Душко Антонић.
Заражене труднице, често питају да
ли се у току трудноће може радити
рендгенски снимак плућа. Др Антонић
каже да су дозе рендгенских зрака мале и
неће оштети плод. Ако је потребно да
трудница добије лек Хемомицин, он се
може користити у трудноћи, како пише у
спецификацији лека, уколико је очекивана корист за мајку већа од потенцијалног ризика за плод, али се овај лек
излучује у млеко дојиља, па ако породиља доји бебу, требало би се консултовати са лекарима.
У првом таласу није било много
заражених трудница, међутим, у другом и

Др Душко Антонић
трећем много их је више. Најчешће су
преносиоци особе из породичног контакта, а како наш народ практикује „бабине“, обичај да многобројна родбина,
пријатељи и комшије долазе у посету
породиљи и беби првих дана након
порођаја, боље је посету одложити.
Тада су и беба и мама веома осетљиве,
нарушеног имунитета, па је савет да се
избегавају било какве посете, прославе
и окупљања и не одлазе на „бабине“ док
се не смири епидемија.
Д.К.

НАКОН УСПЕШНЕ ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ ЗА ЛАНУ

УБЉАНИ, ПОМОЗИТЕ И МАЛОЈ МИЊИ !
- Након успешне акције за Лану Јовановић, покренула сам нову акцију за девојчицу Мињу Матић,
која, такође, болује од спиналне мишићне атрофије типа 1 – каже Јелена Грујић.
Убљани имају велико срце и већ су познати у Србији по
својој хуманости. Годинама уназад помажу деци оболелој од
карцинома или ретких, тешких болести за чије лечење је
потребно издвојити много новаца, а родитељи нису у могућности сами да га финансирају. Захваљујући упорности
младих мајки Јелене Грујић и Снежане Вићентић прикупљено
је око 700.000 динара за лечење мале Лане Јовановић, која
болује од спиналне мишићне атрофије типа 1. Сада се акција
наставља за малену Мињу Матић из Крагујевца, која, као и
Лана, мора да се избори са истом болешћу, за коју је једини
спас лек од 2,4 милиона долара.
- Након успешне акције за Лану Јовановић, покренула
сам нову акцију за девојчицу Мињу Матић, која има годину и
месец дана. Миња је једна мрва од само 6,5 килограма, са
својих, нешто више, од годину дана. Болест јој не дозвоља да
напредује и да добија на тежини. Захваљујући добрим и хуманим грађанима наше државе, остало је да се прикупи још
930.000 долара. Мињино здравствено стање је лоше, на кисеонику је, тешко дише и свака прехлада, вирус, било шта, може
да буде кобно за њу – објашњава Јелена Грујић, иницијатор
акције прикупљања хуманитарних средстава на Убу.
Мињи је због тешке урођене болести ослабио мишић
гутања, па ће можда морати да јој уграде пег за храњење, преко цевчице, директно у желудац. Јелена тренутно сама
органи-зује акцију, јер је Снежана спречена активније да се
укључи, због обавеза на послу.
- Новац за Лану је прикупљен, али је она, здравствено,
била много лоше три месеца. У болници јој је уграђен пег за
храњење, имала је и неку респираторну инфекцију. Нон-стоп
је била на кисеонику, а нажалост и преко пега су јој унели
бактерију и борили се 15 дана... Богу хвала, изашли су из
болнице и за неких месец дана отпутоваће у Америку да Лана

добије лек. Пре тога, овде ће примити један лек, редовну
терапију коју финансира наша држава. За Мињу су кутије
остале у локалима, у којима смо поставили кутије за Лану и
има још на пар места додатно постављених. Укупно 110 кутија
– истакла је Јелена Грујић.
Због ситуације са корона вирусом и мерама да у затвореном и на отвореном простору, неће бити могућности да се
организује хуманитарни базар. Свако ко је у могућности, може
за Мињу да пошаље СМС 845 на 3030 или да убаци новац у
кутије које стоје у многим продавницама, пекарама, апотеД.Капларевић
кама, локалима, кафићима.
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У ЦЕНТРУ УБА

У ПОСЛЕДЊЕ ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ

НАЈВЕЋА АКЦИЈА
ОЗЕЛЕЊАВАЊА УБА

САНАЦИЈА
ЗГРАДЕ И ФАСАДЕ

Град богатији за више од 300 нових садница
дрвенастих и жбунастих врста

У улици Вука Караџића у току радови
на стамбеном објекту, које финансира
локална самоуправа

Уб се последњих година развија невероватном брзином,
све је више нових зграда, улица, насеља, асфалта и бетона,
док је већ дуго бројно стање дрвећа све мање - због старости,
болести или једноставно сече.Хвале вредан потез локалне самоуправе, која је издвојила милион динара за озелењавање
градских површина те је, захваљујући тим сред-ствима,
набављено више од 300 дрвенастих и жбунастих врста
садница, које радници Комуналног јавног предузећа „Ђунис“
већ готово месеца дана укопавају на неколико локација.

Једна од најстаријих стамбених зграда на Убу, која се
налази у улици Вука Караџића, преко пута ОШ „Милан
Муњас“, последњих месец дана опасана је скелама. У току
је њено „умивање“, у оквиру општинског програма обнове
и уређења дотрајалих фасада у центру града. Радовима је
предвиђено и побољшање енергетске ефикасности, као и
замена крова, па осим што ће добити освежен изглед, ова
зграда ће бити и „утопљена“ и сачувана од даљег пропадања. Наведене послове финансира општина Уб, а изводи
предузеће „Урош 2016“.

Формирање дрвореда на СРЦ „Школарац“
Према речима Саше Милићевића, директора „Ђуниса“
ово је највећа акција озелењавања Уба у последње две деценије.
- Најпре смо осушена и болесна стабла по граду заменили новим садницама, а потом акцију озелењавање наставили на Спортско рекреативном центру „Школарац“, који је
богатији за око 90 различитих врста дрвећа и жбунастих биљака. За крај смо оставили општинско брдо „Шепковац“, где
ћемо посадити сто нових младих борова. Очекујем да ћемо
овакав тренд наставити и у наредним годинама, јер морамо
водити рачуна о заштити животне средине, наглашава
Милићевић.

Стара зграда у новом руху
- Радови обухватају један део обијања старе фасаде,
скидање, стругање, постављање термоизолације од
стиропора, малтерисање, завршну обраду и кречење
фасаде. Пошто је кров био у катастрофалном стању, пре
две године је и спао, одлучено је да се и он санира. Мења се
конструкција, подконструкција и поставља се лимени кров
са снегобранима и олуцима, наводи Звонко Ковачевић,
директор предузећа „Урош 2016“, додајући да ће радови,
уколико време послужи, бити завршени до половине
децембра. Такође, истиче да је средствима локалне самоуправе саниран и темељ суседне зграде, такозване „Рудничке“, која се налази преко пута Дома културе.
Д.Н.

Услужно бушење
и чишћење бунара
014/463-213 064/160-71-60
Озелењавање Градског трга
За избор садница и њихов распоред била је задужена
Снежане Вујетић, руководилац службе Зеленила у „Ђунису“,
од које смо сазнали да је у највећем таласу озелењавања
града посебна пажња посвећена „Школарцу“, где је до реке Уб
формиран дрворед од 32 платана.
„Са друге стране, до терена и паркинга, посађено је 28
комада кугластог јасена, док смо 15 комада кугластих туја
додали према пешачком мосту, где је посађено и 11 бреза.
Додали смо нове дрвенасте и жбунасте врсте око дечјег
игралишта, хотела, стадиона „Жозе Морињо“, у оба парка“,
набраја Вујетић, уз напомену да је озелењен и Градски трг, где
је посађено 14 великих лоптастих туја око фонтане и 20 комада
ловора вишње у појасу до кафића, а са новим младицама
оплемењен је и спомен парк Гај, Главна улица, порта убског
храма, простор испред Спортске хале и средњих школа,... Д.Н.
www.glastamnave.com
e-mail:glastamnave@gmail.com

064/2180-588

Мија Ранковић, Брезовица

Ново !!!
ГЕОДЕТСКИ БИРО
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ

ОКО НАС
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ВОЈСКА СРБИЈЕ ДОБИЛА ПРВУ ЖЕНУ ПИЛОТА ЈУРИШНОГ БОРБЕНОГ АВИОНА "ОРАО"

УБЉАНКА МЕЂУ ОБЛАЦИМА
Ана Перишић (девојачко Тадић) једна је од малобројних жена војних пилота у Србији,
а у историји ће остати запамћена као прва која је у 241. ловачко-бомардерској
авијацијској ескадрили преузела команде "орла".
Каптетан Ана Перишић, током прошле недеље, извела
је први самостални лет на авиону "Орао", при чему је
постала прва жена пилот на јуришном ваздухоплову у
историји наше војске. На тај начин, ова Убљанка је показала
да у сваком тренутку може да буде једнакa, или чак и
успешнија, од било ког мушкарца у обављању овог посла. На
војном аеродрому „Морава“ у Лађевцима, на успешно
изведеном контролном лету, капетану Ани Перишић по
слетању међу првима је честитао и министар Небојша
Стефановић, а затим и колеге из 241. ловачко-бомбардерске
авијацијске ескадриле 98. ваздухопловне бригаде.
- Лет је протекао сигурно и безбедно и ја сам задовољна како сам успела то да изведем. Изазов, сам по себи, је
да летим сама на том ваздухоплову после контролног лета истакла је капетан Ана Перишић која припада првој генерацији жена пилота, а која се школовала на Војној академији.
Убљанка је припадник 241. ловачко-бомбардерске
авијацијске ескадриле 98. ваздухопловне бригаде и успешно
завршава преобуку са ваздухоплова Супергалеб Г4 на
ваздухоплов „Орао“. Говорећи о утисцима након првог
самосталног лета, истакла је и да их је тешко описати
речима, а на питање како се осећа као прва жена пилот која је
то остварила одговара да је реч о задатку за који се труди да
испуни најбоље што може.
Министар одбране Небојша Стефановић захвалио је
Ани Перишић због прилике да данас види, како је рекао,
једног веома успешног пилота, за коју су старешине и
стручњаци оценили да је имала веома успешан лет, након
кога сада може да иде и у самосталне летове.
Убљанка је најпре похађала програм преобуке у теоретском делу где је положила испит, па летачки део, а затим и
програм преобуке који дефинише вежбе и сатове налета, док
је преобуку завршила испитним летом са испитивачем.
Иако је једна од две жене које у Србији управљају
војним авионима, то није утицало на њене радне задатке.
- Ми имамо обичај да кажемо да авион не познаје јесте
ли мушко или женско, да ли сте потпоручник или генерал,
све треба исто да пролазимо као мушкарци, ту не може да
има разлике- истиче Ана Перишић.
Разлике нема ни када слети. На висини задатка је и
када не управља авионом који у просеку лети 800 кило-

Ана Перишић испред свог „Орла“
метара на сат. Тада, заједно са супругом, такође официром,
брине о двоје деце.
- Компликовано је... Имам два мала детета, муж ми је
стално одсутан по теренима, али уз добру организацију,
успевам све да постигнем. Треба одрицања, жртвовања,
трудим се да породица не трпи, али друштвени живот
поприлично трпи. Деца још нису свесна мог посла, знају да
мама лети и то им је нормално, када виде авион одушеве се
али нису свесни шта је то у ствари- наводи Ана Перишић.
Разлика у односу на друга занимања итекако постоји.
Војни пилот, уз обуку, спретност и знање мора да буде здрав и
у доброј форми.
- Једино што се трудим, да кад могу време посветим
учењу. Деца, кад спавају поподне, ја учим, посебно викедном.
Што се тиче животних навика нема ту много разлике, водим
рачуна о здравственом стању, као и сви остали- напомиње
прва жена која ће управљати "орлом".
Иако се Ана овим позивом бави готово деценију и даље
има оних које њен избор изненађује. Признаје, мање него 2007те, када је као матурант убске Гимназије „Бранислав Петронијевић“ била у првој генерацији жена које су уписале Војну
академију.

ДОДЕЉЕНА НАГРАДА „РАША ПЛАОВИЋ“

ЛАУРЕАТ ИГОР ЂОРЂЕВИЋ
Престижно признање, које носи име великог глумца рођеног на Убу,
припало му је за насловну улогу у представи „Калигула“
Награда „Раша Плаовић“ за најуспешније глумачко
остварење на свим београдским позоришним сценама у
сезони 2019/2020. припала је Игору Ђорђевићу за улогу
Калигуле у истоименој представи, насталој по делу
нобеловца Албера Камија у режији Снежане Тришић.
Ђорђевић је један од ретких који су по други пут у каријери постали лауреати. „Рашу“ је освојио и 2012. за улогу
Ставрогина у представи „Зли дуси“ Фјодора Михајловича Достојевског у драматизацији и режији Тање
Мандић Ригонат.
Угледно признање „Раша Плаовић“, установљено
у част великана српског глумишта рођеног на Убу, додељује Народно позориште за свој Дан, 22. новембар, заједно са општином Уб. Због актуелне епидемиолошке
ситуације одложена је церемонија уручења награде,
али су без обзира на то Општина Уб и Установа културе и
ове године обезбедили поклон за добитника у виду уметничке слике. Ђорђевићу су даровали слику под називом „Стари Уб“ (уље на платну), чији је аутор истакнути
убски сликар и архитекта Ратибор Рата Вукојичић.
Поводом Дана Народног позоришта и доделе награде,
директорка Установе културе Тања Мимић упутила је и
честитку управници националног театра Ивани Вујић и
Игору Ђорђевићу.

Игор Ђорђевић као Калигула
„Поносни смо што је Уб, као мала средина, изнедрила
великане попут Радомира Раше Плаовића, а почаствовани
јер смо сваке године део свечаности доделе награде која
носи име нашег суграђанина.
Честитамо добитнику, нашем дивном и великом
глумцу Игору Ђорђевићу, и желимо му успех у даљем раду,
са надом да ћемо имати задовољство да га гледамо у
нашем Убу“, наводи се у честитки Тање Мимић.
Поред слике, Установа културе ће Ђорђевићу уручити и плакету са ликом Раше Плаовића у оквиру међународне позоришне смотре „Репасаж фест 2021.“
Д.Н.
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СЕЛУ У ПОХОДЕ - СТУБЛЕНИЦА

АПЕЛ ДА СЕ ПРИРОДА ЗАШТИТИ

Простор око моста на Убачи, иза којег река
улази у атар села Шарбане, све више личи
на својеврсну дивљу депонију, а кад се
испусте отпадне воде из колектора убске
каналиазције, живот у околним кућама
постаје несносан због непријатних мириса...

- Имали смо метар воде када је, у поплави 2014.
године, продрла у комплетно домаћинство, каже Драган.
- Још се понешто санира, али и сада имамо разлога за
забринутост. Корито Убаче је са друге стране пута, а трава,
која се не коси и наноси разног отпада, због којег се смањује
проток приликом евентуално повећаног нивоа воде,
озбиљна су претња. Овај део тока је одавно без риба и
Прокићи су саградили лепу велику кућу на искрају других живих организама, а кад се отворе поклопци на канаСтубленице, на путу за Шарбане. Драган, пензионер, бивши
радник убске ‘’Зимпе’’, са супругом Сенком, живи у
домаћинсту са сином Николом и снахом Снежаном (очекује
се и принова), а ћерка Ивана, професорка енглеског језика
(има ћерку Тамару), свакодневно путује за Београд где живи са својом породицом. Породична идила, али нажалост,
са непријатностима због оближњег загађења корита реке.

Прокићи пред својом кућом

Драган и Сенка Прокић

лизационом колектору, овде се шири неиздржив смрад...
Урађен је квалитетан асфалт, струја је солидна, овај
део села је, практично, на ободу Уба, али, је заштита животне средине постала велики проблем. Прокићи наглашавају
да су захвални руководству локалне самоуправе на свему
што је овај део села добио. Кажу да је, некада, овде било популарно шеталиште за Убљане који воле своју реку. Међутим, већ дуго шетача нема, а разлог се види на први поглед растурен отпад крај пута, смрдљива вода, загађење... М.М.

ЈАПАНСКЕ ЈАБУКЕ У СРБИЈИ - НАСЕЉЕ „СВИЊЦИ“

БОЉИ РОД НЕГО У ЈАПАНУ
Драгиша Лишанин, полицајац у пензији, познатији као ентузијаста
у убској атлетици, гаји у свом дворишту разне врсте воћа...
Јапанске јабука није уобичајено воће на овом
поднебљу. Ранијих година неки Убљани су покушавали да је
одгаје, али се ретко стизало до зрелости плодова. Ипак, у
убском насељу Свињци (назив је остао из ранијег периода
када су овде били свињци ПИК-а ‘’Уб’’), Драгиши Лишанину,
полицајцу у пензији и великом ентузијасти у области
атлетике (син Филип је вишеструки првак државе у трчању
на 800 метара) пошло је за руком да већ неколико година
бере зреле наранџасте плодове овог егзотичног воћа.
- Садницу сам купио у расаднику на мору, у Улцињу,
пре десетак година- каже Лишани. - Имам и мандарине у
роду, фортунеле, мини крушке, стубасте јабуке, аронију, мушмуле, кајсије, смокве, грожђе...

