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ЗА НОВЕ ФАБРИКЕ ПОТРЕБНИ СУ НАМ
СТРУЧНИ ЉУДИ

ЗАНАТЛИЈЕ НА ЦЕНИ
Глишић захвалан председнику државе на помоћи.
Следи борба за отварање нових радних места.
На Убу се још сабирају
утисци поводом отварања
новог ауто-пута, који ће у
значајној мери скратити
путовања ка Београду и
Чачку, али и утицати на даљи
развој наше општине. У
ишчекивању нових инвеститора и фабричких погона,
који већ показују интересовање за убску индустријску зону.Код петље у Стубленици разговарали смо са
председником општине Уб
Дарком Глишићем. Уз велику
захвалност председнику
Републике Србије што је
успео да пронађе снагу, средства и начин да се заврши
траса ауто-пута, он истиче да
Убљани имају посебан
разлог да буду поносни за
данашњи изглед Уба, јер смо
сведоци веома убрзаног
Александар Вучић
развоја наше општине.
и Дарко Глишић
- Као председеник
општине дао сам свој допринос колико је то у мојој моћи, али реално, да није било председника Вучића, мало тога би успели да реализујемо. За мене је
посебно био емотиван тренутак када је баш овде, на петљи у
Стубленици, на месту где сам одрастао, он дошао и означио
почетак функционисања овог грандиозног пројекта који ће Уб
подићи за неколико нивоа више- истиче Глишић.
Према његовим речима, са нестрпљењем се очекује и
завршетак трасе од Обреновца до Сурчина, како би се
спречиле гужве које настају на искључењу у Мислођину.
- За четири месеца очекујемо пуштање и те деонице, која
ће нам додатно отворити простор за даљи напредак, јер ћемо
имати директан излазак до аеродрома и Београда. Сигуран
сам да ћемо у времену које долази показати зрелости и снаге
да искористирмо шансе да Убу донесемо још више инвестиција, радних места и људи који ће се овде насељавати, јер је
бесмислено правити путеве и зидати фабрике тамо где нема
људи.
Управо је недостатак радне снаге, како каже, једини
проблем са којим се тренутно суочавамо.
- Ми имамо једну фабрику у индустријској зони, док су
три заинтересоване већ сада да дођу. Међутим, не само у Убу,
већ и у читавој Србији, тренутно постоји дефицит у броју
стручних људи који поседују квалификације из одређених
делатности, која су на цени. Једном речју, недостају нам
радници који су у правом смислу речи занатлије и не знам како
ћемо се са тим изборити. Сви би да буду портири и секретарице, да не раде готово ништа, а да примају плату. Таква
занимања су превазиђена у ери модерних технологија, а нама
су потребни људи који знају нешто да раде, направе неки
производ и буду друштвено корисни - наглашава Глишић.
Ипак, први човек општине Уб је оптимиста по питању
даљег развоја:
- Само треба да наставимо путем којим смо кренули, да
будемо одговорни и да се вреднујемо по резултатима, јер
једино тако се може до успеха.
Милован Миловановић

АМАЗОН НЕСТАЈЕ

А

мазонску прашуму већ данима
гута велики, рекло би се, незаустављиви пожар. Овог пута,
плућа планете збиља су угрожена, а светске силе показују невероватну равнодушност.
Актуелни сусрет земаља Г-7 није посвећен овом
проблему, а Американци су поручили да је „тај
пожар унутрашња ствар Бразила’’. Изгледа да само
у филмовима, када нас нападну неки ванземаљци,
планету Земљу спасавају, удружене, светске силе.
На очиглед целог света нестају прашуме које су
производиле кисеоник чији, бар мали део, је
удисао, буквално, сваки становник ове планете. У
неповрат је отишло на хиљаде столетних стабала
са тонама хлорофила тако драгоценог за здравље
људи.
Е, сад! Недавно смо имали прилику да још једном
погледамо филм ‘’2012. година’’. Та година је, је по
Мајанском календару, последња са живим бићима
на овој планети. Старе Маје су, по неким својим
методама, израчунале да ће 2012.године да
прораде највећи вулкани, да ће земљотреси да
поруше све што је изграђено и да ће то бити коначан
крај света... Сценариста је написао научнофантастичну причу којом је истакао људску природу,
супротстављено добро и зло, драмске заплете,
узбудљиве обрте и вратоломне сцене... Уз помоћ
комјутерских анимација дочарана је слика
апокалипсе, рушење облакодера, експлозије
вулканске лаве која покрива хиљаде квадратних
километара, пукотине на земљиној кори у којима се
губе читави градски квартови... Неки научници су
видели спас у изградњи великих васионских
бродова у којима, за цену од милион долара (?) за
једну улазницу, може да се укрца висока класа
човечанства...
Питање које бих упутио сцерастима и другим
ауторима овог узбудљивог филма, кад бих се,
неким чудом, нашао у прилици, било би
једноставно: У које банке (уопште, где?) је
депонован тај новац? У којем облику (није могуће
да постоје толике количине наштампаног кеша)?
Шта би представљао тај новац на тим ‘’Нојевим
баркама’’, чему би служио и ко би и за шта могао да
га употреби? Да купи нову планету?
Али, филмски сценарији су такви. Све је могуће и
све је у функцији постизања што већег интересовања публике. А, ипак, стварност је нешто сасвим
друго.
Ови актуелни светски политички сценаристи, као
што то обично бива, превазишли су машту оних
филмских. Док се климатске промене опасно
приближавају катаклизмичким облицима, они се
прегањају око политичких утицаја, наводном
демократизацијом недемократских земаља,
повећавањем подручја свог политичког утицаја...
Посебвна прича су нуклеране пробе, трка у наоружању, манипулација мигрантима, тероризмом,
диригованим „народним револуцијама”...
А прашума гори, Амазон нестаје!
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НА ПРОСТОРУ СТАРЕ

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА НОВЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ
Савремено опремљен пијачни комплекс гради се на парцели површине 42 ара,
а укупна вредност инвестиције износиће преко 230 милиона динара
Уклањањем некадашњег објекта, почела је реализација великог пројекта изградње нове зелене пијаце на Убу,
модерног покривеног здања, који ће бити завршен до
пролећа. Савремено опремљен пијачни комплекс гради се на
парцели површине 42 ара, а укупна вредност инвестиције
износиће преко 230 милиона динара. Радовима, који су
званично отворени прошле недеље, присуствовао је
председник убске општине Дарко Глишић истакавши да
одавно постоји потреба за новом тржницом, јер је стара била
неусловна и небезбедна и у њу деценијама није улагано.
„Овај пројекат је од вишеструког значаја за општину,
пошто ће наши грађани добити савремену пијацу, изграђену
до највишим стандардима, а домаћи произвођачи неупоредиво боље услове за пласирање робе. За девет месеци, на
некад неугледном простору старе пијаце, нићи ће нова и
велелепна, са још једним мултифункционалним објектом,
што ће улепшати овај део Уба“, нагласио је Глишић.

Будући изглед
нове Зелене пијаце на Убу
Реализација пројекта изградње пијаце одвијаће се
фазно, а радови у првој фази, чији се завршетак очекује до
краја године, подразумевају градњу пословног објекта
затвореног типа (локали) до улице 1. Маја, са главним улазом
са улице. Како сазнајемо од дипл. маш. инж. Љиљане
Ристовић, енергетског менаџера општине Уб, укупна корисна
површина ових објеката
износиће близу 336 метара
квадратних, док ће комплетан простор бити наткривен
хоризонталном АБ таваницом и ограђен.
- На том делу ће бити фиксне тезге, укупно 56 комада,
израђене у складу са најновијим санитарним и еколошким

Поглед са улаза у пијац
(из правца Првомајске улице)

захтевима везаним за зелене пијаце, нарочито ХAССП
стандардом. Носивост тезги треба да буде до 200 килограма.
Простор ће бити значајно унапређен по питању функционалности, естетике, али и комфора за кориснике пијаце,
констатује ЉиљанаРистовић.
Планирано је да након завршетка прве фазе, пијаца
несметано функционише, док се у делу пијаце ка ОШ „Милан
Муњас“ изводи друга фаза радова, која би требало да буде
окончана до априла.
- У другој фази је предвиђена комплексна изградња
атрактивног, вишенаменског кружног објекта, у чијем склопу
су простори чије су намене услужног карактера и могу
функционисати независно од рада саме пијаце, а орјентисане
су према улици Ивана Миловановића, то јест новом делу
града. Кружни објекат је мултифунционалан, постављањем
мобилних тезги може се добити додатни простор за продају
робе, док горња површина може да се искористи и за
одржавање представа, концерата, презентација и сличних
догађања. У доњем делу овог објекта планирани су и локали,
објашњава Љиљана Ристовић.
Укупна површина затворених објеката у приземљу је око
1.500 метара квадратних, а отвореног дела, који ће бити
својеврсни амфитеатар, око 1.200 метара квадратних.
Нова пијаца ће у свом саставу имати и све потребне
садржаје које објекти овакве врсте иначе имају: санитарне
чворове, канцеларију за инспекцију, простор за запослене и
магацин за ваге.
Д.Недељковић