Драгиша Лишанин поред своје јапанске јабуке

Ових хладних децембарских дана јапанска јабука је нека врста
атракције у дворишту
Лишанина. Поред ограде,
пролазнике маме нараОвих дана у пуном роду
џасти плодови који су за
јело тек кад омекшају и
угњиле, као и мушмуле, само што су много крупнији.
- Јапанска јабука цвета у пролеће, а не тражи неку
посебну зимску заштиту- додаје овај љубитељ екзотичног
воћа и атлетичарски ентузијаста.- Цветови су светлозелени
и не истичу се неком лепотим. Тек је плод леп кад дође у фазу зрења, али и када се узбере, потребно је, неко време, да одстоји
како би омекшао и добио свој прави укус.
Своје пензионерске дане
Драгиша не проводи пасивно.
Поред својих вредних калемова,
у жижи његовог интересовања је
и даље атлетика.
Трудим се да помогнем
Добар род
онолико колико је у мојој моћи, а
посебно задовољство су резултати, које постиже мој син Филип на атлетској стази, али и на
Машинском факултету где ће, нема сумње, добити диплому
мастера. Ћерка Јована је удата, живи у Обреновцу, а од ње
имам два унука, Вука и Алексу, који су моја велика
разбибрига и радост.
Понели смо неколико плодова јапанске јабуке, за
пробу. Једна је била , баш, зрела. Укус? Па, вреди пробати...
М.М.
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ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

НИШТА НИЈЕ КАО НЕКАД
„Сећање је оно што нам душу крепи...’’
На измаку друге деценије овог века добили смо
прилику да се, на најнепријатнији начин, уверимо како су
прошла вемена увек, некако, боља. Неко је, кад су турски
завојевачи отерани из Србије, рекао да ће ‘’друмови
пожелет` Турака, ал` Турака нигде бити неће’’. Ако неко до
сада није разумео ову метафору сада би требало да му
буде јасно и много тога из наше прошлости.
Турци су набијали на колац, аге имале ‘’првенство
прве брачне ноћи’’, Раја је морала да ‘’шета опанке Турчину
док му је он, у кући, опасивао жену’’... Била су то одиста
страшна времена. Записано је да је српским мајкама
најтеже падао Данак у крви, јер су им, тада, одводили децу
и од њих правили Јаничаре...
А сада у неким нашим уџбеницима пише другачије.
Кажу данак у крви је била прилика за напредовање српских
младића... али о томе ће, неко, већ ускоро, морати да
положи рачуне...Уосталом, историју су увек писали
побединици. Па, видећемо. Свет улази у велики ковитлац.
Биће нам потребна божија помоћ... Бар, како сада ствари
стоје... Добрo увек побеђује - на крају! А када ће крај?

НЕКАД

’’Још се сећам дивног сна
и зелене клупе... млади смо били тад...
шапутао сам њој дивне приче из детињства мог...’’

САД

Свет се драстично мења. Чини се да смо готово
преко ноћи изгубили ону безбрижност које смо имали до
скоро, а нисмо је ни били свесни.
Док смо, ми Убљани, имали предиван парк у
центру вароши, нисмо размишљали о томе колику и какву
вредност он представља. Свакодневно смо пролазили,
повремено седели на дрвеним клупама, уживали, у
пролеће, у мирису липа, дебелој хладови преко лета, у
дивном јесењим бојама лишћа, а зими... тек је зими био
леп, пун снежне белине и обавезно са правим Снешком
Белићем, пун деце која су се грудвала и вукла санке према
Шепковцу...
И... полако смо изгубили ту зелену оазу, плућа
града и чувара наших младалачких успомена. Мало по
мало, неко је, из себи знаних разлога, потрошио позамашну суму средстава да би поплочао целу површину са
малим острвима траве и патуљастим црним дудовима од
којих се флеке не скидају ни са углачане камене подлоге...
На нашем новом тргу, како га нове генерације зову,
током зиме је клизаво па је кретање, чак и за младе
отежано, а током лета, кад се камене плоче угреју, узалуд је
тражење хладовине под ниским крошњама...
Тако некако ће бити и у свету са овом пандемијом.
Свет није био свестан у колико лепом времену живи до
пред крај прошлог века, а сада, после вакцинације
(обавезне?) ће бити као са нашим парком. Све ће пасти у
заборав. Они који ‘’претекну’’ мислиће да је тај живот који
ће живети - нешто нормално (!).
М.М.

БЕЗ ЗЛОУПОТРЕБА
Деведесетих година тадашњи уредник ‘’Тамнавских
новина’’ је покренуо акцију за прикупљање средстава
за операцију дечака Неше из Трлића, коме је, приликом
боравка у инкубатору, уништен вид. Акција је успела,
али, операције у Америци и Русији, нажалост - нису...
Апел за помоћ, поготово беби, никог не оставља
равнодушним. Ранијих година готово свакодневно
разни „активисти’’ или „рођаци’’ наводно (или уистину)
оболелих, са фотографијама или медицинском документацијом, је куцала на врата наших домова и тражила
помоћ. Папири које су показивали су биле отпустне
листе из болница, разни лекарски налази, али је и
фотографије. Све то је изазивало самилост и давао је
колико је ко могао...
После је то превазиђено, па се почело са
организовањем хуманитарних акција. Било је,у Србији,
чак, и неких афера које су завршиле на Суду. Али, то не
значи да угроженима не треба помагати. Потребна је
контрола у овим активностима јер, злоупотребе су
могуће. На пример, пре неку годину, на очиглед
неколицине присутних, у просторијама где се окупљају
пензионери, једна активнисткиња је узела кутију и
однела је својој кући... Касније је донела новац, али оно
да се ‘’броји комисијски’’ је изостало, а све је
препуштено савести...
Деведесетих година прошлог века, тадашњи
уредник ‘’Тамнавских нповина’’ је покренуо акцију
прикупљања средстава за операцију дечака Неше из
Трлића коме је, у инкубатору, у који је смештен после
рођења, у потпуности оштећен вид. Најчешће, новац су
на рачун у Беобанци уплаћивали синдикати убских
предузећа. Текстови и фотографије ни тада нису никог
остављали равнодушним. Сакупљено је око 90.000
долара, а све се одвијало под покровитељством
Црвеног крста (покојни Шумарак Филиповић). Нажалост
лечење у Америци и операције у Русији нису дали
резултате, Неша и данас живи са родитељима Миром и
Драганом Стајчићима у Трлићу. Мучи га псоријаза, а
покушаји излечења његовог вида су данас само
успомена.
Тих деведесетих година прошлог века Убљани
су показали своју велику хуманост и, од тада, показали
су хуманост у свим приликама.
Од пре неколико година помагало се школским
друговина и другарицама... Запамћена је успешна
акција за збрињавање дечека из Кожуара, школске
другарице из убске Средње школе за своју вршњакињу,
неколико акција за помоћ у прикупаљању помоћи за
лечење оболеллих беба, ...
Основана су и разна удружења широм Србије,
бави се, поред осталог, овим активностима и НУРДОР.
Свакодневно са малих екрана шаљу нам се поруке
да’’ако укуцамо број тај и тај’’ донираћемо одређени
износ (најчешће 200 динара) за лечење неке бебе
најскупљим леком у иностранству.
Сакупи се, тако, неки износ. Често то буде
недовољно, па вести о акцији утихну. На срећу, држава,
ових дана доноси закон којим ће бити обезбеђена
средства за лечење деце од тешких болести... Има
Србија велико срце...А Убљани су, још деведестих,
показали своје ...
Ових дана сведоци смо да се, преко телевизије,
организује неколико паралелних акција за прикупљање
средстава за лечење беба. Не треба сумњати да је то
хуманост на делу, али више транспарентности о
утрошку новца сакупљеног на овај начин - не би
М.М.
сметало.

ИЗРАДА ПЕЧАТА
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ИДЕ СВЕТА ЛАЈКОВАЧКОМ ПРУГОМ
Деда Света посветио живот жележници
Рођен почетком прошлог века, 18.фебруара 1926.
године, од оца Будимира и мајке Христине, Лајковчанин
Светислав Петровић потиче из породице железничара, што је
и предодредило његов животни пут.
- Мој отац се доселио из Јабучја у Лајковац и почео да
ради на железници. Ја сам рођен у близини садашње
општине у кући са три просторије. Мене је прихватила баба
Мица, али већ 1927. године отац је купио плац, где је изградио
кућу и ту су ми рођени брат и сестра- започиње своју животну
причу један од најстаријих Лајковчана.
За своје најраније детињство деда Света каже да је
проводио као и сва остала деца, највише су се играли
кликера и жмурке.
- Отац је радио на железници као ложач, а мајка је била
домаћица. Да би могли да ме ишколују изнајмљивали су собу
самцима. Ишао сам у школе у Селу Лајковац и у Лајковцу, а
уписао сам и гимназију у Ваљеву, где ме је задесио и рат 1941.
године у трећем разреду гимназије. Учило се тада много више
него сад, имали смо и француски и немачки, а књиге смо добијали на услугу из Фонда из Сарајева, па када завршимо годину враћали смо их да користе друга деца. На почетку рата
мајка ми више није дала да идем у школу, па сам се 9.септембра 1942. године јавио на занат на железницу, као шегрт.

Из Светиног албума:
Лајковачке машиновође, некада

Као млади шегрт тада је, како каже, провео све време на
железници неприклањајући се ниједној страни, али са
ослобођењем Лајковца почела је мобилизација, па је тако
Светислав добио два позива, један од новоформиране Железничке бригаде, а други од 13. Пролетерске бригаде.

САОПШТЕЊЕ ШТАБА ПОВОДОМ
ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ У ЛАЈКОВЦУ

Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац је
донео Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на целој
територији општине Лајковац а због погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења епидемије заразне болести ЦОВИД-19,ради ефикаснијег спровођења мера заштите прописаних од стране Кризног штаба Владе Републике
Србије и заштите живота и здравља становништва.
Епидемиолошка ситуација је оцењена као изразито
неповољна због чега се апелује на све становнике
лајковачке општине да поштују мере које је прописао
Кризни штаб Владе Републике Србије,чије спровођење ће
се у наредном периоду појачано контролисати.
Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац
пружиће сву неопходну помоћ Дому здравља, првенствено у погледу обезбеђења бољих услова за прихват
потенцијално заражених.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Светислав Петровић:
Живот поред лајковачке пруге
- Да би знали у коју ћу бригаду ићи, отац је морао да иде
у команду да пита, на шта су му они рекли да останем у
Железничкој бригади, али да ако се не одазовем, да знам која
ће ме казна снаћи- тако је Светислав избегао суровост рата и
остао на лајковчкој прузи. - Сваки шегрт је био везан уговором
на четири године. Међутим, тада је постојала потреба за
радницима, па сам тако након три године ишао на Уб у еснаф
да полажем испит и постанем калфа. Као калфа сам радио до
поласка у војску 8.септембра 1946. године. Прве војничке дане
сам провео као регрут у Тетову. Моја јединица је на пролеће
учествовала на Дану параде у Београду, а три дана након
повратка прекомандовали су ме у Скопље, где сам прво вече
био на казни. Иако сам био регрутован на три године, одслужио сам само 22 месеца и у Лајковац се вратио 10.новембра
1948. године.
Да је железница његов други дом доказ је и то да су га,
по повратку из војске, звали из Ложионице да почне да ради,
овога пута као бравар. Недуго затим одлази у Земун, 3.априла
1949. године, на курс за машиновођу на ком је провео шест
месеци, а 17.марта 1950. године се први пут попео на локомотиву као машиновађа којом је управаљао пуних 30 година,
до одласка у пензију.
- Свој први радни дан памтим по томе што ми је
исклизао вагон пун јабука између две ранжирне станице овде
у Лајковцу, па ми је школски друг рекао: "Црни ако будеш
овако управљао, оде железница у пропаст". Године 1968. сам
се преквалификовао за моторни воз и прешао да радим у
Београд. Био сам машиновођа Јулословенске жележнице и
тако сам обишао скоро све земље Југославије. Због тога што
нисам био члан партије, ложач ми закити машину на Ђурђевдан, моју крсну славу, па ме по потреби службе пошаљу у
Сарајево, а одатле у Црнетице где је била индутријска пруга и
ту сам остао шест месеци по казни. Машиновође су имале
четири месеца бенефиције, па сам све укупно имао радног
стажа 40 година, један месец и 21 дан, а у пензију сам отишао
10.јула 1978. године- одлично памти датуме времешни
Лајковчанин.
У Лајковцу је постојало културно уметничко друштво
"Ђида", чији је деда Света био члан као младић.
- Спремали су се тада разни глумачки комади, а за случај
да заборавимо текст имали смо шаптача. Међутим, након
одласка у војску, остало је мало чланова и више се томе нисам
ни враћао. Пронашао сам други хоби, а то је пољопривреда,
купио сам плац од 80 ари и ту сам гајио за своје потребе
поврће и житарице.
Своју супругу Олгу је упознао преко пријатеља, који га је
одвео на гледање девојке са родитељима у Липовицу. На
обострано допадање заказали су виђање у Лајковцу, где су
дошли њени родитељи и уговорили веридбу, јер је Светислав
због посла морао у Црнетице. По повратку у Лајковац венчали
су се и у браку добили два сина Владана и Милана, који су им
подарили четворо унучади и шесторо праунучади.
У својој десетој деценији и даље свакодневно ослушкује
звук шина, која га неретко сећају на давна времена. Здравље
га добро служи, често шета и даље чита без наочара, а памћење му није ослабило, па се сваког тренутка свог живота сећа
са тачним датумом. На пензији дугој 42 године многи би му
позавидели, а и даље је најсрећнији када чује звук шина.
Јелена Жујовић

ЛАЈКОВАЦ
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НЕКАДА АКТИВНИ ВОЈНИ СТАРЕШИНА, ДАНАС ПЕНЗИОНЕРСКЕ ДАНА ПРОВОДИ УЗ СВОЈ ОМИЉЕНИ ХОБИ

ОФИЦИР СА ФРУЛОМ
Док је службовао широм југословенских република, Вуле Ћирић се
није одвајао од фруле. И од када је био подофицир војне полиције,
па и када је постао високи официр саобраћајних јединица ЈНА,
овај инструмент је био у његовом џепу, увек на готовс да засвира
Некадашње војно лице ЈНА,
Вукашин Вуле Ћирић (76), је већ 22
године године у пензији. Овај времешни
Лајковчанин службовао је давних година широм Југославије, док данас своје
умиривљеничке дане проводи уз веома
занимљив хоби. Он је, наиме, колекционар фрула и врстан интерпретатор
народних мелодија на овом инструменту. За себе каже да је само аматер,
али свакоме ко чује прве тонове у његовом извођењу звучи као врстан професионалац.
- Још као дечак, када сам уписао
војну школу, фрулу сам понео са собом,
да ме сећа на завичај. Увек је била у мом
џепу и када сам службовао као подофицир војне полиције и када сам отишао
на војну академију у Београд, где сам
провео три године, па четврту у Титограду (Подгорица). И када сам постао
официр саобраћаја, фрула ме је пратила и на хрватском приморју, Славонији
и Македонији. Нигде никада због тога
нисам имао проблем, напротив. На
војним забавама и приредбама, аплаузе
сам подједнако добијао у Ријеци, Славонској Пожеги, Приштини и Скопљуприча Вукашин Ђурић и присећа се

давне 1962.године, када је наступио у
дому ЈНА у Ријеци. - Тада на бину нисам
изашао у униформи, већ сам на себи
имао српску народну ношњу са јелеком
и бриџ панталонама. Нажалост, за ту
прилику нисам успео да пронађем опанке, али сам свеједно био поздрављен
бурним овацијама од свих присутних.
Каже да се често у Лајковцу, уз
фрулу, са носталгијом присећа тих
дана.
- Мало ко би поверовао да, рецимо, за све време од 1967. до 1976.
године, колико сам у Хрватској провео у
саобраћајној служби, никада нисам
имао никакав проблем, нити непријатност. Иначе, што се моје колекције
тиче, имам више од 20 фрула. Међу
њима је и штимована професионална
фрула, али и пластична свирала која се
могла купити на вашарима пре тридесетак година. Друштво фрулама прави
окарина инструмената од печене глине
и двојнице. Једна од фрула стара је чак
70 година и још увек има веома добар
звук- истиче Вуле Ћирић и понавља да
себе не сматра професионалним уметником, али да уз његову музику, ипак,
готово сви заиграју.
М.Ранковић

ХУМАНИТАРНА НЕДЕЉА У ЛАЈКОВЦУ

ЗА ЛЕЧЕЊЕ МИНЕ И АНИКЕ
Од 27.новембра до 1.децембра, у
главној улици у Лајковцу на неколико
локација, организован је хуманитарни
продајни штанд. Сва прикупљена
новчана средства су уплаћена за
лечење Анике Манић и Миње Матић које
болују од ретке болести - спиналне
мишићне атрофије. Лајковчани већ
увелико препознају организаторку ове
хуманитарне акције Милицу Богатић,
која је у претходном период у
организовала продајни базар, а у
сарадњи са наставником ОШ "Миле
Дубљевић" Марком Ивковићем и
хуманитарни турнир у малом фудбалу,
где су сва новчана средства уплаћена за
Лану Јовановић која је отишла на
лечење.

"Овога пута скупљали смо новац
за лечење две девојчице, Мињу и Анику
јер је обема хитно. Оно што је највише
привлачило лајковчане је свакако новогодишња декорација, слаткиши, играчке, књиге и гардероба за децу. На
књижевној вечери Данице Ђурић прикупљена су одређена новчана средства
која су тада уплаћена за Мињу", рекла је
Милица Богатић, која је мајка двоје деце
и нагласила да ниједна акција не би
била успешно реализована да није
имала помоћ лајковчана великог срца.
Хладни новембарски дани нису
омели ове хуманитарце да остваре свој
циљ, а то је да још једном Лајковац и
њени грађани покажу своју хуманост на
делу.
Ј.Жујовић

Хуманитарни продајни штанд у Лајковцу

Вукашин Вуле Ћирић
- Никада се нисам такмичио, али
редовно идем на фестивале, посебно у
Прислоницу, која се сматра српском
престоницом фруле. Драго ми је да
има много младих и добрих фрулаша,
а то је гарант да ова предивна
традиција неће изумрети- поручује
лајковачки „официр са фрулом“

ОШТЕЋЕНО АРХЕОЛОШКО
НАЛАЗИШТЕ АНИНЕ
На археолошком налазишту из
римског доба "Анине" у Ћелијама, код
Лајковца, оштећен је праг римског
купатила из IV века нове ере. Засад
непознати почионии ископали су рупу
у просторији где је некада била пећ.

Руководилац истраживачко конзерваторског пројекта архелог Радивоје Арсић о овом случају каже:
- Очигледно да је реч о лаицима,
јер су оштетили праг купатила и просторију у којој се налазила пећ. Завод
за заштиту споменика културе у Ваљеву има савремену опрему и сви вредни
артефакти су на сигурном. Њихови
инструменати вероватно реагују на
неки безвредан метал. Нанета је
велика штета, оштећено је оно што је
требало да буде конзервирано, а ни
сами починиоци немају никакву
корист, поготово злато сигурно неће
наћи, јер нико које боравио на овим
просторима такве драгоцености за
М.Р.
собом није остављао.
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ИСПРЕД ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

У ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ“

ДАНИ АНЂЕЛА
Због епидемије вируса Ковид 19, овогодишња
радионица верске наставе одржана је
у скраћеној форми и у складу са препорукама
Поводом Сабора светог Архангела Михаила, у народу
знаном као Аранђеловдан, у ОШ „Рајко Михаиловић“ у
Бањанима организвана је традиционална креативна радионица верске наставе „Дани анђела“. Због епидемије вируса
Ковид 19 одржана је у скраћеној форми, како се не би прекидао њен континуитет, и у складу са свим препорукама. За
разлику од претходних година, када је манифестација
окупљала преко 200 ученика матичне школе и издвојених
одељења, овога пута у радионици је учествовало четрдесетак ђака трећег, четвртог и петог разреда из Бањана. Као и
увек до сада, деца су имала задатак да служећи се различитим материјалима, техникама, а пре свега маштом и
емоцијом, пренесу своје виђење властитог анђела чувара. По
одлуци жирија, најбоље радове имали су четвртак Далибор
Бојичић (награда за најлепша крила), ученица петог разреда
Мила Милановић (анђео насликан воштаним бојама) и трећак
Раденко Радојчић (анђео украшен зачинима). Аутори
најбољих радова награђени су књигама, које им је уручила
Весна Васић, директорка ОШ „Рајко Михаиловић“.

ПОСТАВЉЕНА
ПРИЛАЗНА РАМПА
Олакшан приступ инвалидима,
али и родитељима са децом у колицима
О трошку локалне самоуправе, а уз помоћ Комуналног
јавног предузећа „Ђунис“, испред улаза у Градску библиотеку
„Божидар Кнежевић“ постављена је прилазна рампа за
инвалиде. Она ће омогућити знатно лакши приступ овој
установи и услугама које пружа не само непокретним и слабо
покретним особама, већ и старијима и родитељима са децом у
колицима. Изразивши задовољство што је постављањем рампе
решен проблем архитектонске баријере и за ову популацију
корисника, директорка Градске библиотеке Јелка Панић истиче
да та културна институција треба да буде свима подједнако
доступна.

Нова прилазна рампа

„Дани анђела“ у Бањанима
Креативну радионицу „Дани анђела“ 2008. године иницирао је и осмислио бањански вероучитељ, дипломирани
теолог Марко Рафаиловић, а за непрекидно трајање ове манифестације заслуге припадају руководству школе и свим
просветарима и ђацима из школе и издвојених одељења. Д.Н.

„Трудимо се да помогнемо свим нашим суграђанима Не
само што могу да наруче жељене публикације и самим тим не
чекају и не троше своје драгоцено време, него ће моћи лакше и
да уђу у библиотеку. За сада још увек нема боравка у библиотеци због епидемиолошке ситуације, али ми смо ту да изађемо у
сусрет свим њиховим потребама и жељама. Сви наши корисници могу да нам се обрате путем мејла, телефона или
друштвених мрежа инстаграм и фејсбук, како би поручили или
резервисали наслове. Све књиге се дезинфикују, тако да без
бриге могу уживају у читању“, поручила је директорка Градске
библиотеке Јелка Панић.
Д.Н.

ЗАПОЧЕТО ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА

СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ
У завичајном фонду Градске библиотеке налазе се раритетна издања, која представљају право благо
Запослени у Градској библиотеци
“Божидар Кнежевић“ започели су формирање регистра старих и ретких књига из
завичајног фонда, које ће бити унете и у
јединствени Централни регистар. Пројекат, који је од изузетног значаја за очување културне баштине, регулисан је
Законом о старој и реткој библиотечкој
грађи, по коме се све српске књиге, било
рукописне или штампане, које су објављене до 1867. године, убрајају у старе
књиге. Законом су обухваћена и ретка
издања или рукописи из каснијих времена, као и позивнице, плакати, фотографије, мапе и карте.
„Градска библиотека нажалост нема
издања која су стара у складу са законом,
али имамо књиге које су штампане одмах
после 1867. године, тако да су реално
старе, али су и ретке и представљају
право благо, не само за нашу библиотеку,
већ и целу заједницу“, истиче Јелка
Панић, директорка Градске библиотеке
„Божидар Кнежевић“.

Од раритетних примерка која
библиотека поседује у завичајном
фонду и која ће бити представљена
широј културној јавности кроз национални регистар старих и ретких књига,
Панић издваја издања везана за Бранислава Петронијевића, Божидара Кнежевића и тамнавски крај уопште, али и
фотографије старог Уба.
„Тих издања немамо много у нашем завичајном одељењу, јер нисмо
превасходно установа која се бави
заштитом културног наслеђа и немамо
такве могућности, али потрудићемо се
да у наредном периоду набавимо
специјалну витрину погодну за чување
таквих публикација“.
Старе и ретке књиге биће и дигитализоване, а прву коју ће заинтересовани ускоро моћи да прочитају у електронској форми јесте чувено Кнежевићево дело „Мисли“, које ће бити постављена на сајт Градске библиотеке.
Д.Недељковић

Завичајно одељење
убске Градске библиотеке
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ВЕЛИКИ УСПЕХ СЛИКАРА ДРАГОЉУБА ТРИНДИЋА

ТАМНАВАЦ НАЈБОЉИ У ВОЈВОДИНИ
Ласкаву титулу освојио је на овогодишњој покрајинској смотри ликовних уметника аматера
На 21. смотри ликовних уметника
аматера Војводине прво место освојила
је слика „ Свако то од нас може бити –
заражен Ковидом 19“ (уље на платну),
чији је аутор Драгољуб Триндић родом из
Чучуга. Овај тамнавски сликар наивац
већ деценију и по живи и ствара у Карловчићу код Пећинаца, а за ласкаву титулу
најбољег у Војводини изборио је међу
300 самоуких уметника из панонске низије. О најуспешнијима на овој највећој
ликовној манифестацији у покрајини
одлучивао је жири у саставу: ликовни
критичар Сава Степанов, академски сликар Данијел Бабић и примењена уметница Тијана Сићевић, који је одлуку донео
„узимајући у обзир што је Триндић једини
од свих уметника који се бавио најактуелнијом ситуацијом изазваном коронавирусом и то је успео да садржински каже
на један аутентичан ликовни начин,
поштујући све елементе технике за коју
се одлучио“. Иако првенствено обрађује
свој тамнавски родни крај у духу реализма, али слика и мртву природу, потрете и
иконе, углавном у уљаној техници,
Триндић је ове године напустио познате
мотиве, јер му је инспирација за победничко дело била пандемија, која га је одевела у ангажовано сликарство и нови жанр.
„Овај успех је велико достигнуће у
мом дугогодишњем стваралаштву, посебно што је изузетно стручан жири оценио
мој рад таквим критикама. Награда ме

Награђена слика
Драгољуб Триндић
сасвим сигурно инспирише и на посебан
начин трасира мој даљи пут као ствараоца. Актуелност теме којој сам се окренуо
у победничкој слици, а која се тиче пандемије, сведочи о мом ставу да су уметничка дела – као што је увек и случај кроз
историју уметности – сведоци дешавања
и упечатљив печат времена. Ова слика је
такође значајна за мене по томе што је
доказ да сам успешно извршио стилистичку транзицију са реалистичког на
модернистички, апстрактни рад. Наставићу да се крећем у истом правцу, да се
усавршавам и истражујем. Планирам да
се такмичим на међународној сцени,
упоредо са домаћом, а размишљам и о

самосталним изложбама“ – рекао је поводом свог успеха Драгољуб Триндић(1969),
који се сликарством бави од младости.
Знања је између осталог стицао у атељеу
убског академског сликара мр Миодрага
Мила Петровића, а радио је и са познатим
самоуким сликаром из Трлића Маринком
Илићем. До сада је самостално излагао 15
пута, колективно преко педесет, учествовао је и на бројним колонијама. Добитник
је великог броја домаћих и међународних
признања, од који је назначајнија престижна интернационална награда часописа
„International Artist“ на уметничком конкурсу у категорији пејсажа за слику „Шумско
јутро“. Члан је Удружења ликовник уметника Тамнаве „Спектар“ и председник Друштва младих истраживача „Чучуге“. Д.Н.

15 ГОДИНА ПУПС-а НА УБУ

УРУЧЕНE ЗАХВАЛНИЦE
- Сада имамо 1.250 чланова. Ове године смо добили 50 нових. Проширује се база,
али нам треба мало више млађих пензионера – каже Душан Илић, члан убског Одбора.
Партија уједињених пензионера Србије има оформљених
и активних 183 општинска одбора, међу којима активно ради и
одбор на Убу, пуних 15 година. Поводом годишњице постојања,
у уторак, 17. новембра, представници убског одбора, поделили
су 11 захвалница, уз поштовање свих епидемиолошких мера и
у присуству мањег броја људи. Пет захвалница примили су
истакнути чланови Удружења, а осталих шест добили су
представници убских установа и фирми, са којима је ПУПС на
Убу сарађивао.
- Данас прослављамо 15 година ПУПС-а, Општинског
одбора Уба. Првих неколико година, било нам је тешко, нисмо
имали своје просторије, али смо се одржали. Касније смо
добили боље канцеларије, у сарадњи са партијом социјалиста,
и имали смо место где смо се дружили. Први председник био је
покојни Никола Лукић. Када смо се удружили са СНС-ом, добили смо далеко квалитетније услове за рад. Имамо своје просторије и опрему, компјутер, столове, столице, телевизор. Захваљујући садашњем председнику Милети Миливојевићу, основали смо и 'Треће тамнавско доба', удружење које помаже у
набавци угља и пелета, на осам месечних рата – истакао је
Душан Илић, члан Општинског одбора ПУПС-а на Убу.
Ове године, захвалнице су добили: примаријус др Биљана Николић, директорка Дома здравља Уб, Саша Милићевић
директор „Ђуниса-а“, Александар Јовановић Џајић, потпредседник општине Уб, Дарко Ивковић, возач „Тамнава превоза“,
као и фирме које су давале попусте пензионерима – „МинаМат“
власника Михаила Лазића и Љубица Илић, фризерка из Уба.
Пензионери који су добили захвалнице су: Милоје Ранковић из
Гуњевца, Богосав Миловановић, Мира Јефтић, Драгица
Спремић из Уба и Милорад Станојевић из Јошеве.
- Ове особе су заслужне, јер су на терену или у свом месту
учланиле доста особа, или су помагали овде у раду. Сада
имамо 1.250 чланова. Ове године смо добили 50 нових. Проши-

Добитници захвалница поводом 15 година
постојања Општинског одбора ПУПС-а на Убу

рује се база, али нам треба мало више млађих пензионера, да
раде, да се укључе, да ми старији можемо да се повучемо.
Чланарина није висока, на годишњем нивоу је 120 динара –
додао је Душан Илић.
Александар Јовановић Џајић честитао је члановима
ПУПС-а 15 година постојања на Убу:
- Ми, као локална самоуправа, сваки пут када смо могли,
помагали смо. Наша сарадња, у последњих девет година, од
када смо на власти, била је на високом нивоу. Људи који су
дошли у ''треће доба'', заслужују да им се ми млађи нађемо при
руци, да им олакшамо живот. Да у свему ономе што можемо, да
им помогнемо.
Д.Капларевић

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

ОДРЖАНА ПРЕДПОСЛЕДЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ У ОВОЈ ГОДИНИ

УСВОЈЕН ОБИМАН ДНЕВНИ РЕД
У фискултурној сали Основне школе „Сава Керковић“,
27.новембра, одржана је редовна седница Скупштине општине Љиг, уз поштовање свих прописаних мера, обезбеђивања социјалне дистанце и коришћења заштитне опреме.
Од укупно 26 тачака дневног реда као најважније се
издвајају прве четири. Љишки одборници су донели Одлуку
о трећој измени Одлуке о буџету општине Љиг за 2020.
годину, а затим су донете Одлуке о измени Кадровског плана
Општинске управе општине Љиг за 2020. годину, Одлука о
бесплатном превозу у градском-приградском превозу
путника на територији општине Љиг и Одлука о утврђивању
просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на
територији општине Љиг. У наредне две тачке су донете
Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене и
Одлука о поступку и начину решавања захтева грађана за
накнаду штете настеле услед уједа паса луталица.
Поред осталог, усвојен је и Финансијски извештај о
спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине
Љиг и чланове месних заједница на територији општине
Љиг, одржаних 21.јуна 2020. године, Извештај о пословању у
2019. години ЈКП“Комуналац“ Љиг, Извештај о пословању
ЈКП“Комуналац“ Љиг за период од 1.јануара до 30.септембра
2020. године, Извештај о раду у 2019. години Заједничког
правобранилаштва Града Ваљева и општина Лајковац, Љиг,
Мионица и Осечина. Такође донете су одлуке о озакоњењу
помоћних објеката и о отуђењу катастарских парцела ( по
појединачним захтевима).

ЉИЖАНКА ХЕРОЈ У БОРБИ ПРОТИВ
КОРОНЕ У КИКИНДИ

ДВЕ ДОКТОРКЕ
ОДУШЕВИЛЕ СРБИЈУ
Цела Србија прича о фотографији из Кикинде, граду
који из дана у дан обара рекорде по броју новозаражених
коронавирусом, а болнички капацитети су на максимуму.
Тренутно има преко 721 позитивно тестираних на коронавирус и 37 пацијената на болничком лечењу.

Слика две младе докторке у скафандерима
постала је вирална на друштвеним мрежама
То можда не би звучало толико страшно да у
Кикинди заправо има инфектолога. Наиме, друштвеним
мрежама кружи објава у којој је обелодањено да тамо
нема адекватног кадра, а да њихов посао обављају две
докторке: једна специјалиста интерне медицине, а друга
специјализант – др Тијана Марчета из Кикинде и др
Александра Дашић из Љига.
Заједничка фотографија две колегинице које сваки
дан имају највећу могућу одговорност за своје суграђане,
дирнула је целу Србију.

Детаљ са седнице Скупштине општине Љиг
На истој седници изабрана су стална радна тела
(комисије) Скупштине и донета су следећа решења: Решење о
именовању председника Управног одбора Заједничког центра
за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и
Мионица, Општински савет родитеља Општине Љиг, Решења
о именовању чланова Школског одбора Средње школе „Хиљаду триеста каплара“ из Љига и Основне школе „Сестре Павловић“ из Белановица као и Решење о именовању чланова
Управног одбора Предшколске установе „Каја“ из Љига.

ЗАВРШЕН НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2021.ГОДИНУ

НА РАСПОЛАГАЊУ ПОЛА
МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА
Буџет општине Љиг за наредну годину износиће 499,
8 милиона динара, како је наведено у Нацрту одлуке о
буџету за 2021. годину. У току је јавна расправа о нацрту ове
одлуке , а до 4. децембра грађани и сви заинтересовани
могу Општинском већу доставити примедбе и сугестије на
предложени буџет.
У структури прихода и примања очекује се да ће наредној години бити највећи приходи од пореза у износу од
308,9 милиона динара, затим трансфери од 162 милиона динара, примања од продаје имовине треба да буду на нивоу
од 100 хиљада, док ће други приходи износити 24,9 милиона и пренета средства из ранијих година 4.400.000 динара.
Кад су у питању расходи и издаци, Нацртом одлуке о
буџету за 2021. годину за услуге локалне самоуправе
намењено је 108,1 милион динара, за предшколско
образовање 72 милиона динара, у основно образовање
биће уложено нешто више од 57,7 милиона динара, а у
средње образовање 12,8 милиона динара. У организацију
с а о б р а ћ а ј а и с а о б р а ћ а ј н е и н ф р а с т ру к т ур е б и ћ е
опредељено 42,3 милиона динара, комунална делатност
биће финансирана са 35,8 милиона динара, у развој
туризма биће уложено 9 милиона динара. За енергетску
ефикасност и обновљиве изворе енергије биће уложено
29,5 милиона динара, док ће област спорта и омладине
располагати са 26,5 милиона динара. Из области социјалне
и дечије заштиту следеће године планирано је да се утроши
24,5 милиона динара. За урбанизам и просторно
планирање намењено је 20 милиона динара, затим културу
и информисање 15,9 милиона динара, док је за политички
систем локалне самоуправе опредељено 14,9 милиона
динара. За област пољопривреде и руралног развоја
планирана су средства у износу од 13 милиона динара и за
здравствену заштиту 4,7 милиона динара.

ЛАЈКОВАЦ

3.децембар 2020.г.
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Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ПРВОГ ДЕЦЕМБРА ОДРЖАНА СЕДНИЦА КРИЗНОГ ШТАБА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

СВЕ ВЕЋИ БРОЈ ЗАРАЖЕНИХ
- У Лајковцу је, од 14.октобра до 1.новембра, регистровано 30 лица оболелих од корона вируса,
док је само у новембру месецу заражено 286 грађана. Брзи антигенски тестови почели су да се
раде од 14.новембра, а до сада је урађено 580 тестова.
Поводом проглашења ванредне ситуације у општини
Лајковац, 28.новембра, одржана је седница локалног
Кризног штаба у уторак, 1.децембра. Медијима су се
обратили командант Кризног штаба општине Лајковац
Андрија Живковић и директорка Дома Здравља Лајковац
Љиљана Молеровић. Они су изнели најновије епидемиолошке податке и могуће рестриктивније мере о којима се
говорило на седници.
- Ми смо у суботу, на жалост, морали да уведемо
ванредну ситуацију у општини Лајковац. Мере које је Кризни
штаб прописао и даље остају на снази, а увели смо и неке
додатне мере. Затворили смо Спортску халу и све термине
који су до сада коришћени, а стопирали смо и рад теретане.
Такође, сва дешавања везана за библиотеку, туристичку
организацију и Културни центар обустављају се до даљњегистакао је Живковић и додао да се разматрало и о
евентуалном затварању зелене пијаце. - По речима
комуналног инспектора пијаца у Лајковцу ради пуним
капацитетом само недељом и број људи који је посећују
драстично је опао, тако да је за сада није неопходно
затварати. Комунална инспекција свакодневно врши надзор
у угоститељским и трговинским објектима и у највећем делу
те мере се поштују.
Први човек Лајковца истакао је да су на седници
Штаба разматрали и одлуку да ли да нижи разреди од I до IV
разреда треба да пређу на он лајн наставу.
- Директори обе школе у Лајковцу и Јабучју нису још за
то, јер није тако драстичан број оболелих, ни наставног
особља, а ни ђака. Такође, и вртић ће радити нормално с
тим што знатно мањи број деце иде, него уобичајенозакључио је Живковић.
Директорка Дома здравља Лајковац Љиљана Молеровић истакла је да је тренутна ситуација веома критична,
јер се бележи све већи број прегледа на дневном нивоу.
- Успут се раде и брзи антигенски тестови, ренген и
лабораторија, тако да дневно имамо између 150 и 200

Андрија Живковић, комадант
Штаба за ванредне ситуације општине Лајковац
пацијената, од чега око 30 позитивних. Ковид амбуланта ради
до 20 часова, али по потреби ради се и дуже. Пацијенти су
комплетно збринути, од дијагностике до терапије. Имам
податак да је вирус кренуо и код школске деце, а све из
разлога јер је вирус ушао у породицу- истакла је др
Молеровић и додала да у предшколском израсту нема
заражене деце, што је јако битно. - Особље Дома здравља је
максимално ангажовано. Све су то млади доктори који раде
пуним капацитетом и улажу, заиста, надљудске напоре, чак
остају и прековремено како би одрадили свој задатак најбоље
што могу.
Директорка Дома здравља још једном је апеловала на
грађане општине Лајковац да се строго придржавају прописаних мера донетих од надлежних из Кризног штаба, што
подразумева обавезно ношење маски, одређену дистанцу и
строгу хигијену руку, како би победили пандемију.
М.М.М.