ОТВАРАЊЕ НОВОГ ВРТИЋА 2. СЕПТЕМБРА

БИЋЕ МЕСТА ЗА СВУ ДЕЦУ
Новоизграђени објекат Предшколске установе “Уб“,
примиће 2. септембра преко 160 малишана из млађих и
средњих јаслених група и њихове васпитаче, који ће ову
радну годину започети у изузетно лепом и савремено
опремљеном простору за боравак и игру. Зграда површине
близу 3.000 метара квадратних има 13 соба, где ће бити
места за укупно 250 деце, затим кухињу, фискултурну салу,
просторије за запослене, одговарајући број санитарних
чворова и остале пратеће садржаје. Изградња и опремање
новог обданишта коштали су 259 милиона динара, а радови
су трајали 14 месеци.
„Ово је најмодернији вртић у Србији, изграђен и
опремљен у складу са најсавременијим стандардима и,
уједно, најзначајнија инвестиција у општини. Лично
сматрам да је нешто највреднијуе што смо урадили, зато
што ћемо бити прва локална самоуправа у Србији, где се
укида листа чекања, пошто ће сва деца моћи да се упишу у
Вртић“, изјавио је председник убске општине Дарко
Глишић поводом отварања новог вртића.
Изражавајући задовољство због завршетка овог
репрезентативног објекта, директорка Предшколске
установе Гордана Милосављевић Марковић казала је да је
због проширења капацитета запослено седам васпитача,
осам медицинских сестара и помоћно особље. Такође се
захвалила родитељима, који су помогли да се унесе сав

Дарко Глишић са сарадницима у обиласку
завршног опремања новог убског вртића
намештај у нови вртић, као и колегама, који су прекинули
своје одморе, како би били „при руци“ да се сви послови на
време заврше.
„Простор овог објекта је урађен по свим нормативима и
модерно је опремљен. Највише новца уложено је у кухињу, за
коју су монтери рекли да је боља од оне у хотелу „Интерконтинентал“. У склопу новог вртића имамо и фискултурну салу,
што нам пуно значи јер, осим спортских игара, у њој можемо
да организујемо и позоришне представе“, рекла је директорка
вртића и изричито нагласила да хигијена у новом објекту
мора бити на високом нивоу и ту неће бити попуштања. Д.Н.
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АУТО-ПУТ „МИЛОШ ВЕЛИКИ”

ОТВОРЕН АУТО-ПУТ „МИЛОШ ВЕЛИКИ”

НОВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТАМНАВСКОГ КРАЈА
- Житељи овог дела Србије су, после бројних
одлагања завршетка радова, дочекали ауто-пут, којим
ће, за почетак, моћи да стигну до Обреновца, док ће
од децембра ове године, за када је најављен
завршетак радова од Обреновца до Сурчина, житељи
Колубарског округа много брже стизати до Београда.
Нови ауто-пут „Милош Велики”, на деоници од
Обреновца до Љига, 18.августа, свечано је отворен за
саобраћај. У присуству великог броја грађана, председника
Александра Вучића, министара, гостију из региона и Кине,
чија је фирма радила на изградњи пута, овај важан дан за све
становнике овог краја обележен је уз ватромет и песму
„Играле се делије” на свечаности у Љигу.
- Овај ауто-пут ће бити храст будућности за сву нашу
децу која треба да остану у Србији јер ће да доведе
инвеститоре у Лајковац, Уб, Ваљево, Милановац, Пожегу и
Чачак. Милош Обреновић је кренувши од Палежа (Обреновца)
ка Чачку стигао за 32 дана, а ми данас стижемо за 45 минута. Не
би било овог пута и слободе и свог знања да књаз Милош није
знао шта је важно за земљу и када је важно. Зато, ми данас не
отварамо само аутопут са његовим именом, већ понављамо и
његове кораке којима нас је научио- рекао је Вучић
окупљеним грађанима на главној свечаности, која је одржана
у вечерњим сатима код петље у Љигу.
Током дана, приликом обиласка трасе у отвореном
аутобусу, заједно са српским чланом Председништва БиХ
Милорадом Додиком, представником српског народа у Црној
Гори Андријом Мандићем, кинеском делегацијом и
министрима Владе Србије, председник Вучић је истакао да је
на тај пут Србија чекала више од 70 година и да све што се
гради има за циљ спајање српског народа.
Отворени аутобус са државним руковоством и гостима
кренуо је у обилазак новог аутопута од наплатне рампе у
Обреновцу.

Председник Вучић у отвореном аутобусу
током обиласка новог ауто-пута

Дочек код петље у Стубленици

ОД УБА ДО ЧАЧКА ЗА 35 МИНУТА
Нови ауто-пут од Обреновца до Љига дужине је 62,7
километара а чине га деонице: Обреновац-Уб дужине 26,23
километара, Уб-Лајковац дужине 12,5 километара (где се. због
лошег квалитета, приликом изградње, део у укупној дужини
од 2,5 км морао санирати) и Лајковац-Љиг дужине 23,98
километара. Спајањем са деоницом Љиг-Прељина, која је већ
у саобраћају, у саобраћајној функцији је 103,06 км Аутопута Е763 Београд - Јужни Јадран.
Деоница Обреновац-Љиг је пројектована за брзине од
130 km/h, ширине је 28,4 метра с брзом, средњом и зауставном
траком и чине је 42 моста и надвожњака, где је најдужи мост (у
Руклади) дугачак преко 580 метара. Путарина од Обреновца
до Љига коштаће 420 динара, а наплата ће почети од 1.
септембра.
Поред уштеде времена, отварање ове деонице је
посебно значајно за безбедност саобраћаја у овом региону
пошто ће возачи, коначно, већим делом имати алтернативу за
озлоглашену Ибарску магистралу, највећу црну тачку у
Србији.

Дочек код петље у Непричави

Свечаност у Љигу

АУТО-ПУТ „МИЛОШ ВЕЛИКИ”
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ДОЧЕК ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ КОД ПЕТЉЕ У СТУБЛЕНИЦИ, ВУЧИЋ НАГЛАСИО:
4

„УБ ЈЕ НАЈЈАЧИ У СВОЈОЈ ИСТОРИЈИ”
Уз похвале општиском руководству на челу са Дарком Глишићем. Вучић је
поручио да, уз нове инвеститоре, Уб може да буде још јачи и богатији.

Председник Александар Вучић је, током обиласка
новог ауто-пута „Милош Велики”, посетио и искључење за
Уб, где је истакао да нова саобраћајница представља велику
прилику за ту, али и остале локалне самоуправе на тој траси,
и поручио им да зову инвеститоре.
- Уб је најјачи у својој историји, а уз нове инвеститоре
може да буде још јачи и богатији. Уб је последњих година
посебно напредовао, захваљујући ангажовању Дарка
Глишића, али и самих Убљана- истакао је Вучић приликом
проласка кроз нашу општину.
Председника су, по изласку из аутобуса, којим је
обилазио трасу, дочекали председник општине Уб Дарко
Глишић и глумац Ненад Јездић, одевен у одору кнеза
Милоша, српског државника и дипломате, по коме нови
аутопут и носи име, који је прочитао кнежеву биографију.
Државно руководство, код петље у Стубленици,
дочекали су и представници четири убска спортска
колектива (ФК Јединство, ЖОК Уб, КК Младост 014 и ЖФК
Јединство), који су се захвалили на изградњи нове деонице
јер на већину гостовања морају да пролазе управо тим
правцем, па ће им путовања убудуће бити знатно олакшана.
Секретар ФК Јединство Бранко Матић је, у разговору са
председником Вучићем и Додиком, подсетио на светлу
фудбалску историју Уба и неколико репрезентативаца које је
изнедрио: Ратка Чолића, Драгана Џајић, Душана Савића,
Радосава Петровића, те браћу Немању и Уроша Матића,
имена која се и ван Србије спомињу уз поштовање. Он је,
заједно са тренером Јединства Милошем Обрадовићем,
председнику Србије и члану Председништва БиХ поклонио
дресове и обележја клуба, уз позив да посете стадион на Убу.
Прилику да поразговарају са првим човеком државе
искористили су представници убских ловачких и риболовачких удружења, као и кинески радници који су радили на
овој деоници. Уз похвале општинском руководству и
домаћину Дарку Глишићу на одлично уређеним и осветљеним прилазним путевима који воде ка петљи у Стубленици,
Вучић је наставио обилазак ауто-пута даље, ка Лајковцу.