У СУСРЕТ СЕДНИЦИ СО ЛАЈКОВАЦ

ВАЖНЕ ОДЛУКЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
У сусрет трећем заседању локалног парламента
(извештај на наредној страни), које је одржано 30. новембра,
одржана је и шеста по реду седница Општинског већа
општине Лајковац. Једна од главних тачака дневног реда,
23.новембра, свакако је био Извештај о извршењу буџета
општине Лајковац за првих девет месеци ове године, а било
је речи и о бројним другим важним питањима од значаја за

Општинско веће општине Лајковац

функционисање локалне самоуправе и грађане општине
Лајковац.
Увелико је у припреми и буџет за наредну годину, за
који се очекује да ће бити развојни, а локална самоуправа
очекује и помоћ Владе Републике Србије. У процедури је и
четворогодишња Стратегије развоја социјалне заштите
општине Лајковац, а Јавна расправа о Нацрту Стратегије биће
одржана 8. децембра у великој сали Градске куће, са почетком
у 10 часова. Како ствари стоје, велике су шансе да ће од
наредне године општине Лајковац и Љиг имати Заједничко
правобранилаштво.
- Oпштина Мионица је изашла из Заједничког
правобранилаштва, a општина Лајковац такође размишља у
том правцу. У преговорима смо са општином Љиг да заједно
иступимо, тако да постоје шансе да ће од наредне године
Лајковац и Љиг имати Заједничко правобранилаштво,
првенствено у циљу побољшања оперативности и брзине
решавања предмета- нагласио је Андрија Живковић,
председник општине Лајковац.
Веће је усвојило Годишњи извештај о раду ПУ
"Лептирић" за 2019./2020. годину, Годишњи план рада за
2020./2021. годину, као и низ других одлука, које су се углавном
нашле и пред одборницима на трећој седници Скупштине, на
којој су добиле и своју коначну верификацију.
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ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

ИЗЈАВА ДИРЕКТОРКЕ ПУ „ЛЕПТИРИЋ“
ПОВОДОМ EПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
НА ИСТОМ НИВОУ

КОРОНА УШЛА
И У ВРТИЋ

Заседању, које је одржано у сали Културног
центра, присуствовала су 32 од 35 одборника,
који су разматрали 21 тачку дневног реда.

Након што су 19. новембра у Предшколској установи
"Лептирић" у Лајковцу евидентирани први случајеви
корона вируса, услед чега су одмах изолована деца из две
јаслене и једне васпитне групе, уследило је благовремено
и исцрпно саопштење за јавност директорке установе
поводом новонастале ситуације. Потом је епидемиолошка
ситуација у "Лептирићу" детаљно представљена и
анализирана на седници Кризног штаба, након које је
директорка Мила Лончар Митровић дала изјаву за медије,
у којој је резимирала комплетну ситуацију:
- Предшколска установа је у претходном периоду
стриктно примењивала све мере које су наведене
националном инструкцијом, као и инструкцијама Завода
за јавно здравље Ваљево. Узимајући у обзир епидемијски
процес ширења новог вируса, општу осетљивост популације на вирус и непостојање колективног имунитета, било
је и за очекивати да ће у једном моменту и у нашој
установи доћи до ширења вируса, а напомињем да смо
последња предшколска установа у Колубарском округу

Скупштина општине Лајковац је на трећој седници
усвојила Извештај о извршењу буџета за период јануарсептембар 2020. године. Приходи су добри, а извршење
расхода мање од очекиваног, првенствено због ванредне
ситуације у првом делу године и зато што тек следи наплата
радова који су при крају. Одборници су усвојили пакет одлука о
порезу на имовину, као и одлуке везане за рад Заједничког
правобранилаштва за Град Ваљево и општине Лајковац, Љиг,
Мионица и Осечина, из којег је иступила Мионица. О овим
тачкама председник Скупштине Ненад Џајевић је после
седнице изјавио:
- Реализација буџета у оном делу који је битан, у делу
расхода је 55 процената. То је мало ниже у односу на претходне
године, али су због епидемиолошке ситуације инвестиције
успорено реализоване тако да је оправдан смањени проценат
реализације буџета. Приходни део је сасвим задовољавајући,
приходи су реализовани на нивоу око 75 посто. Што се тиче
такси за локалне порезе, оне ступају на снагу 15. децембра, тако
да их увек усвајамо у ово време. Истакао бих да је локални
парламент изгласао да таксе остану на истом нивоу као прошле
године, док смо их претходних година повећавали за
минималну стопу пројектоване инфлације. Чињеница је да је
Мионица самоницијативно иступила из Заједничког правобранилаштва и основала своје општинско правобранилаштво.
У садашњем заједничком су остали Град Ваљево и општине
Лајковац, Љиг и Осечина. Видећемо за даље кораке, то је
питање које захтева и одређено време, договор заснован на
консензусу, тако да ћемо у наредном периоду видети да ли ће
општина Лајковац имати самостално или заједничко
правобранилаштво са неким општинама.

Парламент је усвојило Годишњи извештај о раду ПУ
"Лептирић" за 2019/2020. годину и Годишњи план рада за
2020/2021. годину, а први пут је у Лајковцу образован и
Општински Савет родитеља. Дата је и сагласност на Програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
територију општине Лајковац за 2020. годину.
Скупштина је констатовала престанак мандата главном
урбанисти Јасни Мићић, а с обзиром да је она по закону била и
председник Комисије за планове именован је нови – Дарко
Милидраговић, дипломирани инжењер грађевине.
На дневном реду су била и кадровска питања, тако да су
именовани председници и чланови управних и надзорних
одбора Културног центра „Хаџи Рувим“ и Градске библиотеке,
управног одбора ПУ „Лептирић“, као и чланови школских
одбора ОШ „Миле Дубљевић“ и СШ „17. септембар“.
Заседању, које је одржано у сали Културног центра,
присуствовала су 32 од 35 одборника, који су разматрали 21
тачку дневног реда. Завршна овогодишња седница планирана
је за крај децембра.
Б.Петровић
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ИЗЛОЖБА РАДОВА УЧЕНИКА ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЦ "ХАЏИ РУВИМ"

ЗДРАВЉЕ НА УСТА УЛАЗИ
Прво место освојила је Нина Јуришић VIII-3, друго место поделиле су Андреа Јаковљевић V-1 и Вања Ивковић VIII-2,
а треће место Михаило Алексић VIII-3 и Маја Ђокић V-1.
Под менторском палицом наставника ликовне културе Милоја Митровића, ученици ОШ "Миле Дубљевић", од
петог до осмог разреда, су освојили све
награде на регинионалном конкурсу за
избор најбољих ликовних радова
Института за јавно здравље "Милан
Јовановић Батут" на теме: "Правилна
исхрана - Здравље на уста улази",
"Здравље уста и зуба - Здраве навике за
здраве зубе", "Дојење као оптимална
исхрана новорођенчета - Подржи дојење
за здравију планету". Ученички радови
су изложени у галерији Културног центра
"Хаџи Рувим" Лајковац.
Трочлани жири у саставу академског сликара и наставника ликовне
културе Милоја Митровића, помоћника
председника општине Лајковац Живорада Бојичића и историчара уметности
Александре Танић изабрао је најбоље
радове у јакој конкуренцији. Прво место
освојила је Нина Јуришић VIII-3, друго
место деле Андреа Јаковљевић V-1 и

Вања Ивковић VIII-2, а треће место
поделили су Михаило Алексић VIII-3 и
Маја Ђокић V-1. За награђене радове
припремљени су симболични поклони у
виду материјала за рад: темпере,
блокови, платна.
"Моји ученици често освајају
награде на теме превенције које су у
медицини јако битне и које би требало да
се пропагирају што више. Ђаци су дали
свој максимум иако су у данашње време
оптерећени разним програмима, кроз
своје радове указују на одговорност
према сопственом здрављу, али и покушај да кроз сликовит приказ утичу на
колективну свест", рекао је ликовни
педагог Милоје Митровић.
Директорка КЦ "Хаџи Рувим" Лајковац Снежана Шкорић изјавила је да је
ово, због епидемиолошке ситуације, једини програм у новембру месецу у културном центру, као да ће изложба бити доступна на друштвеним мрежама културног центра, као и на Youtube каналу. Ј.Ж.

Прво место:
Нина Јуришић, VIII-3

ПРЕГРШТ НАГРАДА ЗА ЛАЈКОВАЧКЕ ОСНОВЦЕ НА КОНКУРСИМА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ДОМИНАЦИЈА
ЛАЈКОВЧАНА
Мила Митровић Лончар

Ненад Џајевић, председник СО Лајковац
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коју је задесила ова ситуација. У Предшколској установи
постоје три позтивна лица: стручни сарадник, медицинска
сестра и васпитач. Нико од њих није био у незаштићеном
блиском контакту, што значи да су носили маске и
поштовали све превентивне мере. По налогу Завода за
јавно здравље, запослена лица којима је потврђена
инфекција налазе се у изолацији, а с обзиром да су
медицинска сестра и васпитач по природи посла у
блиском контакту с децом, иако су нослили личну
заштитну опрему, групе деце су изоловане. Завод за јавно
здравље контактирао је све родитеље из група у којима су
радили заражени, према списковима које је установа
упутила. Напомињемо, да у циљу спречавања ширења
заразе, васпитачи и медицинске сестре које су радиле у
овим групама, у наредном периоду решењем директора
неће долазити у вртић, већ ће са својим групама радити
онлајн, како би се очувала комуникација са децом и
родитељима и наставио васпитно-образовни рад у
контексту нових епидемиолошких услова- нагласила је
Мила Митровић Лончар.
Предшколска установа се обратила Кризном штабу
општине Лајковац поводом ове ситуације, као и због дефинисања начина плаћања запослених у време изолације.
Општина је као оснивач и финансијер Предшколске установе увек имала разумевања и доносила одлуке о рефундирању трошкова за време ванредних ситуација, попут
поплава, великог снега и слично. Мила Митровић као
најсвежији пример наводи одлуку Кризног штаба од 15.
марта којом су сви родитељи ослобођени плаћања за
време ванредног стања, односно у време потпуне обуставе рада. У питању су април, мај и јун, када родитељи
нису доводили децу у вртић, а нису тада ни плаћали.
Директорка Митровић моли родитеље за разумевање новонастале ситуације. Установа наставља рад уз
поштовање свих превентивних мера, а децуи која су у
изолације обезбедиће онлајн рад.
Б.Петровић

Ученици виших разреда ОШ „Миле Дубљевић“, под
менторством наставника ликовне културе Милоја Митровића,
поново су побрали све главне награде на ликовним
конкурсима окружног Завода за јавно здравље Ваљево.
Награде су освојили и ученици издвојеног одељења у
Пепељевцу, као и предшколска група из Јабучја.
Завод је ове године објавио конкурсе за најбоље
ликовне и литерарне радове предшколаца и ученика поводом
Месеца правилне исхране (октобар), Недеље здравља уста и
зуба и Националне недеље дојења. На сва три конкурса
лајковачки ђаци, од петог до осмог разреда централне школе,
освојили су све главне награде. Без обзира што је већ неколико
година рад лајковачких ученика најбољи на републичким
конкурсима и налази се на постерима „Месеца правилне
исхране“ и „Недеље здравља уста и зуба“, ово је изузетно
убедљив наступ малих ликовњака наставника Митровића.
Жири за избор најбољих радова био је у саставу: др
Мирјана Петровић, начелница Одсека за промоцију здравља
ЗЗЈЗ, Снежана Маринковић, нутрициониста Одсека за
промоцију здравља ЗЗЈЗ и прим. др Јасмина Лукић из
Саветовалишта за исхрану Дома здравља Ваљево. Конкурси
су спроведени у октобру на тему: „Здравље на уста улази“,
„Здраве навике за здраве зубе“ и „Подржи дојење – за здравију
планету“.
На конкурсу „Здравље на уста улази“ за узраст од петог
до осмог разреда прве три награде освојили су Павле Ђукић
(VIII-2), Маја Ђокић (V-1) и Огњен Матовић (V-3), док су
специјалне награде припале Марији Јокић (V-1) и Вуку
Јеремићу (VI-4).
У оквиру конкурса „Здраве навике за здраве зубе“ прва
награда припала је Јелени Марковић (VI-1), друга Филипу
Лацмановићу (VI-3), а трећа Анђели Павловић (V-2). И овде су
специјалне награде припале лајковачким ученицима и то Лени
Петровић (V-4) и Младену Муртезовићу (VIII-3).
И на тему „Подржи дојење – за здравију планету“
најбољим радовима су одговорили ђаци Милоја Митровића.
Најбољи је био Огњен Матовић (V-3), друго место припало је
Анђели Брдарић (V-3), док је треће место освојио Алекса Пипер
(V-1).
Запажен успех остварили су и ученици Издвојеног
одељења ОШ „Миле Дубљевић“ у Пепељевцу, освојивши
неколико награда за узраст од првог до четвртог разреда.
Другу награду за ликовни рад на конкурсу „Здраве навике за

Предшколци из Јабучја
здраве зубе“ освојила је
Андреа Радосављевић,
ученица првог разреда, чија је учитељица Катарина
Марковић.Трећу награду за
ликовни рад на конкурсу
„Здравље на уста улази“
освојио је Вук Вукашиновић из другог разреда,
који води учитељица Гордана Станојевић. Одељенска заједница трећег и
четвртог разреда добила је
другу награду за литерарни рад на тему„Здраве
навике за здраве зубе“, као
и специјалну награду за
Основци из Пепељевца
литерарни рад на тему
„Здравље на уста улази“.
Предшколци из Јабучја освојили су трећу групну
награду за заједнички рад у оквиру конкурса „Здравље на уста
улази“, реализован поводом Месеца правилне исхране
(октобар). Са децом су радиле васпитачице Гордана Брдарић и
Јелена Петровић.
Због епидемиолошке ситуације Завод није организовао
централну свечаност са програмом и уручењем награда, тако
да ће оне бити достављене школама и предшколској установи.
Најбољи ликовни и литерарни радови прослеђени су
Институту за јавно здравље Србије чији ће жири прогласити
победнике на републичком нивоу.
Б.Петровић
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ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗИМУЈЕ НА 13. ПОЗИЦИЈИ
СРПСКОЛИГАШКОГ "ЗАПАДА"

ФИНИШ ПОКВАРИО
УТИСАК
Велики број одсутних
играча и пад форме утицао
је на резултате Железничара у финишу јесени, па је
последњи тријумф "дизелка" забележила у 11. колу
против комшија са Уба
када су Лајковчани стигли
до позиције 4 на табели "Запада". Пропуштена је прилика да
се у наставку јесени увећа залиха од 22 бода, посебно на
домаћем терену против Шумадије и Јошанице, али лоша
завршница не може променити чињеницу да је тим Срђана
Јовановића био озбиљан фактор у српсколигашком
такмичењу.
Српска лига "Запад", 17. коло

Слога (Пожега)- Железничар (Л) 7:0 (4:0)
Стадион Слоге у Пожеги. Судија: Добривоје
Шишмановић (Топола). Стрелци: Плазинић у 12., 25. и 62.,
Ристић у 20., Јовановић у 44. и Јанковић у 73. и 83. минуту.
Није било картона.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Петровић 5, Митровић 5, Ђермановић 5
(Пантелић 5), Живковић 5, Тинтор 5, Павловић 5, Ђукић 6,
Мијушковић 5, Станојевић 5, Ракић 5, Радибратовић 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Вељко Плазинић (Слога)
Посебно вредне биле су победе у Ужицу и Ваљеву,
треба истаћи и тријумф у Лајковцу против Младог радника, а
огроман недостатак спортске среће (два ауто-гола) коштали
су пораза од Јошанице. Голгетерски је одскочио Петар
Станојевић са 6 погодака, а пратили су га Дарко Ђукић,
Марко Арсић и Милош Тинтор са по 3 поготка. Искусни
штопер је био незамењив у стартној постави и за похвалу је
податак да има максималну минутажу, а једини је још Дарко
Ђукић забележио 17 наступа. Петар Станојевић је пропустио
један меч, а у групи играча којима је Јовановић највише
веровао налазе се и Павловић, Митровић, Мијушковић,
Стевновић и Ђермановић. На голу су се смењивали Радован
Ранковић и "бонус" Бојан Петровић, а од осталих млађих
играча највише шансе добио је Михаило Радибратовић.
Није тајна да је Железничар имао велике организационе муке да склопи конкурентан тим, потом и да обезбеди
средства за нормално функционисање. Чини се да је пред
управом први задатак да продужи сарадњу са ваљевским
тренером који је показао да може да извуче максимум из
екипе, али и да обезбеди неколико појачања за миран
Б.М.
српсколигашки сан.