Представници убског Јединства уручују дресове
и обележја клуба Александру Вучићу и Милораду Додику

Дочек државне делегације у Стубленици

И ЛАЈКОВАЦ ОЧЕКУЈЕ БЕНЕФИТЕ ОД АУТО-ПУТА

ЖИВКОВИЋ ДОЧЕКАО ВУЧИЋА У НЕПРИЧАВИ
Најављена изградња „брзих трака” од Ваљева до Лајковца
На територији општине Лајковац се налази највећа
петља на новоотвореној траси ауто-пута од Обреновца до
Љига. Управо је у Непричави, пре десет година, и започета
изградња Коридора 11 (деоница од Лајковца до Уба дужине
12,5 км), а на том месту, 18.августа, председника Републике
дочекао је водећи човек лајковачке општине Андрија
Живковић, заједно са Слободаном Гвозденовићем,
градоначелником Ваљева. Након краћег разговора и
заједничке констатације о великом значају завршетка аутопута, председник Вучић је упитао Живковића која је
инвестиција тренутно најпотребнија Лајковцу. Добио је
одговор да је то обилазница од Лајковца до Ибарске
магистрале, чија је процењена вредност око 550 милиона
динара. Председник Вучић је обећао, том приликом, да ће
бити урађене „брзе траке“ од Ваљева до Непричаве, како
највећи град Колубарског округа не би остао „слепо црево“.
Под покровитељством Туристичког савеза Србије
своју понуду и потенцијале представиле су туристичке
организације Лајковца, Ваљева и Мионице, а краћи
културно-уметнички програм извело је КУД “Диша
Ђурђевић” из Вреоца. Приликом обиласка штандова, Вучић
је посебну пажњу посветио Лајковчанима, где му је Катарина
Томић из Туристичке организације општине Лајковац
представила понуду овог краја: реку Колубару, воденице на
Колубари, манастир Боговађу и подсетила на чувену серију
„Приче из Непричаве“.
Присутнима се, као гост председника Србије, обратио
члан Председништва Босне и Херцеговине Милорад Додик, а
затим је председнички отворени аутобус наставио своје
путовање до Љига, где је у вечерњим сатима одржана и
главна свечаност поводом отварања ауто-пута.

Живковић и Гвозденовић у разговору са Вучићем

На штанду Туристичке организације општине Лајковац
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ИЗБОР ЗА МИС КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА

ВАЊА У ФИНАЛУ МИС СРБИЈЕ
- За девојку која ће бити мис је потребан унутрашњи склад, унутрашњи сјај. Покушавамо да
форсирамо духовну лепоту. То је пре свега образовање без којег нема дугорочне лепоте и
култура која је виши ниво – објснила је Весна Југовић Де Винча.
Убљанка Вања Милијановић победница је полуфиналног такмичења Избора за Мис Србије, који је по први
пут одржан на Убу, званично као Мис Колубарског округа
2019. године, у петак 9. августа, на тргу Радосава Раће
Петровића, испред новог Хотела “Уб“. Под покровитељством
Општине Уб, а у организацији компаније
„Miss Yu“ и
Установе за културу и спорт, многобројној публици и стручном жирију представило се дванаест полуфиналисткиња, у
модним креацијама Убљанке Валентине Видал.
Церемонија је отворена концертом народне певачице
Драгице Радосављевић Цакане, која је уз бенд „Свитање“
отпевала неколико народних и изворних песама, а у музичким паузама наступали су још и Убљани Немања Максимовић и Марко Петрић, бенд „Стихија“ из Руме, водитељ и
певач Милан Козомара, као и некадашња певачица „Коктел
бенда“ Јелена Ристић (Jellena), која је уз Јасмину Којић уједно
била и водитељ програма. Девојке, које су се жирију и
публици представиле својим шармом, лепотом, и сценским
ходом, савладаним уз помоћ кореографа Мирослава Пуцијашевића, прошетале су у раскошним кратким и дугим хаљинама дизајнерке Валентине Видал из колекције „Summer
lady“.
Манифестацији су присуствовали
председници општина и многобројни
успешни привредници, који су као део
жирија одлучивали која девојка ће понети
титулу најлешпе и пласирати се у финале
„Мис Србије“, које се одржава у октобру
месецу. Задатак није био нимало лак, па су
две такмичарке освојиле исти број бодова,
што се претходних година није дешавало,
тако да је у ужем избору изабрано шест
девојака. Вања Милијановић (24) из Уба, по
професији васпитачица, проглашена је за
Мис Колубарског округа, а прве утиске
испричала је пред медијима, одмах после
проглашења.
- Осећам се врло узбуђено. Нисам
очекивала победу. Драго ми је што сам
учествовала у овој манифестацији, понела
ову титулу и надам се да ћу оправдати утиске својих
суграђана, као и жирија, којима се захваљујем на подршци.
Најлепше сам се осећала у вечерњој хаљини.
Титулу „Прва пратиља“ освојила је Милица Павловић,
која је имала исти број бодова као и Убљанка Вања, тако да је
у договору са председницом компаније „Miss Yu“, Весном
Југовић Де Винчом, донета одлука да се и она пласира
директно у финале овогодишњег избора за Мис Србије. Друга
пратиља је била Валентина Василић, „Мис шарма“ Емина
Рајчић, док је „Мис фотогеничности“ Наташа Николић. У топ
шест, пласирала се још једна Убљанка Милица Живановић.
- За девојку која ће бити мис, потребан је унутрашњи
склад, унутрашњи сјај. Покушавамо да форсирамо духовну
лепоту. То је пре свега образовање, без којег нема дугорочне
лепоте, као и култура
комуникације, исхране, говора,
понашања... Како се понашаш када си сам у соби, а не када те
неко гледа. Захвалила би се општини Уб и председнику Дарку
Глишићу, јер има тај осећај за модерно, нешто што воле
млади, јер ова врста манифестације има једну тежину, пре
свега је јако гледана – објаснила је значај Избора за Мис
Колубарког округа, а и шире, новинарка Весна Југовић Де
Винча.
Вања Милијановић је добила стипендију за комплетно
четворогодишње школовање на Факултету за пројектни
менаџмент, иновације и ИТ, ваучер у износу од 10.000 динара
од Компаније „Miss Yu“, као и ваучер за бесплатно мерење
телесне нутриције на јединственој ваги у Европи, Поликлинике „Solar Medical Centar”. Чекају је напорне припреме, које
обухватају свакодневно тренирање јоге и тај чија, планирање
здравих оброка по саветима „Др Филгуда“, фотографисање,
учење о медијској комуникацији, представљању, снимање
видео материјала, а у вечерњим часовима присуствовање
радионицама које држе познате личности, од којих девојке
могу нешто да науче.
Д.Капларевић

Мис Колубраског округа:
Вања Милијановић (у средини)

Жири је био „на мукама”

Награђене лепотице
са још једном Убљанком
Валентином Видал,
која је креирала хаљине за то вече

Леп амбијент
у парку „Раће Петровића”

Вања Милијановић
у вечерњој хаљини

АУТО-ПУТ „МИЛОШ ВЕЛИКИ”
КИНЕЗИ ГРАДЕ ДЕОНИЦУ АУТО-ПУТА
НОВИ БЕОГРАД - СУРЧИН

КОНАЧНА ВЕЗА
СА БЕОГРАДОМ
Завршетак радова до краја 2021.године
Делегација Србије и кинеска компанија China
Communications Construction Company Ltd (CCCC) потписале
су, 18.августа, комерцијални уговор за изградњу деонице
Коридора 11 од Новог Београда до Сурчина. Радови који би
требало да почну у марту следеће године, како је најављено,
трајаће годину и по дана. Изградњом ове деонице биће
комплетиран ауто-пут од Београда до Чачка.
Уговор са кинеском компанијом у име Србије су
потписали министарка грађевинарства Зорана Михајловић и
в.д директора ЈП Путеви Србије Зоран Дробњак. Вредност
пројекта је 70,5 милиона долара, а завршетак радова
планиран је до краја 2021. године. Деоница представља део
аутопута Коридора 11 и везу са Београдом, у дужини од 7,9
километара.
Како је раније саопштено, деоница од Сурчина до
Обреновца требало би да буде завршена до краја децембра
ове године.

29.август 2019.г.
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ГУЖВЕ У ОБРЕНОВЦУ

САОБРАЋАЈНИ КОЛАПС
У БАРИЧУ И УМЦИ
- Користите алтернативне правце. - Тренутно
бољу опцију представља Ибарска магистрала.
Због отварања ауто-пута од Обреновца до Чачка, током
прошле недеље, дошло је до загушења Обреновачког пута
који преко Барича и Умке, води од Обреновца ка центру
Београда.
Председник општине Обреновац Мирослав Чучковић је
уверен да ће много мање гужве бити крајем децембра када
буде отворена деоница ауто-пута од Обреновца до Сурчина.
До тада, Чучковић возачима предлаже три алтернативна
правца којима се излази на Ибарску магистралу и наставља
даље ка центру Београда.
1. Алтернативни пут преко Велике и Мале Моштанице ка
Сремчици.
2. Алтернативни пут преко Дражевца, Вранића и Мељака
3. Алтернативни пут преко Дражевца, Степојевца и Мељака
Напоменимо да су све три алтернативе знатно дуже,
посебно последња која води преко Степојевца.

ЦЕНОВНИК ВОЖЊЕ НОВИМ АУТО-ПУТЕМ

НАПЛАТА
ОД 1.СЕПТЕМБРА
На овој деоници постоје две чеоне наплатне рампе
које се налазе у Обреновцу и Прељини, и четири бочне
смештене у Убу, Лајковцу, Љигу и Такову. Уколико се
упутите на пут новом деоницом ово су цене које ће вас
дочекати.
Од Љига до Уба цена вожње за мотор је 70 динара, за
путничко возило 130, за комби 200, за камион преко 3,5 тоне
400 и за велике камионе и аутобусе 800 динара.
Од Љига до Обреновца цена вожње за мотор је 120
динара, за путничко возило 240, за комби 360, за камион
преко 3,5 тоне 720 и за велике камионе и аутобусе 1.440
динара.
Од Љига до Лајковца цена вожње за мотор је 40
динара, за путничко возило 80, за комби 130, за камионе
преко 3,5 тоне 250 и за велике камионе и аутобусе 500
динара.
Од Љига до Такова цена вожње за мотор је 60 динара,
за путничко возило 110, за комби 160, за камионе преко 3,5
тоне 320 и за велике камионе и аутобусе 640 динара.
Од Љига до Прељине цена вожње за мотор је 90
динара, за путничко возило 180, за комби 270, за камионе до
3,5 тоне 530 и за велике камионе и ауторрбусе 1.070 динара.

Непрегледна колона на Умци
Због свега тога, већина Убљана и Лајковчана ће
причекати крај децембра (када је планирано отварање
деонице Обреновац - Сурчин) за коришћење ауто-пута до
Обреновца. Тренутно знатно бољу опцију представља
Ибарска магистрала, а многи Убљани који су се запутили ка
Земуну и Новом Београду већ годинама користе пут који
преко Звечке води до Јакова и Сурчина.

РЕКОНСТРУИСАНА ЧЕТИРИ КИЛОМЕТРА ПУТА ОД ПЕТЉЕ У СТУБЛЕНИЦИ ДО РАСКРСНИЦЕ НА УБУ

АСФАЛТИРАН И ОСВЕТЉЕН ПРИЛАЗНИ ПУТ
Неколико дана пре отварања новог ауто-пута, који
пролази кроз убску општину, реконструисана је још једна
саобраћајница која води од петље у Стубленици ка Убу, а
завршава се на раскрсници испод Ђуниса. Ова деоница од
четири километра, средствима ЈП Путеви Србије, у
рекордном року пресвучена је новим асфалтом, након чега
су постављене и нове бандере са лед расветом, које је
финансирала локална самоуправа.
- Желимо да свима који се са ауто-пута буду искључивали у Стубленици, и своје путовање настављали ка
граду, покажемо да је Уб једно лепо и уређено место у које
вреди свратити. Остаје нам само још да обезбедимо
додатне садржаје који се односе на туристичку сигнализацију, којом би представили понуду и лепоте наше општинеистиче Дарко Глишић, председник убске општине.
Према његовим речима, за наредну годину се планира
уређење преосталог дела пута који од петље води десно ка
Радљеву и коповима, чиме ће се, са убске стране, комплетирати уређење прилазних путева новом ауто-путу „Милош
Велики”.
М.М.М.

Прилазни пут ка петљи у Стубленици

8

ОПШТИНА УБ

29.август 2019.г.

ВЕЛИКА УЛАГАЊА У ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ГРАДИ СЕ БАЗЕН И НОВЕ УЧИОНИЦЕ
Пројекат вредан готово три милиона евра обухвата проширење капацитета школе доградњом троетажног
анекса, изградњу пасареле и затвореног базена, замену столарије и постављање нове фасаде
Ученици убске ОШ „Милан Муњас“ догодине ће имати
квалитетнију наставу и боље услове, након што је минуле
недеље почела реконструкција и доградња школе са
изградњом затвореног базена. Радови су поверени убском
предузећу „Грађевинар“, које ће наведене послове завршити
до септембра наредне године. Вредност комплетне
инвестиције, која ће бити реализована у три фазе, износи
близу 347 милиона динара, а средства је обезбедила
Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Србије.
Прва фаза обухвата проширење капацитета школе
доградњом троетажног анекса, чиме ће се добити шест нових
учионица, а постојећа грађевина повећати за 600 квадрата.
Такође, на целој згради матичне школе биће замењена
столарија и постављена нова терморегулациона фасада. У
другој фази планирана је изградња пасареле, која ће
повезивати новоизграђени део са делом где ће бити базен. Ту
ће се налазити и свлачионице, мокри чворови и друге
помоћне просторије, док је у последњој и, уједно, најзахтевнијој фази планирана градња затвореног базена, димензија

Радове изводи конзорцијум
на челу са убским ГП „Грађевинар”

Рок за завршетак је септембар наредне године

Глишић у разговору са извођачима радова
25 са 12,5 метара, чија ће дубина у плићем делу износити 90
центиметара, а у дубљем 1,3 метра.
Уз подсећање да ОШ „Милан Муњас“ следеће године
обележава два века постојања, директорка школе Живана
Баратовић не крије задовољсво што ће у години великог
јубилеја бити завршена ова значајна инвестивија. Према
њеним речима, нове учионице и школски базен су не само
потребни, него и неопходни убским ђацима.
„Од наредне школске године сви наши ученици имаће
прилику да науче још једну важну животну вештину, какво је
пливање. То подиже квалитет наставе али и квалитет живота
у нашем месту. Осим тога, проширењем школе решићемо
проблем недостатка простора. Нажалост, наша издвојена
одељења се осипају, али прилив у матичну школу је велики,
тако да имамо проблема са организовањем наставе, али и
ваннаставних активности и ова инвестиција ће нам много
помоћи да то решимо“, указала је Живана Баратовић.
Окончањем пројекта унапредиће се квалитет наставе
ученика, а самом изградњом школског базена Уб ће добити
нешто што га чини другачијим и посебним у односу на све
остале, рекао је први човек општине Дарко Глишић приликом
обиласка почетка радова у ОШ „Милан Муњас“.
„Овакве инвестиције остају као наслеђе, оно по чему вас
људи препознају и по чему ће вас памтити, а генерацијама
које долазе биће разлог више да остану овде да живе“, рекао
је Глишић истичући да је тренд досељавања на Уб константан, због чега је извесно да ће број од 1.200 ученика, колико их
школа сада има, бити премашен у догледној будућности, те је
улагање од готово три милиона евра у овај пројекат више
него оправдано.
Д.Недељковић

ПРЕДСТАВНИЦИ КИНЕСКЕ КОМПАНИЈЕ У ПОСЕТИ ОПШТИНИ УБ

НАСТАВАК САРАДЊЕ И НАКОН
ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА
Представници кинеске фирме „Чајна хајвеј”, који су у
оквиру „Шандонг хајспид групације” учествовали у изградњи
ауто-пута, посетили су општину Уб и председника Дарка
Глишића. Наиме, намера овог успешног кинеског путарског
предузећа је да настави своје пословање у Србији и након
завршетка радова на ауто-путу, а отворена је могућност да
будуће седиште ове фирме буде управо на Убу.
- Ова кинеска компанија има намеру да остане овде, а
интерес наше општине да њихова база буде управо на Убу,
како би наши људи ту остали да раде. Новац који они
инвестирају од послова које би овде добијали, углавном
завршава овде на Убу, а то и јесте наш интерес. У наредним
данима имамо још неколико састанака где очекујем јако добре
вести, које ће помоћи и њима да остваре одређени интерес
али и нама да се позиционирамо као место у које долазе не
само људи, него и компаније са друге стране света- истакао је
Глишић након састанка.