ПОДЕЛА КРЕЧА
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
Општина Лајковац је у сарадњи са Пољопривредном саветодавном стручном службом Ваљево, по други
пут системски и организовано, по претходно спроведеној
неопходној процедури, извршила расподелу кречног
материјала пољопривредницима за реализацију мере
калцизације, у циљу побољшања квалитета обрадивог
пољопривредног земљишта.
Након реализованог јавног позива, право на
бесплатан кречни материјал остварило је 55 пољопривредника са подручја општине Лајковац. Мера је реализована средствима из локалног аграрног буџета, из кога је у
ову сврху опредељено 1,2 милиона динара.
У кругу некадашње “Победе” подељено је пољопривредницима 73.050 килограма хидратисаног креча
намењеног калцизацији киселог пољопривредног земљишта. Претходно је ПССС Ваљево урадила анализе киселости, односно pH вредности земљишта. За 55 регистрованих пољопривредних произвођача направљен је
програм поправке земљишта који подразумева примену
одговарајуће количине кречног материјала за смањење
киселости, уз употребу одговарајуће количине стајњака и
препоруку начина уношења у земљиште.

ЛАЈКОВАЦ
СУМОРНА ЈЕСЕН ЗА ЛАЈКОВАЧКОГ ЗОНАША

ГАВРИЛОВИЋ
СВЕТЛА ТАЧКА
Једна од најтежих јесени за Задругар, ни најстарији
навијачи не памте овако "мршав" учинак, а први део сезоне
окончан је "ремијем" без голова против комшија из
Рубрибрезе. Видан је био грч у игри домаћих, цех нервозе
платио је тренер Драган Вујовић који је због две јавне
опомене искључен, а најближи голу домаћи су били када је
Немања Павловић уздрмао пречку. Био је у шанси и
Гавриловић, истакао се голман Терзић после шута Драгана
Томића, али је и на другој страни Глигоријевић спречио
Владу Јеринића да се радује на терену, где је постигао
троцифрен број голова.
Колубарско-мачванска зона, 15. коло
Задругар (Л) - Рубрибреза 0:0
Стадион Задругара у Лајковцу. Судија: Душан Арсовић
(Горњи Милановац). Жути картони: Јеринић, Глигорић,
Томић, Н.Павловић, Радосављевић (З), Ж.Павловић (Р).
ЗАДРУГАР: Глигоријевић 7, Марковић 6,5 (Милановић -),
Глигорић 7, Радосављевић 7, Симеуновић 7,5,
Марјановић 7, Н.Павловић 6,5, Савић 6,5, Гавриловић 7,
Јеринић 6,5, Томић 7
РУБРИБРЕЗА: Терзић 7, Шепељ 6,5, Симић 6,5,
Марковић 7 (Јовић 6,5), Николић 7, Павловић 6,5,
Бојичић 6,5 (Вићентијевић 6,5), Бокић 7,5, Нерић 7,
Адамовић 6,5, Јеринић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бојан Симеуновић (Задругар)
Сезону је на клупи почео Драган Јовановић, после пораза
у Дивцима заменио га је искусни лазаревачки стручњак
Драган Вујовић, а управа клуба је већ постигла договор са
Вујовићем да и на пролеће предводи Лајковчане. У "сивој"
јесени Задругара, одскочио је нападач Немања Гавриловић
са 8 голова, а у листу стрелаца уписивали су се још само
Бојан Симеуновић, Немања Марковић (по 2 гола) и Урош
Јеринић.

ФК Задругар (Лајковац)
Бојан Симеуновић је био најстандарднији играч код оба
тренера, сакупио је свих 15 мечева и максималан број
минута, а по 14 наступа имали су Гавриловић, Марјановић и
Савић. Капитен Срђан Новаковић, Радосављевић, Немања
Марковић, Немања Павловић и Урош Јеринић су 13 пута
излазили на терен, а буран темперамент и велика
борбеност коштале су Драгана Томића чак 9 жутих картона
у 12 наступа. Два пута је раније морао на туширање
Глигорић, све у свему била је ово јесен пехова и лоше среће
за Задругар која ће пробати што пре да се заборави.
Б.М.

ОБУСТАВЉЕНА ОДБОЈКАШКА
ТАКМИЧЕЊА
Председништво Одбојкашког савеза Србије и
председништва УОКПЛ и УОКРЛ су, на седници одржаној
23. новембра, донели одлуку да се сва одбојкашка
такмичења прекидају до 11. децембра. Утакмице Банка
Поштанска штедионица Суперлиге, Прве лиге, Прве Б
лиге и Других лига одлажу се до 11. децембра. Председништво ОСС ће свакодневно пратити епидемиолошку
ситуацију и благовремено ће донети одлуку о даљем
систему такмичења.

ЉИГ / ВЛАДИМИРЦИ
КОРОНАВИРУС У ЉИГУ

УВЕДЕНА
ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
У последњих десет дана преминуле
четири особе, од почетка пандемије
забележено девет смртних сучајева
У трећем таласу епидемије корона вируса, од 24.октобра
до 30.новембра 2020.године, на територији љишке општине,
укупно је регистровано 338 лица позитивних на ковид-19. У
протеклих 10 дана чак четири лица са подручја љишке
општине су преминула, што од почетка епидемије чини
укупан број од девет смртних исхода. Према званичној
статистици Завода за јавно здравље, у односу на остале
општине Колубарског округа, Љиг је и даље у самом врху по
броју хоспитализованих у Општој болници у Ваљеву.
Због изузетно неповољне епидемиолошке ситуације у
Љигу је, 20. новембра 2020. године, одржана седница
општинског Штаба за ванредне ситуације на којој је
проглашена ванредна ситуација на територији целе општине.
Како се наводи у Одлуци, ванредна ситуација је донета ради
ефикаснијег спровођења мера заштите прописаних од
стране Кризног штаба Владе Републике Србије и заштите
живота и здравља становништва. На овој седници Штаба
оцењено је да је епидемиолошка ситуација изузетно
неповољна уз апел свим житељима Љига да поштују све
мере које је прописала Влада Републике Србије и да
обавезно носе маске, уз нарочиту препоруку да се крсне
славе обележавају строго у најужем кругу породице.
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ВЛАДИМИРЦИ
ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА У ВЛАДИМИРЦИМА

ПОСЕТА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ
ИНВЕСТИТОРА
Представници Torex Europe DOO и Torex
Rusija заинтересовани за индустријску
зону у Владимирцима
Општину Владимирци, 19.новембра, посетили су
Марко Пејић, директор Torex Europe DOO и Лонов Игор,
директор за развој Torex Rusija. Повод њиховог доласка
био је разговор са председником општине Гораном Зарићем, ради покретања производње врата за тржиште
Европе.

Председник општине је у присуству народног посланика Бобана Бирманчевића, директорима показао индустријску зону у Владимирцима, која се простире на површини од око 2 хектара.
Зона привређивања општине Владимирци, која је
представнике фирме заинтересовала, уз помоћ државе и
ресорног министарства потпуно је инфраструктурно
опремљена. Покретањем ове врсте производње на истој,
омогућило би запослење око 100 лица.

КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ПРАВОСЛАВНИМ СВЕШТЕНСТВОМ

ЈОШ ВЕЋА
ПОДРШКА ЦРКВАМА
Редови испред Ковид амбуланте у Љигу
Према речима др Мирослава Јованчевића, директора
љишког Дома здравља, без обзира на број заражених, ситуација је још увек под контролом. Додао је да се прате контакти и редовно тестирају сви са симптомима ове болести.
- Велики је број пацијената који на дневном нивоу прођу
кроз Ковид амбуланту. Веома је важно да се пацијенти не
лече сами на своју руку, већ да се одмах јаве у ковид
амбуланту уколико уоче било који од симптома ове болестирекао је Јованчевић.
Према наводима општинске комуналне инспекције
„редовно се контролишу трговински и угоститељски објекти,
радно време и ношење маски, а кршења ових мера до сад
није било“, истакла је Горца Сајић, начелница за Инспекцијску службу Општине Љиг.
Због великог броја заражених корона вирусом, од
почетка новембра, Ковид амбуланта ради у две смене, а
отворена је и посебна Ковид амбуланта за децу. Од недавно у
љишком Дому здравља врше се и “ брзи” серолошки
тестови, који су ефикасни у почетној фази болести, па је
дијагностиковање брже и ефикасније.
Општина Љиг је обезбедила и калорифере који ће
шаторе, односно импровизоване ковид чекаонице, грејати
током хладних дана и тиме олакшати чекање на преглед
пацијентима са респираторним инфекцијама, колико год је то
могуће.
У циљу спречавања ширења корона вируса редовно се
и даље седмично врши дезинфекција свих јавних установа
и улица.

У канцеларији председника општине Горана Зарића,
средином новембра, одржан је састанак са архијерејским
намесником Посавотамнаве, протојерејем Зораном
Ристивојевићем. Повод састанка било је сагледавање
области и намена, односно црквених активности у
наредној години.

Узимајући у обзир предложене и неопходне адаптације, реконструкције, инвестициона и текућа одржавања
цркава, односно парохијских домова, као и набавку,
односно заштиту црквених реликвија и остале намене,
локална самоуправа ће у наредној години пружити још
већу и значајнију подршку црквеним општинама, поручио
је председник општине Владимирци Горан Зарић, најавивши том приликом и неколико посета црквама на територији општине Владимирци.
Председник општине је истакао значај добре
сарадње, а састанак је оценио као веома успешан, с
обзиром да претходи расписивању конкурса, односно
опредељивању средстава у буџету за наредну годину, за
ову намену.

Vladimirci
na dlanu

24

ВЛАДИМИРЦИ

3.децембар 2020.г.

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

МИНИСТАР НЕДИМОВИЋ У ПОСЕТИ ОПШТИНИ ВЛАДИМИРЦИ

ПОДРШКА МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
- Држава помаже 2.500 младих произвођача у Србији са по 12.500 евра.
- Један од њих је Јован Лазаревић из Кујавице који се, поред осталог, бави и производњом
лековитог биља ангелике, чији ће засад са једног повећати на три хектара.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде
Бранислав Недимовић, средином новембра, обишао је, у
друштву председника општине Владимирци Горана Зарића и
председника Скупштине општине Радета Ковачевића,
пољопривредно газдинство Јована Лазаревића, које се
налази у владимирачком селу Кујавици.
У свом обраћању, министар је истакао да су ове године
укупне субвенције младим пољопривредницима веће него по
конкурсима у последње три године и додао да очекује да ће
средства државне подршке за 2.500 младих пољопривредника, који су конкурисали за бесповратна средства у износу
од 12,5 хиљада евра, бити подстицај да буду још бољи
произвођачи. Обилазећи газдинство, нагласио је да ова
помоћ државе иде младим пољопривредницима који су
највише у воћарству, сточарству и повртарству.
- Негде око 2.500 младих добиће ову подршку од око
12.500 евра. То је новац који добијају унапред и имају рок од 90
дана да га оправдају. Надам се да од тог броја ми добијемо
2.500 озбиљних прича младих пољопривредника. Важно је
нагласити да је доста њих из девастираних подручја, а нама
требају тамо млади људи и то на пословима које они раде, као
што су воћарство, повртарство и сточарство где реално
физичка снага младих људи највише треба- нагласио је

Недимовић са руководством општине
Владимирци у Кујавици

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

УВЕДЕНА
ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Општински штаб за ванредне ситуације општине
Владимирци, на седници одржаној 24.новембра, донео је
наредбу којом привредни субјекти, који обављају
угоститељску делатност (ресторани, кафићи, барови,
клубови и сл.), биоскопи и друге установе културе и
приређивачи посебних и класичних игара на срећу на
територији општине Владимирци неће радити у периоду
од 18,00 часова до 05,00 часова наредног дана.
Поред тога, наложено је и Општинској управи општине Владимирци – Служби за инспекцијске послове да
организује рад, тако да сви делови инспекцијских слу-жби
врше појачан надзор, над применом горе наведених мера.
Такође, на седници Штаба, одржаној 20.новембра,
ради даљег спровођења превентивних мера заштите
безбедности и заштите живота и здравља становништва
донета Одлука о проглашењу ванредне ситуације на
територији општине Владимирци. Мере ће бити спровођене у складу са Уредбом о мерама за спречавање и
сузбијање заразне болести COVID-19.

Министар у разговору са Јованом Лазаревићем
Недимовић. - Наш циљ је да у најтежим физичким пословима
људи добију новац, а са друге стране да купе машине, као што
је Јован урадио са овом садилицом, како би олакшали себи
посао, јер људи често пате од недостатка радне снаге,
нарочито када је реч о пластеницима. Такође, жеља нам је да
људи који су завршили пољопривредне школе добију који
бод више, да укључимо струку, повежемо знање, младост и
потребе Србије.
Ових дана објављена је и ранг листа младих пољопривредника који су конкурисали, а поднето је више од 5.000
захтева.
- Они који нису били задовољни рангирањем, имали су
рок од неколико дана да поднесу жалбе. После тога крећемо
са исплатом новца и сви би требало да добију средства до
Светог Николе- додао је министар Недимовић.
Млади мастер инжењер, двадесетчетворогодишњи
Јован Лазаревић из Кујавице, тренутно се налази на докторским студијама, а након завршеног факултета одлучио је да
се врати на село где, заједно са родитељима, поред пшенице,
кукуруза, кромпира, паприке, пластеничке производње
поврћа, узгаја и лековито биље ангелику чију је производњу
представио и у свом мастер раду.
- Желим да се захвалим Министарству, што су препознали проблем младих и суочили се са решавањем тог проблема, јер овај подстицај ће мени у многоме помоћи и дати
снажан ветар у леђа да своју производњу проширим, додатно унапредим, да то све буде на много вишем нивоу. Ангелику производим на површини од једног хектара, а већ колико
сутра почиње садња за наредну сезону и у плану је да се
посади око три хектара. Наш производ пласирамо фирми
„Медикал“ из Мионице, са којом имамо сарадњу на обострано задовољство- истиче овај млади и амбициозни
владимирачки пољопривредник.
Председник општине Владимирци Горан Зарић, овом
приликом, разговарао је са министром Недимовићем о
положају пољопривредника у Посавотамнави.
- Министар ће размотрити наше предлоге, а ми се
надамо неким новим мерама подршке пољопривредницима
или самим општинама за пројекте који су везани за пољопривреду, чиме би побољшали положај наших сељака и омогућили да им се њихов рад исплати- казао је Зарић.
Србија од марта наредне године стартује са још једним
великим пројектом, у сарадњи са Светском банком, у циљу
унапређења воћарства, повртарства и сточарства, а за ову
намену биће обезбеђено 38 милиона долара.
- Тај пројекат подразумева следеће: 50 посто новца
добијете као грант, 40 одсто је кредитна подршка, а само
десет посто средстава дају сами пољопривредници. Поред
тога, јако је важно што ће пола новца пољопривредни
произвођачи добијати унапред, како би се та прича завртела
и укључило што више младих људи- најавио је министар
Недимовић, током посете општини Владимирци.
М.М.М.

Mionica
na dlanu

МИОНИЦА

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН
ПРЕВРЕМЕНО РОЂЕНЕ ДЕЦЕ

ЉУБИЧАСТА
СВЕТЛОСТ ПОДРШКЕ
Зграда општине Мионица је недавно била обасјана
љубичастом светлошћу, а повод је био обележавање
Светског дана превремено рођене деце. Сваке године у свету
се превремено роди 15 милиона беба, у Србији 4 хиљаде
беба годишње, односно 11 сваког дана. Пут којим пролазе је
пут борбе и неизвесности. Свуда у свету овај дан се обележава са циљем да се пружи подршка малим херојима и њиховим родитељима. Симбол превремено рођених беба је
љубичаста боја јер асоцира на љубичасти одсјај инкубатора
, места у којем проводе своје прве месеце живота. Као вид
подршке, зграде, мостови, спортске хале и други објекти у
градовима широм света осветљавају се баш овом бојом а
такође се организују и бројне активности попут трибина,
радионица, бесплатних прегледа, са циљем да се пробуди
свест о овом проблему.
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Пројекат се суфинансира средствима из буџета општине
Мионица, а на основу решења о расподели средстава за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
остаривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Мионица у 2020.години. Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове
органа који је доделио средства.

СТИГЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

ОД ГИЗ-А ЗА УСТАНОВЕ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Крајем новембра у Мионицу је стигла донација Немачке
развојне агенције (ГИЗ) у виду заштитне опреме намењене
запосленима и корисницима услуга социјалне заштите током
поновног повећања броја заражених од корона вируса.

Бобан Јанковић преузима донацију ГИЗ-а

За разлику од прошле године, када је овај дан обележен
низом активности и када су мали и велики дивови из
Мионице послали поруке подршке својим дивовским
другарима широм света, да издрже, да се не предају, због
актуелне епидемиолошке ситуације планирани програми ове
године нису реализовани, али Мионица није заборавила
мале дивове и сијала је љубичасто као знак подршке
превремено рођеној деци широм света.
А.Ковачевић

Донација у виду 2,778 пари рукавица, 2,778 заштитних маски,
106 визира, 100 литара дезинфицијената и 13 безконтактних
топломера је уручена у оквиру пројекта немачко-српске
развојне сарадње „Услуге социјалне заштите за осетљиве
групе“. Подршка општини Мионица део је веће мере подршке
ГИЗ-а која обухвата 18 градова и општина којима је уручено
50.000 пари рукавица, 50.000 маски, 1.900 визира, 1.800
литара дезинфицијената и 230 бесконтактних топломера.
- Општина Мионица је захвална Немачкој развојној
агенцији на донацији, чиме је успешно настављен пројекат
немачко-српске развојне сарадње на превенцији здравља
како запослених у јединицама локалне самоуправе, тако и
осетљивих друштвених група. Захваљујући донацији, преко
Центра за социјани рад, бићемо у прилици да пружимо помоћ
породицама и појединцима који су најизложенији ризику
заразе вирусом Ковид-19. Подршка ГИЗ-а је од изузетног
значаја за развој локаних самоуправа, посебно општина
попут Мионице које припадају четвртој групи по степену
развијености. Доприноси оснаживању и побољшању
животног стандарда грађана, приближавајући Србију
Европској унији-истиче председник општине Мионица Бобан
А.Ковачевић
Јанковић.