Детаљ са састанка
Иначе, захваљујући донацији кинеске компаније „Чајна
хајвеј”, која је раније договорена, тениски терени на
Школарцу добили су потптуно нову модерну бетонску
подлогу, попут оне која се користи на најпрестижнијим
светским турнирима (УС опен).
М.М.М.

ИНФРАСТРУКТУРА
ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА
У НОВАЦИМА

БЕЗБЕДНО
ПРЕКО ТАМНАВЕ
Асфалтиран је и део прилазног пута са обе
стране моста који је годинама чекао на уређење
Мост на реци Тамнави у Новацима, који повезује ово
село са Бањанима и Калиновцем, након вишемесечних
радова, коначно је реконстуисан и пуштен у употребу. У
априлу ове године постављена је забрана преласка преко
овог моста, јер његово коришћење није било безбедно.
Велики број мештана, али и становника суседних села,
свакодневно користи овај правац који повезује регионалне
путеве Бањани-Дебрц и Новаци-Коцељева, те је, због тога,
општина Уб у сарадњи са ЈП Путеви Србије интензивирала
радове на оспосовљавању моста, а посао је завршен
почетком августа.
- Mост у Новацима је жила куцавица, јер спаја један део
Новака са Бањанима и користе га, не само мештани овог села,
већ и сви они који путују са једног на други крај наше
општине. Мост је, заиста, био у јако лошем стању и било је
ризично да се било које возило креће преко њега. Ипак, након
три месеца мукотрпног рада, добили смо безбедан и
квалитетан мост, урађен по свим стандардима којим могу
безбедно да се крећу, не само путничка возила, већ и
трактори са тешком механизацијом- истакао је Дарко Глишић,
председник општине Уб, током обиласка завршних радова.

29.август 2019.г.
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У ТОКУ ЈЕ ИЗГРАДЊА
УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА

КОМПЛЕТИРАЊЕ
УБСКОГ КЕЈА
Вредност радова чак 25,5 милиона динара
Локална самоуправа, након неколико година
борбе са нерешеним имовинско-правним односима,
коначно је започела изградњу улице Војводе Мишића,
која се налази у склопу убској кеја. На тај начин, овај
део популарног убског шеталишта, добиће потпуно
нову и модерну саобраћајну која се протеже од Јозића
имања до Васовића моста на обилазници. Да је у
питању један јако комплексан и захтеван пројекат, који
подразумева и уређење канализационе и водоводне
мреже, сведочи вредност овог посла у износу од 25,5
милиона динара. Радове изводи ваљевско предузеће
„Аутотранспорт”, а комплетно уређење и асфалтирање ове улице требало би да буде готово до краја
септембра.
- Радови на овој улици су веома сложени. Са једне
стране је пуно стамбених објеката, док са друге морамо водити рачуна да се не угрози обала реке Уб. Доста
времена потрошено је на саму припрему и, ево,
коначно, смо дошли до фазе када треба да је завршимо- истиче Дарко Глишић, председник убске општине.
- У питању је веома фреквентна улица, којом су се
људи веома тешко кретали јер је терен био изрован и
готово непроходан. Сада ће то бити стављено под
асфалт, чиме ћемо употпунити слику Уба као једне
складно уређене целине са решеним инфраструктурним проблемима. Задовољан сам што, још једном,
доказујемо да ова, као и многе друге улице, које су
деловале, готово, као нерешиве, коначно, добијају
свој прави изглед.

Завршено ојачавање и асфалтирање моста
На задовољство мештана, поред реконструкције моста,
асфалтиран је и део прилазног пута са обе стране моста који
је годинама чекао на уређење.
- Овај пут је јако битан не само за становнике Новака,
већ и за многе друге који се крећу овим путним правцем.
Овуда су пролазили многи камиони са теретом, као и друга
тешка механизација и они су мост потпуно уништили. Раније
није био асфалтиран, док је сада потпуно прекривен
асфалтом као и приступна деоница пута- каже Мико Урошевић, председник Савета МЗ Новаци.

Радови у улици Војводе Мишића
Многи Убљани, који у вечерњим сатима свакодневно шетају поред реке, коначно ће добити заокружену целину на убском кеју, без прашине и неприступачне подлоге. Ова улица ће, умногоме, значити и
становницима овог краја, јер ће им скратити пут до
кућа и растеретити околне саобраћајнице.
М.М.М.

Глишић у разговору са мештанима
Поред реконструкције самог моста, извршено је и
чишћење растиња у речном кориту у реону моста, где је
урађена и камена обалоутврда. Почетком лета, уз помоћ
механизације РБ „Колубара”, извршено је и пробијање
алтернативног пута који пролази кроз засеоке Тешићи и Веселиновићи у дужини од 1.800 метара, који је пресут каменом и
М.М.М.
убудуће ће умногоме користити мештанима Новака.

TMD Install

065/65-11-533

ПОЉОПРИВРЕДА
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У ТОКУ БЕРБА ШЉИВА

КВАЛИТЕТ ОДЛИЧАН,
ОТКУПНА ЦЕНА ЛОША
Шљивари убског краја чекају цену стенлеја,
као и сви у Србији. Све испод 22 до 24 динара
по килограму рода није задовољавајуће,
сматра саветодавац за воћарство
и виноградарство Срђан Станојловић
На подручју убске општине почела је берба шљиве
стенлеј, која је и најзаступљенија у Тамнави, при крају је
берба чачанске родне, а већ су отрешени плодови раних
сорти: рановаче (црвенка ранка), чачанске лепотице,
чачанске ране и чачанске најбоље. Род је солидан, квалитет
одличан, са веома великим садржајем укупних шећера, али
за воћаре опет једна лоша година, због ниске откупне цене,
каже дип. инг. Срђан Станојловић, саветодавац за воћарство
и виноградарство у Пољопривредно-саветодавној и
стручној служби „Ваљево“ (ПССС).
„И шљивари убског краја чекају цену стенлеја, као и сви
у Србији. Све испод 22 до 24 динара по килограму рода није
задовољавајуће. Наиме, по направљеној произвођачкој
калкулацији, шљива произвођача мора да кошта од 11 до 13
динара по килограму, берба је пет до шест динара по килограму, превоз робе до купца и, евентуално, гајбице бар два
динара по килограму. Поставља се питање где је ту произвођач? Па, ту је, али он не рачуна свој рад, своју и муку
укућана, не рачуна превоз и онда се негде уклопи. Убски
воћари имају срећу што су у њиховој близини Термоелектрана у Обреновцу и „Колубарини“ копови, где људи
купују шљиву за ракију и мало боље плаћају, увек бар за два
до три динара више по килограму, прича Станојловић,
додајући да је ове године у откупу чачанска лепотица
плаћана од 12 до 15 динара, а 15 динара чачанска родна.
Приноси су били солидни: у интезивним засадима и преко 20
тона по хектару, док је у екстезивном начину гајења принос
био од седам до осам тона.
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ПРЕПОРУКА СТРУЧЊАКА УОЧИ БЕРБЕ КУКУРУЗА

ПРАВИЛНО
СКЛАДИШТЕЊЕ ЧУВА РОД
Да би се квалитет зрна одржао, а губици били што
мањи, потребно је више пажње посветити одржавњу
здравствене исправности кукуруза у складишту
Овогодишње временске (не)прилике неповољно су
утицале на неке ратарске културе, али не и на кукуруз, који
није био оштећен нити угрожен услед нестабилног времена.
Према речима дипл. инг. Слађане Гавриловић, саветодавца за заштиту биља у ваљевској Пољопривредно савето-давној и стручној служби (ПССС), период од почетка
јуна па надаље био је више него повољан за овај усев, тако
да обећава добар род и квалитет кукуруза, чија би жетва
требало да почне у другој половини септембра.
„Не можемо очекивати рекордне приносе, али свакако
ће количине меркантилног кукуруза бити задовољавајуће
за ратаре и за сточарску производњу“, сматра Гавриловић.
Након жетве, најважнији задатак произвођача је да
правилно ускладиште убрани род да би га сачували, како
по квалитету, тако и по квантитету. По правилу, цена
пољопри-вредних производа је најнижа у време откупа, док
највећу вредност достиже знатно касније, када је понуда
робе на тржишту најмања, због чега се већина ратара
одлучује да складишти своје производе и чека повољније
цене. Да би се квалитет зрна одржао, а губици били што
мањи, потребно је више пажње посветити одржавњу
здравствене исправности кукуруза у складишту.