ЗАНИМЉИВ ИСТОРИЈАТ СТАРЕ ЦРКВЕ БРВНАРЕ У ПЛАНИНИЦИ

ЧЕТИРИ ПУТА ПРЕСЕЉАВАНА
Мионички крај је познат по бројним природним и
културно-историјским знаменитостима, а поред прелепих
природних пејзажа, лековите Бање Врујци, спомен куће
војводе Живојина Мишића, Споменика природе Рибница,
важно место заузимају верски објекти. Један од њих је и
црква брвнара у селу Планиници посвећена Покрову
Пресвете Богородице.
Црква Покрова Пресвете Богородице је дрвене
конструкције, једноставног правоугаоног облика и постављена је на каменим темељима. Ивицом камене Часне
трпезе тече натпис који говори о приложнику и години
(1824) када је постављена.
Осим што представља историјску знаменитост, ова
црква има и несвакидашњу судбину јер је пресељавана чак
четири пута. Првобитно се налазила у селу Велишевцу
надомак Бање Врујци. Према предању, када су Срби једном
приликом убили неколико турских војника и у страху од
одмазде која би могла да доведе до спаљивања њихове

светиње, група сељака из
тог краја одлучује да пресели цркву брвнару у друго село. Црква је била спашена и њено ново место је
било оближње село Попадић. Неколико година касније је из Попадића пребачена у Рибницу, где је
дуго година служила као капела. Крајем прве деценије 20.
века црква је и по четрврти пут распакована и пренета у село
Планиницу. Убрзо је поново спакована у свом оригиналном
издању и од тада до данас, више од једног века, поносно
одолева зубу времена.
За њу је везана још једна занимљивост. Наиме, за време
Првог светског рата црква брвнара је служила аустроугарским војницима као болница. Војници који нису преживели су
сахрањивани на брду у њеној непосредној близини.
А.К.
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ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР „ОСЕЧИНА“

У ПЛАНУ ОБНОВА
СРЕДЊОШКОЛСКОГ ДЕЛА
ОВЦ „Осечина“,, некадашња ОШ „Браћа Недић“, квалитетано је и значајно полазиште многих лекара, професора, педагога, трговаца, информатичара, програмера,
шнајдера, посластичара, вајара и других вредних и честитих
професија, који су своје школовање започели у овој школи.

Школа са богатом образовно-васпитном традицијом,
из дана у дан планира, реализује и остварује кораке који воде
унапређењу наставног процеса. По речима председника
општине Осечина, Николе Томићa, доста се води рачуна о
капиталним, текућим и другим инвестицијама у школи.
„Након реконструкције и опремања објекта у коме се
одвија основно образовање, у наредној години планирана је
обнова зграде у којој се реализује настава за средњошколце.
Ова школска година започета је поделом уџбеника за прваке,
а од наредне године књиге ћемо обезбедити и за прву годину
средње школе. Школа је пропознатљива по славним јунацима Првог српског устанка, браћи Глигорију и Димитрију, који
ће поново бити утемељени у назив школе“, истиче Томић.

ОСЕЧИНА - ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ПОКЛОН
СПОРТСКА ОПРЕМА
Ученицима првог разреда ОВЦ „Осечина“ председник
општине Осечина Никола Томић, са сарадницима Биљаном
Мићић, Зорицом Павловић и директором Спортског центра
Осечина Драганом Перишићем, уручио је опрему за физичке
активности.
„Задовољсто ми је што у оваквом времену проналазимо начине да обрадујемо наше најмлађе. Брига о деци и
унапређење њиховог развоја задатак је свих нас. Опрема за
школицу спорта само је један мали гест којим показујемо
значај физичке активности. Циљ нам је да деца што више
времена проводе у кретању и заједничкој игри. Заједница,
учитељи, тренери, родитељи, удруженом бригом и ангажованошћу, допринеће добробити наших најмлађих“, поручио је
председник Томић и додао да је за сваку похвалу посвећеност и стручност професора физичке културе, који организују
школицу спорта са децом.

Подела спортске опреме
По речима директора Спортског центра Осечина,
Школица спорта, као организован облик физичке активности
за децу узраста од шест до десет година, реализује се од 2014.
године, у сарадњи са васпитачима и учитељима.
Опрема, шортс и мајица, обезбеђена је за све полазнике
школице у ОВЦ „Осечина“ и ОШ „Војвода Мишић“.
У наредном периоду рад ће се организовати у три групе.
То ће обухватити корективне вежбе, групу за децу којој је
потребна додатна помоћ и подршка и група за децу која имају
исказане таленте за одређени спорт.

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ МИОНИЧКИХ ОДБОЈКАШИЦА

ШЕСТ ПОБЕДА У СЕДАМ МЕЧЕВА
Од б о ј к а ш и ц е м и о н и ч к е Р и б н и ц е с у о д л и ч н о
стартовале у првенству Друге лиге Центар, забележивши
шест победа у првих седам кола. Одлуком Одбојкашког
савеза Србије сва одбојкашка такмичења су прекинута до
11. децембра, а ову паузу Мионичанке су дочекале на
од л и ч н о ј д ру го ј п оз и ц и ј и с а т р и б од а за ос т а т к а и
утакмицом мање од београдског Лаки Стара, којем су
нанели једини пораз до сада. Одбојкашице из Мишићеве
вароши би победа у заосталој утакмици против Авале у
Београду, где слове за фаворите, винула на лидерску
позицију друголигашког каравана.
Добри резултати нису плод случајности. Одбојкашице тренирају у изванредним условима у Хали спортова
под диригентском палицом искусног стручњака Горана
Ђорђевића за чије име су уско везани сви већи успеси
Рибнице. Поред тога, управа клуба је паузу након завршетка прошле првенствене сезоне искористила да ојача
играчки кадар са идејом да у своје редове врати играчице
које су претходних година носиле дрес Рибнице. То је и
учињено, пошто су Јелена Палавестрић, Хелена Грујић и
Александра Недовић поново постале чланице мионичког
друголигаша. Уз „старооседеоце“, капитена Оливеру
Недовић, Александру Маринковић, Бојану Андрић,
Невену Андрић, Кристину Милосављевић, Јелену Тешић,
Дуњу Жујовић, Јовану Илић, Тину Стефановић, Александру Јевтић и Ирину Недељковић, направљен је тим за
респект.
Све је још пре почетка првенствене трке указивало
да ће Мионичанке ове године бити „тврд орах“ за све

Детаљ са утакмице ОК Рибница
ривале у друголигашкој конкуренцији. Ипак, терен је
једино мерило успеха у спорту и баш ту су играчице
демонстрирале висок ниво квалитета раван месту у врху
табеле. О борби за шампионску титулу је још сувише рано
говорити, али чињеница је да са сваком новом победом
расту и амбиције. Реалног основа за то очигледно има и
можда ће баш ова генерација одбојкашица Рибнице
досањати сан који ни једна од претходних није досањала,
а то је пласман у Прву лигу.
А.Ковачевић
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
С Е Ћ А Њ Е

НИКОЛА
ИЛИЋ
(26.02.1985 - 7.12.2012)

ДУШАН
ПАРИПОВИЋ
(1938 – 2020)
Почивај у миру и нека те
анђели чувају...
Твоји Драгица и Миба са
породицом, из Куршумлије

СЕЋАЊЕ

Господу смо захвални што си
део нас, а бескрајно жалосни
што ниси међу нама.

Миле, Нада
Јована и Елена
СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН ЛАЗИЋ
- ШИФРА
(1976 – 2011)

Био си поуздан сарадник
у пројекту Манифестације
‘’Фаљини дани’’, Убљанин
за углед другима, достојан
поштовања ...
Глас Таманаве

Сине мој! Прође већ девет тужних
година од када си напустио свој
дом. Још увек не могу да верујем
да се нећеш никада вратити. Кад
год изађем на терасу погледам уз
твоје степенице, чини ми се да
силазиш са спрата, чујем твоје
кораке, осећам мирис твог
парфема и дим од цигарете.
Стојим и чекам да се појавиш
и кажеш:„Стави, мајко, једну
кафицу“! Али узалуд, тебе нема.
То су били само моји снови
а у стварности никада више...
Почивај у миру...
Воле те твоји најмилији

12. децембра 2020.г. навршава се година туге и бола од када
нас је напустио наш вољени отац, муж, син и зет

СЛОБОДАН
БОБАЧА
ИВКОВИЋ
из Бајевца
Боки, Твој одлазак оставио је
празнину која се никад неће
попунити и бол који никада
неће престати. Твој осмех,
ведрина, љубав и доброта
живеће у нама заувек
Воле те твоји син Уки, ћерка
Маја, супруга Ема, мајка Живана
и ташта Олга

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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13.12.2020 г. навршиће се година
дана од смрти наше мајке и баке

СЛАЂАНЕ КРЊИЋ
(1974 – 2019)

ДРАГОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ ФУЉА
Сарадник на којег смо се
увек могли ослонити.
Рукометаш за сва времена
Глас Тамнаве

Знамо да негде из прикрајка
будно мотриш на нас. Знамо да
си ту негде са нама, да нас са
неба чуваш и снагу нам пружаш.
Осетимо мајко понекад мирис
твој, као да нам подршку пружаш
да наставимо даље. Очекујемо
те, а тебе нема да се појавиш.
Никада се нећемо помирити
са твојим одласком.
Била си и остаћеш заувек
наш Анђео чувар.
Твоје ћерке: Јелена, Невена
и Бојана са породицама
13.12.2020 г. навршиће се
година дана
од смрти моје супруге

СЛАЂАНЕ КРЊИЋ

8

14

(1974 – 2019)
Година прође, али туга,
бол и сећање на тебе
никада неће проћи.
У мом срцу живећеш вечно.
Твоје топле речи, доброта
и љубав коју си ми пружала,
остаће заувек урезани
дубоко у мом срцу.
Никада те нећу дати забораву...

Твој супруг Небојша

"KRIN 2"
cve}ara

IN MEMORIAM

ДРАГОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ
ФУЉА

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

Последењи поздрав
нашем председнику !

Удружење пензионера Уб
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
Несрећног дана 13.12.2020.г.
навршиће се година дана од како
те Анђели одведоше себи

СЛАЂАНА КРЊИЋ
(1974 – 2019)

МИЛЕНА КРЊИЋ
(1946 – 2019)
Чуваћемо успомену на твој
драги лик и заувек ће део
наших срца припадати теби,
јер једна је мајка...
Ћерка Љиља
са породицом

СЕЋАЊЕ

Анђелу наш! На гробу цвеће,
упаљене свеће и туга која за тобом
никада проћи неће. Премало смо
година провели са тобом и тешко
се миримо са тугом и болом, да
више ниси душо са нама и да
никада нећеш доћи. То срце наше
не може да прихвати! Ти си траг
који се не може избрисати и бол
коју не можемо преболети.
Живећеш заувек у нашим срцима
јер вољени никад не умиру...
Твоји: отац Милан, мајка Нада,
брат Горан и сестра Славица
са породицама

13.12.2020 г. навршиће се година
од смрти наше мајке и баке

МИЛЕНЕ МИЉЕ
КРЊИЋ
(1946 – 2019)

СЛАЂАНЕ КРЊИЋ
(1974 – 2019)
Време пролази, а нама остаје
бол и туга. Живећеш вечно
у нашим срцима и сећањима...
Заова Љиља са породицом

Време које пролази није
избрисало љубав, поштовање
и сећање на твој драги лик.
Живећеш заувек
у нашим срцима...
Син Небојша, унуке Јелена,
Невена и Бојана са породицама

СПОРТ
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МОФЛ Колубаре "Исток", 15. коло

Паљуви- Омладинац
(Калиновац) 2:0 (0:0)
Стадион у Паљувима. Судија: Марко
Ранковић (Тврдојевац). Стрелци:
Ђурђевић у 59. и Новаковић у 82.
м и н у т у. Ж у т и к а р т о н и : М и л о ш
Ивановић, Чобић, Ковачевић, Марко
Николић (О).
ПАЉУВИ: Михајловић 7, Перишић 7,
Грујић 7 (Станојловић 7), Веселиновић
7, Пантелић 7,5, Јовић 7, Спасић 7,
Мијатовић 7, Ђурђевић 8, Новаковић
7,5, Ракић 6,5 (Милутиновић 7)
Резултати 15.кола (28/29.новембар): ОМЛАДИНАЦ: Ђукић 7, Тимотић 6,5,
Савић 7, Чолић 7, Вићентић 7, Марко
Јошева - Колубара (Ј)
4:2
Ивановић
7,5, Милош Ивановић 6,5,
Црвена Јабука - Полет (ДЛ) 2:1
Чобић 6,5, Ковачевић 7,5, Стефановић
Каленић - Полет (Т)
1:6
7, Миливојевић 6,5
Рудар (Р) - Шарбане
1:2
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Чучуге - ОФК Стубленица
2:0
Срђан Ђурђевић (Паљуви)
Звиздар - Пролетер (Б)
2:2
Паљуви нису бриљирали у послеПаљуви - Омладинац (К)
2:0
дњем мечу јесени, али су захваљујући
Младост (В) - Ратковац
3:4
индивидуалном квалитету сломили
срчане госте. У првом делу, Ђурђевић је
1.Polet (T)
11 1 3 47 :26 34 два пута мајсторски наместио шансу
2.OFK Paquvi 11 1 3 35 :14 34 Новаковићу, потом и сам имао "зицер",
3.Mladost(V) 10 2 3 34 :18 32 али се мреже нису тресле.
Отпор Омладинца је сломљен
4.Polet (DL) 10 1 4 34 :15 31
5.Proleter(B) 9 3 3 32 :14 30 после добре асистенције Новаковића и
6.Jo{eva
8 5 2 32 :11 29 приземног ударца Ђурђевића, да би
7.C.Jabuka
7 2 6 33 :38 23 исти тандем, у промењеним улогама,
8.^u~uge
5 6 4 23 :17 21 решио све дилеме. Паљувима је требао
9.Ratkovac
6 2 7 24 :27 20 још један гол за јесењу титулу, али нису
10.Omladinac 5 3 7 16 :17 18 превише форсирали у финишу против
11.Rudar (R)
5 2 8 21 :30 17 ривала који је меч завршио са 10 играча.

Резултати 14.кола (22.новембар):
Колубара (Ј) - Младост (В) 0:2
Ратковац - ОФК Паљуви
0:2
Омладинац (К) - Звиздар,
2:3
Пролетер (Б) - Чучуге
1:1
ОФК Стубленица - Рудар (Р) 2:4
Шарбане - Каленић
2:1
Полет (Т) - Црвена Јабука
3:2
Полет (ДЛ) - Јошева
0:0

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

5
3
3
2
0

2
4
1
3
2

8
8
11
10
13

16 :29
18 :25
22 :32
13 :40
8 :55

17
13
10
9
2
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Каленић- Полет (Таково)
1:6 (1:3)
Стадион у Каленићу. Судија: Јован
Лончаревић (Лајковац). Стрелци:
Аврамовић у 15. за Каленић, а Мирко
Илић у 7., Вишић у 29., Марко Живановић у 40., Лука Живановић у 55., Бранковић у 79. и Ивановић у 88. минуту за
Полет. Није било картона.
КАЛЕНИЋ: Јовановић 6, Драган Васић
6, Данијел Васић - (Деспотовић 6),
Ђаловић 6, Ранковић 6, Димић 6,
Живановић 6, Јовановић 6, М.Васић 7,
Аћимовић 6,5, Аврамовић 7
ПОЛЕТ: Петровић 6,5, Ракић 7, Вишић 8,
М.Илић 7, М.Живановић 6,5, Ивановић 7,
Бранковић 7, Л,Живановић 7, Павловић
8,5, Јовић 7, Радовановић 7.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Павловић (Полет)

www.glastamnave.com
Александар Ивановић,
ФК Полет (Таково)

УБСКИ БОКСЕРИ УСПЕШНИ И У ЛЕСКОВЦУ

ИГОР ПАВЛОВИЋ
ПОНОВО ПРВАК СРБИЈЕ
Још једна златна медаља нашла се на
грудима Игора Павловића, убски борац је после
Сенте и дисциплине фул-контакт, сада био
доминантан на Првенству Србије у дисциплини
К1- категорија до 60 килограма. Иако још
јуниорског узраста, био је доминантан међу
сениорима Б- класе (до 15 борби у каријери), а у
полуфиналу је на поене после три рунде
савладао борца из Власотинца. У финалу још
већа доминација, после два бројања судија је
прекинуо меч Павловића и борца из КБК
"Константин" из Ниша, па ову годину Павловић
завршава као двоструки првак Србије.
Пех у финалу имао је кадет Урош
Ненадовић (до 51 кг.), после једног клизања на
њега је пао ривал из Врања, при чему је добио
ударац коленом у нос. На жалост, лекарска
екипа није успела да заустави обилно крварење, па је меч прекинут, уз констатацију да је
убски борац имао реалне шансе да се окити
"златом". "Сребро" је освојила и кадеткиња
Јована Марковић, као повлашћена је ушла у
финале где је подељеном одлуком судија
поражена од такмичарке из Невесиња (РС). Пут
Лесковца ишли су и Марко Тауз и Дејан
Ивановић, свој наступ завршили су у полуфиналу.
Последње такмичење за борце КБК "Соко"
у овој години је Балканско првенство у Нишу 1213.децембра, наравно под великим знаком питања због актуелне епидемиолошке ситуације.

Није било проблема за фаворита,
мало их је само успорио Аврамовић
голом за изједначење, али је после
добре повратне Павловића предност
Таковчанима вратио Вишић. Марко
Живановић није превише запињао
против бивше екипе, али је лепом солоакцијом пред паузу већ тада решио
питање победника.
Вешто је Лука Живановић повећао
предност на 4:1, шансу да се упише у
стрелце није пропустио ни млади
Бранковић, а најлепши гол дело је Аце
Ивановића који је са ивице шеснаестерца погодио "рашље" гола домаћих.

МАЛИ ОГЛАСИ

Доминантан и у Лесковцу:
Игор Павловић

064/2180-588
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Окружна лига Колубаре, 17. коло

16.коло (21/22.новембар):
Пепељевац - ОФК Осечина 0:2
ОФК Јабучје - Јокс Јунајтед 0:1
ОФК Сењак - Брезовица одложено
Дим.Туцовић - Радник (Уб) 1:0
Тврдојевац - Искра
5:1
Памбуковица - ЗСК
0:2
Трлић - Бањани
одложено
ОФК Брђанац - Стрмово
1:4
Слободна Колубара 2
17.коло (28/29.новембар):
Стрмово 1968 - Пепељевац 6:0
Бањани - ОФК Брђанац
0:0
ЗСК - Трлић
одложено
Искра - Памбуковица
8:2
Радник - Тврдојевац
3:0
Брезовица - Дим.Туцовић
0:3
Јокс Јунајтед - Колубара 2 3:0
ОФК Осечина - ОФК Јабучје 2:0
Слободан ОФК Сењак
15
1.Strmovo
2.D.Tucovi} 11
3.Joks Junajted11
4.Radnik(Ub) 8
7
5.Bawani
7
6.Ose~ina
7.Tvrdojevac 7
8.Kolubara 2 6
5
9.Trli}
4
10.Br|anac
6
11.Iskra
12.Pepeqevac 5
5
13.ZSK
4
14.Brezovica
15.OFK Jabu~je 3
16.OFK Sewak 2
17.Pambukovica 2

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

0 57 : 6
3 27 : 13
4 28 : 24
5 37 : 18
5 28 : 21
6 22 : 19
8 26 : 24
7 19 : 24
4 17 : 18
5 22 : 24
9 29 : 40
8 21 : 29
8 18 : 33
9 21 : 28
8 20 : 32
9 25 : 44
10 19 39

46
35
34
27
24
24
22
21
20
19
19
18
17
14
14
10
10

Окружна лига Колубаре, 16. коло

Бањани- Брђанац (Ваљево)
0:0

Брезовица- Димитрије
Туцовић (Ћелије) 0:2
прекид у 10. минуту
Стадион у Брезовици. Судија: Владимир Зебић (Јасеница). Стрелци:
Радовановић у 2. и Мићић у 5. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Радовановић, Павловић,
Симанић, Гајчић, Радовановић, Јанковић, Бојић.
Д.ТУЦОВИЋ: Радиновић, Теофиловић,
Јовановић, Радовановић, Милош
Павловић, Марко Павловић, Добросављевић, Милошевић, Д.Павловић,
Јевтић, Мићић
Тужан крај јесени у Брезовици,
велики број болесних и повређених
играча довео је до тога да Миленко
Илић рачуна на само 6 играча и
голмана Радовановића.
После два брза и лака гола
гостију, било је јасно да даљи отпор
нема смисла, по познатом сценарију
(повреда играча) судија је после 10
минута свирао крај меча...

Стадион у Бањанима. Судија: Миодраг
Зебић (Јасеница). Жути картони:
Ђорђевић, Миловановић (Бњ). Црвени
картон: Поповић (Брђанац) у 82. минуту.
БАЊАНИ: Тимотић 7,5, Миловановић
6,5, Лукић 6,5, Ђорђевић 6,5, Младеновић 6,5, Милојевић 7, Лесић 7, Ранитовић 7, Костадиновић 6, Миличић 6,5,
Гајић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бранислав Тимотић (Бањани)
Без голова на затварању фудбалске
јесени у Бањанима, а заказао је онај у
кога се домаћи највише уздају. Милан
Гајић је имао барем три стопостотне
прилике које обично реализује и везаних очију, овога пута није погодио ни
оквир гола...
Када су Ваљевци осетили да могу и
више од бода, направили су неколико
опасних напада у финишу, али је
одлични голман Тимотић сачувао
мрежу.

Окружна лига Колубаре, 17. коло

Радник (Уб) - Тврдојевац 3:0 (1:0)
Стадион "Мурињо" на Школарцу. Судија: Давид Васић (Ваљево). Стрелци:
Хаџић у 39, Дамњановић у 64. и Бабић у 67. минуту. Жути картони: М.Луковић
(Р), Митровић (Т).
РАДНИК: Јечменица 7, Рафаиловић 7, Селаковић 7 (Стојковић 7), Јовић 8,
Јоцић 7, Брадоњић 7 (Пурешевић 7), Илић 7 (Живковић -), Ф.Луковић 7, Хаџић 7
(Дамњановић 7), М.Луковић 7,5, Бабић 7
ТВРДОЈЕВАЦ: Петковић 6,5, Митровић 6,5, Ивко Ранковић 6,5, Марјановић 7,
Иван Ранковић 7, Ристовски 7, Синђић 7,5, Илић 7, Савић 6,5, Мирковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Јовић (Радник)
Успешно окончана јесен за екипу Аце Станојевића, мада им је на руку ишла
чињеница да су гости имали човека мање, плус играча на голу. Бабић је на
старту два пута могао из близине до гола, док је на другој страни одлични
Јовић зауставио неколико опасних напада Тврдојевчана.
Први гол је пао у режији Милоша Луковића, Хаџић је главом одлично
реаговао са 7-8 метара. Дамњановић је ударцем искоса са леве стране матирао
Петковића и дуплирао предност, а леп центаршут Рафаиловића у гол је
претворио Бабић. Гости су могли до почасног поготка, статива је зауставила
Илића, а Савић је био непрецизан у мат-позицији.

Тврдојевац - Искра
5:1 (3:1)
Стадион у Тврдојевцу. Судија: Миодраг
Зебић (Јасеница). Стрелци: Синђић у 18.
и 35., Ракић у 24. и Савић у 65. и 76. за
Тврдојевац, а Матић у 45. минуту за
Искру.
ТВРДОЈЕВАЦ: Митровић 7, Јовичић 7
(Јовановић 7), Марјановић 7,5, Ивко
Ранковић 7, Иван Ранковић 7,5, Ристовски 7,5, Ракић 8, Синђић 8,5, Савић 8,
Илић 7,5, Петковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Војимир Синђић (Тврдојевац)
Одлична игра Тврдојевчана у
последњем мечу јесени на домаћем
терену, а тон игри давао је неуморни
Војимир Синђић. Посебно је спектакуларан био његов други погодак, са своје
половине ухватио је на спавању голмана
Искре! Први гол је постигао након
повратне Савића, шут са 18 метара
завршио је у "малој мрежи".
У наставку се разиграо Жељко
Савић, са два гола у свом стилу је угасио
наде гостију који су у надокнади првог
дела смањили предност. Победа је могла
бити и убедљивија, али је голман Искре
зауставио шут Илића са "беле тачке".

Бабић постиже трећи погодак за Радник
Мајстор фудбала: Војимир Синђић

Тврдојевчани су пружили достојан отпор са 10 играча

Перица Марјановић

Одлични услови за игру на „Мурињу“
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Резултати 15.кола (22.новембар):
Задругар (Л) - Рубрибреза 0:0
Јединство (В) - Дрина
1:0
Борац (Л) - Раднички Ст.
3:1
Младост (Др) - ОФК Дивци 1:2
Слога (Б) - Раднички (В)
1:0
Спартак (Љ) - Младост (ДД) 0:3
Младост (П) - Рађевац
0:1
Врело Спорт - Рибница
1:0

ЈЕСЕН ВРЕЉАНСКОГ
ПОНОСА
- Гол Немање Блажића са "креча" за крај сјајне полусезоне.
- Блажић са пет голова најбољи стрелац, Радовановић
ударна игла Врељана. - Две победе службеним резултатом,
тренер Милош Гаврић користио 21-ог играча.

Фантастичан резултат чете Милоша Гаврића- минималном победом над
Рибницом, екипа Врело спорта обезбе11 2 2 30 :12 35 дила је друго место на половини
1.Ra|evac
2.Vrelo sport 10 1 4 26 :13 31 првенства Колубарско-мачванске зоне!
И Врељани и Мионичани дочекали су
3.Radni~ki(V) 9 3 3 29 :15 30
4.Sloga(B) -9 12 2 1 35 :8 29 последњи јесењи меч у "окрњеним"
5.Mladost(P) 8 4 3 27 :18 28 саставима, у првом делу водила се
6.Jedinstvo(V) 7 2 6 21 :16 23 уједначена борба где је најближи голу
6 4 5 23 :10 22 био Бранковић. Показао је у тој
7.Drina
6 4 5 27 :16 22 ситуацији голман Милић, али и неколи8.Borac(L)
9.Ribnica(M) 6 4 5 17 :10 22 ко пута у наставку, да ће бити велика
10.OFK Divci 7 1 7 18 :14 22 препрека за врељанске стрелце, а нису
11.Zadrugar(L) 4 2 9 14 :20 14 успевали ни Радовановић, Блажић,
12.Mladost(DD) 4 0 11 15 :45 11 Ђурђевић... да сломе отпор Рибнице.
Заслужена награда стигла је у
13.Radni~ki S. 3 1 11 12 :27 10
последњим минутима полусезоне14.Mladost(Dr) 1 6 8 12 :26 9
Александар Радовановић
Радовановић је унео лопту у шесна15.Rubribr. -9 4 4 7 17 29 7
естерац, а Мијушковић неопрезним
16.Spartak (Q) 1 2 12 6 50 5
стартом скривио једанаестерац. Одго- Радовановић био једини адут Милоша
Гаврића.
Апсолутно поверење тренера имали
су Љубиша Ракић, капитен Дарко Матић,
Немања Бранковић и "бонус" Антонић
са свих 15 утакмица, а један меч мање
забележили су Симић, Ђурђевић,
Леонтијевић и Радовановић. Марко
Ђурђевић се четири пута нашао у листи
стрелаца, али је његов утицај на игру
био много већи од бројке голова, док су
поготке још постизали Антонић (два),
Ивица Матић, Бранковић, Симић,
Милошевић и Обрадовић, пристигао из
Јединства средином јесени:
- Одлично одрађен посао, можда
смо у финишу јесени мало пали, али је
Поклон аутомобил Ауди А3 за Радовановића, најбољег играча Врело спорта
било нереално да целу полусезону
одиграмо на највишем нивоу. Посебно
ворност је преузео Немања Блажић, сам поносан на победе у Крупњу и
Колубарско-мачванска зона, 15. коло
снажан приземни ударац је прошао Лајковцу, у неким ситуацијама нисмо
Врело спорт -Рибница 1:0
близу Милића, али је и он морао да били миљеници судија, али не постоји
Стадион "Мирко-Жаки Матић" у Врелу. потпише капитулацију за огромну ниједан разлог да на паузу одемо са
Судија: Александар Марковић (Горњи радост домаћих играча.
било каквим незадовољством. Свака
Милановац). Стрелац: Блажић у 88. из
Јесен Врело спорта остаће упамћена част играчима и управи на победи у
пенала. Жути картони: Симић (В), по две победе службеним резултатом последњем колу, показали су карактер и
Урошевић, Кремић, Мијушковић (Р).
(против Младости и Спартака), али и по упорност до последњег минута, за шта
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7, Симић 7, сјајним партијама вихорног Александра су добили најлепшу могућу наградуЛеонтијевић 7,5, Ђорђевић 7,5, Матић Радовановића. Брзоного крило је било задовољан је пред зимску паузу тренер
7,5, Бранковић 7,5, Новаковић 7, три пута стрелац, вишеструки асистент, Милош Гаврић који је ове јесени на
Б л а ж и ћ 7 , 5 , Ђ у р ђ е в и ћ 7 , 5 , а за одличне партије награђен је терену користио 21-ог играча, уз
Радовановић 7,5 (од 90. У.Ракић -), аутомобилом марке Ауди А3! Гест напомену да су се у протоколу налазили
Антонић 7 (од 46. Обрадовић 7)
вредан дивљења од стране Немање и Јечменица, Шајиновић, Јевтић и
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Г.Милић (Рибница)
Матића, али далеко од тога да је голман Јовановић.
Б.Матић
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КРАЈ СЕРИЈЕ
У БОГАТИЋУ
- Мачва спретнија на тешком терену. - Павловић,
Предраг Радојичић и Михаиловић слободни у избору
нове средине. - Обрадовић: "Свака част играчима,
захвалност Кнежевићу на добром раду!"
Турбулентна фудбалска јесен завршена је поразом за црвено-беле,
али далеко од тога да Убљани незадовољни иду на паузу. Јединство је у
првом делу полусезоне имало слабе резултате, цех томе платио је
тадашњи тренер Срђа Кнежевић, а повратак Милоша Обрадовића на
клупу обележила је сјајна серија од пет победа, окончана у Богатићу на
затварању првог дела сезоне.
Већ на старту меча против Мачве било је јасно да ће натопљен терен
значајно спутавати играче, а боље се у тим условима снашао домаћин.
Авдић је сјајном финтом избацио из игре Андрића и прецизним ударцем
искоса са леве стране погодио мрежу Јовановића. У 32. минута затресла
се мрежа домаћих после одличне акције Синђића и Бошковића, а радост
Зорана Радојичића спречио је помоћник Срђан Кантар, утисак је, спорном
сигнализацијом недозвољене позиције.
Наставак је почео савршено, Ђокић је послао праву лопту иза леђа
одбране Мачве, овога пута нико није могао да спречи Зорана Радојичића
да се упише у стрелце. Деловало је да су стекли идеални услови за
преокрет, али после само 6 минута "хладан туш" за УбљанеРанисављевић је у најбољој намери "скинуо" лопту са главе Рајовићу, а
Мартиновић, уз мало среће, већ тада резервисао епитет јунака утакмице.
Велики труд до краја меча није прерастао у заслужени бод, па је Милош
Обрадовић морао својим бившим играчима да честита на победи:
- Мачва је данас била спретнија и срећнија, али немам много тога да
замерим играчима. Борили су се до последњег атома снаге, у Богатићу
нису награђени барем бодом, а морам истаћи да нисмо имали ривале
само у играчима Мачве. Нијансе које су се ранијих недеља окретале на
нашу страну, овога пута биле су на страни ривала, верујем да бисмо на
добром терену показали још више и остварили бољи резултат.
У анализи урађеног, млади тренер је пошао од играча, а није
заборавио ни свог претходника:
- Капа доле момцима, моје је било само да им вратим самопоуздање,
а играма у финишу показали су да им је место у врху табеле. Ништа од
овог не било могуће да је Срђа Кнежевић лоше радио, велика захвалност
иде и мом претходнику што сам затекао екипу у добром стању. Увек тежим максимуму, због тога ми је много тешко пао пораз у Богатићу, али то
не може да поквари утисак о одлично урађеном послу у финишу јесени.
Прве потезе направила је и управа клуба, по окончању првог дела
сезоне исписницу су добила тројица играча:
- Крећемо у потрагу за нападачима, није била лака одлука, али смо се
захвалили Павловићу, Михаиловићу и Предрагу Радојичићу. Крај јесењег
дела првенства не значи и крај рада, одржаваћемо форму до средине
децембра како играчи не би имали предугу паузу до почетка припрема.
Наравно, пуно ћемо радити и на тактици, желим да момци пре паузе имају
јасну слику како планирам да играмо на пролеће. Бићемо активни и на
зимској пијаци, јесен је опомена да српсколигашко такмичење није наивно, па ћемо се сигурно појачати за пролеће. Иако испада можда и пола
лиге, о опстанку не желим да размишљам, мој циљ је да сезону завршимо
иза лидера из Пожеге- увек зацртава високе циљеве Милош Обрадовић.

ЈЕСЕЊА
СТАТИСТИКА

МИЛАНОВИЋ ОДСКОЧИО

Бројке су потврдиле оно што је било очигледно- Игор
Милановић је са 10 погодака и 5 асистенција одиграо најбољу
полусезону каријере. Пратио га је Лука Ђокић са 4 гола, док су се три
пута у листу стрелаца уписали Никола Радојичић и Милан Павловић. У
улози "пакера" исказао се и дефанзивац Марко Рајовић, 5 пута је
саиграчима омогућио реализацију.
Лука Ђокић је једини забележио свих 17 наступа, а по меч мање
имали су Иван Јовановић (Ивановић га мењао у Аранђеловцу),
Милановић, Рајовић и млади Ранисављевић. Бошковић,
Ранисављевић и Милановић су по 5 пута кажњени жутим картоном, а
јавна опомена у Богатићу била је 4. за Луку Синђића који ће
пропустити први меч пролећа (одиграо свих 13 мечева по повратку у
црвено-бели дрес, 3 асистенције).
К ада је реч о голманима, Иван Јовановић је бриљирао у финишу
сезоне (примио 19 голова на 15 утакмица, одбранио два пенала у
Ариљу), а Иван Ивановић је дебитовао против Шумадије и добро
одрадио посао у победи на блатњавом терену у Аранђеловцу- 2:1
(стрелци Филиповић и Милановић). Укупно 24 играча користили су
тренери Кнежевић и Обрадовић, а у протоколу су се још нашли омладинци Страхиња Стевановић и голман Лука Јовановић.
Б.Матић

Милош Обрадовић,
тренер ФК Јединство (Уб)
Српска лига Запад, 17. коло

Мачва 1929 - Јединство (Уб)
2:1 (1:0)
Стадион у Богатићу. Судија: Душан Сретеновић (Крагујевац). Стрелци: Авдић у 14. и
Мартиновић у 52. за Мачву, а Зоран Радојичић
у 46.минуту за Јединство. Жути картони: Јекић,
Пузић, Бојић (М), Милановић, Синђић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Бошковић 7,
Рајовић 7, Ранисављевић 6,5, Андрић 6,5,
Синђић 7, Н.Радојичић 7, Ђокић 6,5,
Михаиловић 7, Милановић 6,5, З.Радојичић 7
(од 88. Павловић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Душан Мартиновић (Мачва 1929)

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

14
11
8
7
9
8
7
8
8
7
6
6
6
7
4
2
2
1

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

0
3
4
2
7
6
4
6
7
6
5
7
7
10
8
12
14
13

51 : 8 45
39 : 19 36
27 : 16 29
20 : 10 29
23 : 19 28
29 : 20 27
24 : 15 27
27 : 20 27
18 : 21 26
19 : 21 25
23 : 17 24
21 : 26 22
21 : 33 22
19 : 28 21
17 : 23 17
15 : 38 9
17 40 7
9 45 6

Игор Милановић (са лоптом)
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ОДЛИЧНА ЈЕСЕН ЗА СТАРИЈИ ТАКОВАЧКИ КЛУБ