Дипл. инг. Слађана Гавриловић, саветодавац
за заштиту биља у ваљевској Пољопривредно саветодавној и стручној служби (ПССС)

Дипл.инг. Срђан Станојловић, саветодавац
за воћарство и виноградарство у ваљевској ПССС
Због неоганизованости откупљивача и лоше цене, у
ваљевској ПССС сматрају да следеће јесени неће „баш
владати помама за садницама шљиве“. Из истог разлога,
површине под овим воћем стагнирају, па чак и благо опадају.
Како оцењују, да нема државних субвенција и помоћи
појединих локалних самоуправа за набавку регресираног
садног материјала, заинтересованост би била веома мала.
-Као и увек, само укрупњавање производње, удруживање у било какав вид задруге или удружења води
бољитку. Као велики смо неко и нешто на тржишту и наша се
реч онда мора слушати. Овако, када свако од нас ради и
продаје робу само за себе, постајемо лака „мета“, како
откупљивача код нас, тако и купаца из иностранства,
закључује Срђан Станојловић,саветодавац за воћарство и
Д.Н.
виноградарство у ПССС „Ваљево“.

Услужно бушење
и чишћење бунара
014/463-213
064/160-71-60

Мија Ранковић,
Брезовица

Наша саговорница упозорава да складиштење у
дрвеним и металним кошевима треба вршити само после
темељног чишћења објеката и третирања против
складишних штеточина.
„За чување кукуруза у зрну и клипу, потребно је
водити рачуна о висини влаге пре бербе, а чувањем и
сушењем треба зауставити развој гљива, њихову
физиолошку активност и продукцију микотоксина.
Прошлогодишње залихе житарица обавезно треба
одвојити од овогодишњег рода и кукуруз не складиштити
на бетону, да не би дошло до појаве кондензације.
Складишни простор мора имати неометан проток ваздуха
или се свакодневно проветравати и у њему треба
одржавати одговарајућу температуру. Такође, треба
редовно пратити појаву трулежи на клипу и зрну и
одбацити болесне клипове“, саветује Слађана Гавриловић.
Додаје да складишне штеточине у кратком року могу
нанети значајне штете кукурузу. Губици могу достићи и
преко десет посто смањења у односу на унету количину,
као и неповратни утицај на квалитет и тржишну цену, јер
складишни инсекти,прво, нападају клицу, затим цело зрно,
а својим изметом га загађују. Истовремено, жито нападнуто
инсектима, подложније је нападу појединих гљивица.
Произвођачима се препоручује да празне објекте, за
нове количине кукуруза које ће се тек складиштити,
третирају инсекцидима Dihin, Difos E-50 (a.m dihlorvos), у
количини десет до 20 милилитра у 0,5 до 1,0 литар воде на
100 метара квадратних или течним етиолом (0,2 до 0,3%, то
јест 20 до 30 милилитра у десет литара воде).
Д.Н.
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У ОШ „СВЕТИ САВА” ПАМБУКОВИЦА ИЗГРАЂЕНО

МОДЕРНО ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ
Свој кутак у селу ускоро ће добити и најмлађи становници Бањана и Врела
На месту старог дечијег игралишта, у оквиру школског
дворишта у Памбуковици, ових дана завршена је изградња
новог и модерног кутка за све малишане овог краја, по угледу
на три већ постојећа на Убу. Савремене и безбедне справе за
игру, уз подлогу са гуменом заштитом, обрадовале су
памбуковачку децу, која су се у великом броју окупила како
би поздравила председника општине Уб Дарка Глишића, који
је са сарадницима обишао ново место окупљања малишана
из Памбуковице и околних села.
- Након што смо видели да на Убу влада велико
интересовање и да се сва три игралишта, која смо урадили,
максимално користе, одлучили смо да и наша три већа
сеоска центра у Памбуковици, Врелу и Бањанима,
обрадујемо са по једним сличним моредним објектом.
Мислим да су ових 12 милиона динара, колико смо уложили у
три сеоска игралишта, усмерена на праву страну јер радост
малишана који ће користити ове савремене справе нема
цену. Једино што желим да им поручим је да их користе на
прави начин и да их чувају. Ми ћемо поставити видео надзоре
који ће надгледати ова игралишта, али уколико не ради
савест нећемо их сачувати- истиче Глишић.

Ново дечије игралиште у Памбуковици

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА
У сусрет новој школској години, убска локална
самоуправа уложила је 3,6 милиона динара у санацију
објекта ОШ „Свети Сава” у Памбуковици. До 2.септембра
планиран је завршетак комплетних радова на изолацији
школе, кречења свих просторија, замене половине крова на
школској трпезарији, као и замене дела старе столарије на
школском објекту. Уз захвалност општини Уб што је препознала њихове проблеме, директорка школе Славица Марјановић истиче да ће ови радови највише значити током зимског периода, јер ће се изолацијом школе побољшати
грејање у овом објекту.
М.М.М.

СА СЕДНИЦЕ УБСКОГ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ЗАСЕДАЊЕ У ЗНАКУ
ЈАВНИХ НАБАВКИ
Усвојена одлука о видео надзору
насељеног места Уб
Општинско веће општине Уб је на седници, одржаној
прошлог четвртка, усвојило Одлуку о видео надзору
насељеног места Уб, која представља основ за даље
коришћење већ инсталираних камера на неколико локација
у граду. Овом одлуком утврђено је и да средства за
изградњу, опремање и одржавање овог система обезбеђује
локална самоуправа, док послове обраде видео записа у
јавном интересу и на основу законом утврђених овлашћења врши надлежна Полицијска станица Уб.
- Изградњом овог система референце јавне безбедности у насељеном месту Уб биће подигнуте на виши
ниво. Видео надзор има сврху да омогући сигурну и правно
ваљану идентификацију починилаца кажњивих дела, било
да су у питању кривична или прекршајна дела на јавним
површинама, у околини јавних објеката или на саобраћајним раскрсницама- рекао је Драган Радојичић, секретар
СО Уб.
У даљем току седнице усвојена је и тачка која се тиче
превоза ученика на територији општине Уб, при чему је
посао додељен убском превознику „Аладин-турс”, који је
имао најповољнију понуду у износу од 22.943.250 динара
(процењена вредност јавне набавке износила је 36
милиона). Убски већници усвојили су и закључак о давању
одобрења за закључење уговора за реализацију јавне
набавке „Помоћ у кући”, а посао вредан 3.978.682 динара је
припао Удружењу грађана „Срцем за наш град” из Параћина.
Међу одлукама од посебног значаја нашло се и
одобрење за закључење уговора за реализацију изградње
улице Гојка Дороњског. Овај посао добило је предузеће
„Аутотранспорт” Попучке, које је имало најповољнију
понуду у износу од 9.413.182 динара.
М.М.М.

САНИРАН ПУТ У ГУЊЕВЦУ

ОТКЛОЊЕНА СВА
ОШТЕЋЕЊА
Део под клизиштем у потпуности саниран
са новом путном конструкцијом и асфалтом
Како су и обећали из локалне самоуправе, током
прошле недеље саниран је пут у Гуњевцу, који је служио као
алтернативни правац приликом реконструкције убске
обилазнице и улице ЈНА. Ова деоница је, у последња два
месеца, претрпела значајна оштећена под налетом великог
броја теретних камиона, а посебан проблем мештанима
правио је један део пута који се налазио под клизиштем.
Ипак, Предузеће за путеве Ваљево санирало је сва
оштећења која су се налазила на овом путу, заштитило део
под клизиштем и поставило нови асфалт, тако да је овај пут у
потпуности приведен намени.