ИЗ "ПЕПЕЛА" ДО ЈЕСЕЊЕ ТИТУЛЕ !
- Филмски расплет у последњем јесењем колу. - Владимир Стефановић распуцан ове јесени са 11
погодака. - Велики број искусних играча завидног педигреа. - Марко Радовановић бринуо о левој аутлинији, али и саставу и тактици Полета.
Након одласка тренера Жељка Петровића и великог
броја играча, Полет се летос нашао у незавидној ситуацији, са
врло скромним играчким кадром, не само по квалитету, већ и
по броју. Ипак, сплетом разних околности, Таковчани су
јачали из викенда у викенд (додуше, било је и одлазака), а
тријумфом у Каленићу и неочекиваним поразом Младости из
Врачевића на свом терену, јесење почасти стигле су у Таково!
Шансу да се докопају јесење титуле имали су и Паљуви, али
победа од 2:0 против Омладинца сместила их је на деобу
прве позиције, са за нијансу слабијом гол-разликом (мањи
број постигнутих голова).
Незахвалне улоге тренера
прихватио се Марко Радовановић (за неупућене наследник
легендарног Бече), при том није
раздужио дрес и копачке, а прва
појачања су стигла на другарској бази- Влада Стефановић,
Велибор Јовић, Никола Павловић... Тим је комплетиран доласком два звучна појачања у току
јесени- Игор Петровић- Пирић се
након расформирања Тулара
поново нашао на месту успеха и
повезао конце на средини терена, а Жарко Анђић је својом
фудбалском магијом потпуно
променио физиономију екипе.
Када су се на списку појачања
нашла још два "стара аса"- Аца
Ивановић и Дејан Ракић, уз
неколико поузданих старосеМарко Радовановић, делаца попут Марка Живанотренер-играч Полета, вића, Милоша Стефановића,
по потреби и голман Горана Павловића, Срећка и
Мирка Илића... одједном се име

ФК Полет (Таково)
Полета нашло у комбинацијама за сам врх табеле. Терен је
брзо потврдио такве прогнозе, посебно је била битна победа у
Бајевцу (4:3 голом Ивановића у надокнади), а после тријумфа
над имењаком из Доњег Лајковца (5:3) у 12. колу- таковачки
тим се нашао на првом месту МОФЛ Колубаре "Исток".
Ипак, пут ка јесењој титули накратко је стопиран у Јошеви,
несрећним сплетом околности (два смртна случаја и повреде),
Полет је у "скрпљеном" саставу (једва сакупљено 11 играча)
доживео резултатску катастрофу и у том тренутку препустио
лидерску позицију Младости из Врачевића. Међутим, нема
сумње да нас тек чекају праве битке на пролеће, будући да бар
пет клубова сасвим равноправно конкуришу за пласман у
Окружну лигу Колубаре.
Није јесен прошла само у знаку јачања екипе, велики
хендикеп био је одлазак бившег голмана Јединства Кувекаловића у Кину, а животни путеви одвели су капитена
Јанковића, Стефана Поповића и Владу Максимовића ван
граница Србије. Ипак, пролазно време на пола трке даје
оправдану наду да би Таковчани могли да се после 7 година
врате у друштво окружних лигаша, а председник Александар
Радовановић- Беча је више него задовољан урађеним послом:
- Нисмо ово могли да очекујемо на почетку сезоне, ипак
долазак неколицине проверених и квалитетних играча
потпуно је променио слику наших могућности. Да није било
непредвиђених пехова, можда бисмо имали и лепу бодовну
залиху, а велику помоћ ван терена имао сам у људима увек
лојалним клубу попут Зорана Николића, Аце Поповића,
Мирослава Стопе, Душана Бранковића и Милете Миливојевића.
Први "снајпер" Полета био је Влада Стефановић са 11
погодака, пратили су га Марко Живановић са седам и капитен
Мирко Илић са пет голова, а вреди истаћи и учинак
Александра Вишића (четири пута стрелац) који се одлично
снашао на позицији десног бека. Минутажом је одскочио
Мирко Илић (пропустио само меч у Јошеви због смртног
случаја), одлазак Кувекаловића надоместили су голмани
Марко Миливојевић и Марко Петровић, а чак је и Марко
Радовановић морао једном међу стативе. До одличног
резултата, Полет је стигао углавном снагама из убске општине,
једини условно речено "странци" били су Београђани Лука
Живановић и Немања Стевановић.
Б.Матић
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СОВЉАК НА ЛИДЕРСКОЈ ПОЗИЦИЈИ ЧЕКА ПРОЛЕЋЕ ЛИГЕ ОФС УБА

ПОВРАТАК НА ЗДРАВЕ НОГЕ
- Две тешке године након испадања из зоне, ове јесени поново на стази успеха.
- Уз тренера Жељка Петровића, летос стигла колонија играча из Такова.
- Одскочили Јеремић и Радивојевић са по девет погодака. - Без императива за виши ранг.
Звучи парадоксално, али историјска сезона 2017/18. (пласман у Зону
"Дрина") била је мучна и тешка за
Совљачане, па је нова управа на челу са
Радетом Павловићем пуне две године
враћала клуб из "нокдауна". Испадање
у Општинску лигу није схваћено као
трагедија, а долазак на клупу Жељка
Петровића (бивши играч) из Такова
показао се као добитни погодак. Уз њега
је стигла и колонија играча из Полета
(8!), уз још неке коцкице сложио се
мозаик који је неколико месеци касније
донео јесење почасти у Совљак!
Почело је без великих амбиција,
победа против одличне Колубаре у
Лисо Пољу дала је назнаке да Петровићем тим неће бити епизодиста у лиги, а
трећи везани тријумф голом Радивојевића у надокнади против Вуконе био је
јасан сигнал да је селектиран тим за врх
табеле. Уследио је низ нешто лакших
мечева и три "дербија" за крај јесениЈанковић и Јеремић су трасирали пут ка
десетој победи крај Врељанског
гробља, потом и први "реми" без голова
са Милорчанима, а Бојан Гајић је
"оверио" јесењу титулу у Гуњевцу
(победа 2:1):
- Добра атмосфера и тимски дух су
главни разлог успеха екипе, ниједан
играч није био плаћен ове јесени, а мени
је било право уживање да предводим
ове момке са клупе. Велику захвалност
дугујемо председнику Радету Павловићу, Горану Перишићу и Драгивоју
Даничићу који су показали како ради
агилна управа, а и поред сјајног
резултата- нема императива да по сваку
цену морамо у виши ранг- не крије
задовољство тренер Жељко Петровић.

ФК Совљак

Екипу је са гола капитенски предводио Зоран Обрадовић, а у голгетерском
смислу одскочили су рођени стрелац
Ненад Јеремић и "бинго" за ову јесенТома Радивојевић, пристигао из Кожуара (по девет голова). Гајић је четири
пута био прецизан, Берановић једном
мање, а два гола постигао је још један
фудбалер престижног педигреа- Петар
Граховац, као и поуздани штопер Тика
Јанковић. Међу стрелцима нашли су се
Новаковић и непрелазни Миличић,
један од најзаслужнијих за чврстину
одбране јесењег шампиона- само осам
примљених голова.
Не завршава се ту списак оних који су
дали печат одличним резултатима, два
дефанзивца Петровића- Тика и Ненад су
давали пример како се бори за клуб, за
Ранковића није било изгубљене лопте
на средини, а имао је тренер Петровић
одлична решења на клупи. Данијел
Гајић, Нинковић и клинци Ђурић (2002) и

OP[TINSKA LIGA
“UB”
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.OFKTakovo-1 1
13.Tamnava
0

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

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

34
31
30
22
20
19
16
14
13
11
8
4
1

Игор Петровић (2004) попунили су шампионски мозаик, па уз планиране радове на
инфраструктури- можда 2021. буде година поновног фудбалског успона некада
најстабилнијег окружног лигаша... 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

СПОРТ
УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ НА ПРИНУДНОЈ ПАУЗИ

ЛОПТА МИРУЈЕ ДО 11.ДЕЦЕМБРА,
ВАСОВИЋ ПРЕУЗЕО КОРМИЛО !
- ОСС донео логичну одлуку после пораста броја заражених играчица
Суперлиге. - Нешто раније него што је планирано, Владимир Васовић
постао нови тренер ЖОК Уба. - Неизвестан пут у Монцу.
Одбојкашка лопта, барем када
је реч о званичним мечевима, стопирана је до 11. децембра, на жалост
ни ЖОК Уб није остао имун на вирус
који нам је готово паралисао животе. Велики број играчица био је
позитиван на тестирању и отишао у
изолацију, а у импровизованим
условима тренинга радило је шест
одбојкашица- Софија Медић, Љубица Кецман, Сања Тривуновић, Сања
Ђурђевић, Теодора Павловић и други "либеро" Катарина Ђорђевић.
На жалост, разболела се и
Маријана Боричић која је по првобитном плану требала да води
екипу до јануара, али је нова
ситуација изискивала убрзану смену на клупи. Решење је пронађено у
Владимиру Васовићу (рођен 1975.),
некадашњем убојитом коректору
Партизана, потом и успешном
тренеру црно-белих (водио тим до
финала плеј-офа). После интернационалне каријере у Грчкој, Француској и Словенија, а пре шестогодишњег стажа у Партизану, имао је
искуство рада са одбојкашицама у
ужичкиом Јединству, а у Србију се
вратио као двоструки првак Црне
Горе са екипом Будве. У његовој
биографији стоји и функција
селектора јуниорске репрезентације
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КМФ "КАРЕЛИ"

КОРОНА
УЗЕЛА ДАНАК
И поред озбиљних проблема са
корона-вирусом, Убљани су отишли у
Осечину са седам играча и доживели
пораз од 4:1. По резултату делује да је
домаћа екипа Браћа Недић лако
тријумфовала, али је однос снага на
паркету био доста другачији.
Почело је несрећним пеналом
који је скривио Павић, а потом је
следио велики број шанси за Карели.
Тресле су се пречке и стативе,
Мијатовић је имао две прилике где је
теже промашити него дати гол, а на
другој страни домаћин је кажњавао
сваку грешку Убљана. Једини је пут до
мреже нашао Ивковић, али прекасно, а
цех непотребној нервози платили су
црвеним картонима Влада Благојевић
и Никола Лукић.

Владимир Васовић,
нови тренер ЖОК Уб
Србије (три године), тако да се чини
да је управа клуба повукла одличан
потез.
Председница Ивана Васиљевић је после прележаног вируса
поново на радном месту првог
"оперативца", а у међувремену је
одржан и жреб за осмину и четвртфинале Купа ЦЕВ:
- Жребом је одлучено да се
игра у Монци од 8-10. децембра, а
ми меч осмине финала треба да
играмо против чешке екипе Шелми
из Брна. Одлазак у Италију је под
великим знаком питања, тешко је
било шта планирати у актуелној
ситуацији, али још нисмо дефинитивно одустали. Могуће је да ће и
систем такмичења у Суперлиги
претрпети промене, односно да се
неће играти мини-лига, али ће све
то зависити од епидемиолошке
ситуације. Већ у току ове недеље се
постепено нормализује рад у нашој
екипи, упућујем велику подршку и
жеље за брз опоравак нашој Маријани, а сигурни смо да је Влада
Васовић најбоље решење за клупу
ЖОК Уба у овом тренутку. Б.Матић

Александар Павић
Уз четири играча који су били
позитивни на тесту за Ковид-19, било
је јасно да тренер Аћимовић нема
"кворум" за утакмицу са Флешом
наредног викенда на убском паркету,
па је тај меч одложен. Не рачунајући
сусрет са Ваљевцима, Карели до паузе
има још две утакмице- са Безбедношћу и Пријепољем, а мечеви са
Златибором, Бајином Баштом и Зеноном играће се после зимске паузе.

РЕГИОНАЛНА ЛИГА ЗАПАД- ГРУПА А
1. Bajina Ba{ta 8
5
2. Zlatibor
3. PP 192
4
4. Bezbednost
4
5. Bra}a Nedi} 4
6. Kareli (Ub)
2
7. Zenon(Lajkovac) 2
8. Fle{ (V) -1 2

0
1
1
0
0
2
0
0

0
2
4
4
5
4
6
6

+32
+23
+10
+5
-6
0
-40
-24

24
16
13
12
12
8
6
5
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ НА ПАУЗИ ДО 21. ФЕБРУАРА

ИЗМАКАО БОД У ИНЂИЈИ
Није било изненађења у дуелу са
Пораз у последњим
тимом огромне и светле традиције, Југовић је
секундама: Зарин и Рогић
стартном серијом од 6:0 најавио да ће меч
бити лишен неизвесности, а идентична
серија Каћана окончала је први део игре.
Убљани су на папиру донекле комплетирали
редове, али са великим бројем реконвалесцента нису имали снаге да пруже озбиљнији
отпор. Југовић је демонстрирао модеран рукомет, са пуно голова из транзиције, а утисак
је да су Убљани приштедели мало снаге за
мечеве где ће имати веће шансе за успех.
Друга прича била је у Инђији, оба тима
била су инспирисана у нападу и имала висок
степен реализације. Домаћи су константно
водили, а Убљани неколико пута стизали до
изједначења- последњи пут у 60. минуту када
је Зарин поравнао на 42:42. Ипак, ваљевски
судијски пар престрого је досудио "седмерац"који је решио меч 13 секунди пред крај,
последњи напад Уба није донео промену
резултата...
Одлуком РСС два кола првог дела сезоне
пребачена су за 21. и 28. фебруар наредне
године, ривали Убљанима биће Лавови и Сивац, а вреди
споменути и добре игре развојног тима који има четири
победе у седам мечева пред гостовање БАСК-у.
Б.Матић
Супер-Б лига "Север-Центар", 8. коло

Уб- Југовић 21:41 (8:21)
Хала спортова на Убу. Судије: Петровић, Цветковић (Ниш).
Искључења: Уб 2, Југовић 4 минута. Седмерци: Уб 6 (4),
Југовић 2 (2).
УБ: Обрадовић, Зељић, Петровић 5 (1), М.Марковић,
Старчевић, Мандић 2, Јовановић, Вилотијевић 1, Стокић 4,
Н.Марковић 1, Рогић 1, Радовановић 3 (3), Милекић,
Ранковић 1, Цонић 1, Зарин 2

Супер-Б лига "Север-Центар", 9. коло

Инђија- Уб 43:42 (25:23)
Спортска хала у Инђији. Судије:
Јевремовић, Радосављевић (Ваљево).
Искључења: Инђија 8, Уб 8 минута.
Седмерци: Инђија 5 (5), Уб 6 (4).
УБ: Зељић, Петровић 2 (2), Старчевић,
Јовановић 12, Вилотијевић, Стокић 4,
Марковић 11 (2), Рогић 2, Радовановић 5,
Милекић, Ранковић, Цонић, Зарин 6,
Милекић, Ранковић, Цонић, Зарин 6

СУПЕР Б ЛИГА „СЕВЕР - ЦЕНТАР“
1. Jugovi}
6
2. Kolubara (L) 6
3. Ma~va (B)
6
4. Smederevo
6
5. In|ija
5
6. Vo`dovac
3
7. Sivac 69
2
8. Lavovi BP
3
9. Ub
2
10. Vrbas Petrol 2
11. Morava (VP) 0
12. Jedinstvo(NB) 0

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

1
0
2
1
3
1
3
4
6
6
6
8

+43
+26
+30
+16
+12
+10
+1
-12
-26
-35
-26
-39

14
14
12
12
11
9
7
6
5
4
2
0
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И "МЛАДОСТАШИ" НА ПАУЗИ
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ДРМЛ "Запад 2", 7. коло

ЈЕДНО ПОЛУВРЕМЕ
МАЛО ЗА ЛИДЕРА
Убљани су одлично отворили меч у Осечини и повели са 9:2, али је
остатак првог полувремена прошао у резултатском егалу. Потврдило се да
Младост још није решила проблем организације игре, али су и у десеткованом
саставу Урошевићеви пулени дошли на корак до победе. На жалост, поново су

Младост 014- Раднички (Ва)
87:103 (27:21, 18:31, 20:30, 22:21)
Сала ОШ "Милан Муњас". Судије:
Ђировић, Средојевић (Чачак).
МЛАДОСТ: Божанић 1, Симић, Ненадовић 2, Милошевић 27, Матић 14, Марковић 2, Ђурић, Марјановић 6, Ивковић 7,
Мишић 6, Васиљевић 22.
ДРМЛ "Запад 2", 6. коло

Осечина- Младост 014 76:69
(19:15, 18:19, 17:18, 22:17)
Спортска хала у Осечини. Судије:
Пантић, Добрић (Ваљево).
МЛАДОСТ: Божанић, Ђорђевић 2,
Симић, Урошевић 16, Ненадовић,
Милошевић 21, Кузмановић, Марјановић
10, Марковић 8, Леповић, Васиљевић 12

ДРУГА МУШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА ЗАПАД 1 - ГРУПА А

КК Младост 014 (Уб)
судије биле у центру пажње- одлични Влада Марковић је
фаулиран на шуту за три поена при минималном вођству
домаћих, уследила је и техничка Влади Урошевићу због
протеста, па је меч преломљен у корист Осечине. Да судије
нису добро радиле свој посао, говори и ситуација само мало
пре спорног фаула када су, и поред признања домаћег играча
да је играо последњи лоптом, показали аут за домаћина...
Против лидера из Ваљева, Урошевићеви пулени су
одиграли најбољу четвртину сезоне, на свом изворно
домаћем паркету (сала ОШ) рафалном паљбом ван 6,75м
направили су двоцифрену предност, али је Раднички
серијом 12:0 почетком другог периода преокренуо резултат.
Улазак бившег играча Уба Марка Јаковљевића донео је
превагу у рекету, одлепили су се момци са Петог пука на 20
разлике, али су и тада Убљани показали карактер и
узвратили серијом 7:0. Неизвесности ипак није било, а вреди
истаћи одличне партије Милошевића и Ђорђа Васиљевића.
"Младосташи" одлазе на одмор са учинком 2-5, у овом
тренутку задовољавајућим, уз напомену да је Урошевић
имао силних проблема са повредама играча, а највише је
недостајао млади Урош Васиљевић.
Б.Матић

1. Radni~ki (V)
2. Apa~-Loznica
3. @elezni~ar L
4. Mladost 014
5. [abac
6. Ose~ina
7. Miks ([abac)
8. Student 014

6
4
4
2
3
2
0
1

0 +142 12
2 -18 10
1 +84 9
5 -39 9
2 +46 8
3 -18 7
6 -224 6
3 +27 5