Асфалтирање у Гуњевцу
Радове је, ових дана, обишао и председик општине Уб
Дарко Глишић, који је још једном истакао да људи у овом
делу Гуњевца не морају више да брину, јер ће добити једну
сасвим нову и уређену деоницу у дужини од 650 метара.
- Онај равнији део пута кроз Гуњевац, ближе Првомајској улици, је мање оштећен и ту смо радили етапно само
на местима где смо проценили да је пут пукао пресвлачењем
новим асфалтом, али овај део испод клизишта је саниран са
потпуно новом путном конструкцијом и асфалтом. Не враћамо пут у првобитно стање, већ га радимо да изгледа много
боље- рекао је Глишић.
Према његовим речима, сва оштећења пута у улици
8.марта такође су санирана, а у наредним годинама у плану је
њена потпуна реконстукција, уз изградњу тротоара, све до
обилазнице на Вучијаку.
М.М.М.
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Најбоље место
за вашу рекламу !

ДЕПРЕСИЈА ПОСЛЕ
ГОДИШЊЕГ ОДМОРА
Кажу, не почињите од понедељка,
већ од среде или четвртка

Усред залогаја зелене кајсије који ме враћа у
детињство пошто скупља уста и изазива пролив, постављам
питање колико би човек издржао само на зеленим кајсијама?
Или да га дерадикализујем: колико би људи преживело
апокалипсу укидања права да једу месо и установљења
обавезе конзумирања искључиво воћа и поврћа? Претпостављам да би једна трећина одмах извршила самоубиство
јер чему живот када моче нема, у популацији друге дошло би
до пораста анксиозности и осталих загледавања у тачку на
зиду а трећа би наставила самилосну расправу, овога пута, ко
више пати због брања и термичке обраде – воће или поврће?
У ствари, читаву ову непријатну нутриционистичку
тему заролао ми је један текст Удружења за заштиту
животиња објашњењем кроз шта све пролазе енглески
булдози без редовног одржавања кожних набора на њушци,
јадни папагаји без сипине кости, и мачке мезимице у случају
промене места становања. А бог`ме и закључком, да од нас
људи нема већих терориста, јер смо заробили планету у лету
што је, иначе, највиши облик ваздухопловне пиратерије!
Замишљајући аутора одмах ми се јавило да једно пише друго
ради, јер не верујем да у животу није окусио адидас сланину и
пржена јаја, масти, `леба и алеве паприке, јагњећи пречњак
код тече на селу, а кад је сазрео за излазак на Ибарску – и
телећу главу у шкембету!
Истина, има страшног цинизма и лицемерја у томе што
се загледани у своје животињске љубимце залажемо за
њихову породичну равноправност по кућама, а суботом пре
подне `ладно одлазимо у касапнице где нас, из расхладних
витрина, гледају одсечена глава вепра и коло закланих
кокошака. Пошто је научно доказано да су после нас
најпаметнији пси и свиње, кладим се да пас зна зашта служе
витаминске грануле, као што и свиња зна зашта служе
ножеви. Људска сорта одувек хоће немогуће: и душу у рај и
дупе на згодно.
Него, све је добро док фауну мало жалимо, мало
једемо. Замислите ако стварно донесу закон у ком ће жалост
превладати. Закон једнак за све са мозгом и душом. Закон
који каже да се ужасне патње које смо миленијумима чинили
другим врстама сматрају злочином па се забрањује месна
индустрија, укључујући наравно и врућ претоп... Шта бисмо
тад? Ништа, постали би биљоједи. Травождери. Вегетаријанци. С` тим да нам ни та судбина не би била загарантована.
Докони канадски биолози већ су утврдили да је извесни
јавор, прикључен на мерне инструменте, снажно реаговао кад
су га експериментално опрљили бакљом (црк`о је од страха).
Уколико открију и то да кромпир доживљава превелик стрес
кад га откопавају а парадјз кад га беру, мораћемо прећи на
пластику и целофан. Шта друго ако шљиве вређа претварање
у пекмез а јагоде у слатко... Ако пасуљ, купус и боранија мрзе
кад их кувају, кукуруз и паприка кад их пеку а јабуке кад их
гризу... Сто-посто ни брескве не воле када их гризу. Ни дуње
ранке. Ни крушке караманке. Кајсије да не помињем, поготову
зелене. То су адолесценти.

064/2180-588

САВЕТИ ПСИХИЈАТРА

Повратак на посао после годишњег одмора многима
представља стрес. Уместо да се вратимо расположени и
задовољнији, често се догађа да нам је мрско да тренутке
опуштености заменимо пословним обавезама. Одговор на
питање како се суочити са првим радним даном после
вишенедељне паузе, потражли смо код др Љиљане
Лештарић, спец. психијатрије Дома здравља „Уб“.
- Сматра се да једна од четири особе, има симптоме
депресије после одмора. Шта је кључ? Онај ко оде на
одмор под стресом, ако се врати у горем стању, требало
би да потражи стручну помоћ психијатра или психотерапеута. Важно је и како нека особа проведе годишњи
одмор. Наши људи обично узмају одмор како би кречили
кућу, распремали нешто, купили шљиве .... – објашњава др
Љиљана Лештарић.
Иако овакав тип
депресивности није чест,
може се десити свакоме.
После опуштања, дужег
спавања или провода,
љ уд и м а ј е т е ш к о д а с е
привикну на нове обавезе
па им је потребан период
а д а п т а ц и ј е . П с и холоз и
предлажу да се са радном
недељом почне у среду или
четвртак, не од понедељка.
Да се ради два дана, након
чега ће усле-дити викенд, па
од понедељка нормално
наставити радне обавезе.
- Код нас људи врло
ретко користе месец дана
Др Љиљана Лештарић,
одмора. Потребно је миниспец. психијатрије
мум три недеље да би се
организам одморио. Колико
људи је у могућности да искористи дане годишњег
одмора, и лети и зими? Особе које су флексибилније, које
имају добру способност адаптације, боље ће проћи.
Постоје људи којима је и одмор стрес, јер треба да путују,
да се спакују, поготово родитељи са малом децом. Они
иду на летовање због деце, а не због личног задовољства.
Проблем је, углавном, у нама – додаје др Лештарић.
Ако сте одмор провели задовољни и растужи вас
повратак са мора, планине или бање, онда код вас сигурно
постоји неко незадовољство послом, окружењем, самим
собом. Ако то незадовољство прераста у депресију, онда
би требало потражити помоћ стручног лица.
Током радне године, неке особе функционишу по
систему „укључено-искључено“, који подразумева да,
када се вратите са посла кући, искључите своје мисли и не
размишљате о пословним проблемима. А, када сте на
послу, посветите се својим радним обавезама и долазите
на посао са вољом. Уколико посао није омиљен, већ
стресан, то је повратак тежи. Све зависи и која је професија у питању. Постоје људи који се брзо уклопе у радне
обавезе, а постоје и они којима треба времена
- Годишњи одмор треба користити искључиво за
одмарање. Прилагођавање зависи од личности, врсте
посла, задовољства послом и од окружења на послу. Неко
ти се и обрадује кад се вратиш. Некоме недостајеш,
помажеш му у послу, нешто с тобом подели. Да ли је
могуће избећи стрес? Поставите питање себи зашто сте
под стресом. Ако сте отишли на одмор под стресом, мале
су шансе да ћете се лако вратити и отићи поново на посао
без стреса. Најгоре је лечити се алкохолом и нездравом
храном. Не будите несрећни после одмора, јер све иде из
почетка – саветује др Љиљана Лештарић.
Да бисте што успешније током године обављали
радне задатке, угодите себи с времена на време. Покушајте, да бар на дан или викенд одете негде, промените
амбијент, посетите неку знаменитост или природне лепоте, како би смањили стрес.
Д.Капларевић

НАШИ ЉУДИ
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КУВАЊЕ КАО СМИСАО ЖИВОТА

КУВАТИ ЗНАЧИ ВОЛЕТИ
- Храна је лек, а лек храна! Доктори лече људе медицином и лековима, а кувари храном
– истиче дипломирани кувар Милош Чолић, професор куварства
Сви они који су имали прилику да
пробају специјалитете и кулинарске
чаролије професионалног кувара Милоша Чолића кажу да он поседује магичне
састојке који сваком јелу дају посебан
укус. Милош нам открива да, и поред
искуства и дугогодишње праксе, тајна
није увек у некој егзотичној биљчици
коју ћемо додати на почетку или при
крају кувања, већ је укус јела у љубави,
јер - „кувати значи волети“.
Милош је одувек кување схватао
као смисао живота, још од тренутка када
му је љубав према кулинарству пренео
професор куварства Техничке школе
„Уб“ Миломир Симић, па до тренутка,
када после проглашења за ђака генерације уписује Високу хотелијерску школу
у Београду, где је знање стицао уз професора, ментора, а сада и доброг пријатеља др Милорада Вукића. Данас, свој
животни мото преноси на ученике средње Економске школе „Ваљево“, у којој
је професор куварства, а недавно је
завршио специјализацију као струковни
менаџер гастрономије.

У београдском „Square Nine Hotel
Belgrade“ обављао је праксу, где је
стекао значајно искуство које сада преноси на млађе генерације, као и у приватним ресторанима када га позову.
Струка којом се бави врло је тражена и
профитабилна, омогућава честе контакте и познанства са људима.
- Занимање кувара је једно од
најтраженијих послова и код нас и у
свету. То је уносан посао, а генерално
кувара нема довољно. Пружа много
лепих тренутака и у односу на друга
занимања, лепо је. Како каже Хипократ:
Храна је лек, а лек храна! Често када
сретнем неког доктора, зовем их колегама, јер они лече људе помоћу лекова и
медицине, а ја лечим храном. Познајем
много људи који су се излечили и заштитили исхраном. У угоститељству данас
има зараде, али да би било новца, најважнија је љубав, која се стиче временом –
истиче Милош Чолић.
Као искусан кувар, који је недавно
кувао и за познатог фудбалера Немању
М атића, Милош констат ује да је у

Чест гост
у телевизијским емисијама
Пореклом из Тулара, не одриче се
краја одакле је потекао, иако је свој дом
могао да стекне у многим светским
метрополама. У Шведској је радио две
године, у Француској на Азурној обали у
ресторану са Мишелиновом звездицом,
и у Словенији, на Крањској Гори у
хотелу „Hit Holiday“. Замало да оде у
Канаду, али је, ипак, одлучио да остане у
Србији.

Кувао и за Немању Матића

NA NOVOJ LOKACIJI
- STADION FK JEDINSTVO
Jela po poruxbini:
- RIBQA I JUNE]A ^ORBA
- PREBRANAC
- POSNA I MRSNASARMA
JELA SA RO[TIQA

Ub

064/47-44-865

DOSTAVA TOPLIH
OBROKA ZA FIRME
KOLA^I I TORTE
PO PORUXBINI

Uvek sve`a riba ({aran - pastrmka)
Restoran
014/411-989

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

Професионални кувар
Милош Чолић
куварству потребно с амо 30 одсто
талента, а све остало је упоран рад, који
се временом увлачи под кожу. Када није у
кухињи, као да је ван себе. Кроз куварски
занат, много тога може да се научи.
Позиве да кува на крузерима одбијао је,
јер му више приоритет није новац, већ
неке више вредности, које жели да
пренесе на млађе генерације. Не само
средњошколцима, већ и деци школског и
предшколског узраста, која би требало од
малих ногу да се уче правилној исхрани.
Због тога често подржава манифестације
које истичу и негују здраву храну и кување (Дани гљива, здраве хране, гулашијаде, дани купина, малина..), на којима
је често члан жирија.
Као прави кувар који цени труд, када
га други угосте, никада не критикује туђе
кување, а хоће да даје сугестију или
савет, ако то од њега затраже. Критику
задржи за себе, јер сматра да свако ко
креира неко јело или се бави неким
другим послом, ради то како најбоље
уме. На питање какве савете од њега
траже, Милош каже да га мушкарци често
питају којом храном да освоје женска
срца, а на питање ко је бољи у кувању,
дипломатски одговара: Мушкарци су бољи у кувању, а жене су боље домаћице!
Д.Капларевић
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ЗА ПОЧЕТАК РАДОВА НА ДЕПОНИЈИ У КАЛЕНИЋУ

НЕОПХОДНЕ ЈОШ ДВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
За комплетирање пројекта, потребне су три дозволе, а до сада је прибављена прва
Средином месеца у Лазаревцу је одржана девета
седница Скупштине Регионалног центра за управљање
отпадом „Еко – Тамнава”, на којој су представници 11 градова и општина укључених у изградњу депоније у Каленићу
прихватили Информацију о реализацији пројектних
активности везаних, пре свега, за прибављање грађевинских
дозвола неопходних за почетак радова. За комплетирање
пројекта, потребне су три дозволе, а до сада је прибављена
прва. Од убске општине, добијена је дозвола за изградњу
приступне саобраћајнице будућој депонији, у дужини од 650
метара са припадајућом инфраструктуром, док Министарство заштите животне средине треба да обезбеди преостале
две, указао је Ђорђе Максимовић, председник Скупштине
РЕЦ „ЕКО Тамнава”.
„Ускоро би требало да добијемо и посебну грађевинску
дозволе која је потребна за извођење припремних радова на
телу депоније, а до краја године и последњу дозволу која је
везана за само тело депоније. Прве две дозволе су неопходне како би испунили услове да ресорно министарство
обезбеди средства од 560 милиона динара, колико је потребно за све активности -да до краја године распишемо јавну
набавку и већ почетком следеће кренемо у изградњу прист упне саобраћајнице и припремне радове на телу
депоније”, објаснио је Максимовић.
На Скупштини је усвојена и Одлука о условима за
придруживање Колубарском региону за управљање отпадом
града Лознице и општина Мали Зворник, Крупањ и Љубовија,
које су раније поднеле иницијативу да се прикључе Регионалном центру. Тиме депонија у Каленићу додатно добија на
значају, пошто би, практично, цела Западна Србија била
укључена у тај капитални пројекат, а њеном изградњом

Детаљ са седнице Скупштине РЕЦ „Еко Тамнава”
одржане у Лазаревцу
проблем отпада биће дугорочно решен за преко пола милиона
становника, указао је Зоран Петровић, директор предузећа
„Еко Тамнава”.
Седници у Лазаревцу присуствовали су и Слободан
Павловић, помоћник министра заштите животне средине и
државни секретар Драган Јеремић, који су том приликом
изразили уверење да ће регионална депонија бити у функцији
почетком 2021. године.
Регионални центар за управљање отпадом са санитарном депонијом у Каленићу заједнички граде Ваљево, Уб,
Лајковац, Љиг, Моница, Осечина, Владимирци, Коцељева,
Д.Н.
Барајево, Лазаревац и Обреновац.

ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА УБ

МАЊЕ ПОЖАРА НЕГО ЛАНЕ
У току године, ватрогасна служба излазила је на терен педесетак пута, што је мањи број
интервенција него претходних година. Возила стара и до 28 година.
Пожари су најчешћи током лета, поготово када су
температуре високе, а лето сушно, без падавина. Узрок је
углавном људски фактор. Ако су подстакнути јаким ветром и
неприступачним тереном, напори ватрогасаца да се изборе
са пожаром знатно су отежани. Срећом, на територији
општине Уб забележено је мање интервенција него прошле
године.
– Било је неколико пожара на отвореном простору,
али без опасности за ширењем или да прерасту у пожар у
већем обиму. Ако бисмо статистички гледали, у току ове
године смо имали најмањи број тих немилих догађаја. Било
је око педесетак интервенција. Ту спадају и техничке интервенције. Било је неколико пожара у стамбеним објектима,
није био ни један пожар са неком великом материјалном
штетом – истиче Драган Радојичић, командир убске ватрогасне јединице.
Због ранијег великог броја интервенција, Ватрогасна
јединица Уб, радила је много на превенцији у виду предавања и едукативних скупова широм општине у школама и
месним заједницама. Одштампано је на стотине промотивног
материјала, који су у едукативне сврхе подељени по селима
– о штетности спаљивања на отвореном, потенцијалној
опасности и евентуалним санкцијама које могу да буду
примењене према починиоцима. Једна од ставки, која је,
умногоме, утицала на сеоско становништво да буде пажљивије је укидање субвенција од стране државе.
- Апелујем на грађане да не пале на отвореном, врло је
штетно, а и кажњиво. Ближи се септембар, грејна сезона,
припремите ваша грејна тела, прочистите димњаке, јер су
тада учестали догађаји самозапаљења и пуцања оџака, као и
пожара унутар просторија. Тренутно у јединици имамо
седморо људи, што није довољан број запослених. Један
припадник је пензионисан. Ускоро очекујемо пријем младих,
који су прошли потребне провере. По старим прописима,
требало би да имамо 13 људи, а речено нам је да би требало
да прерастемо у вод, од 24 ватрогасца. По отварању ауто-

Убски ватрогасци
пута, мораћемо да будемо доступни у још већој мери.
Гледаћемо да урадимо све што је у нашој моћи – навео је
Драган Радојичић.
У случају саобраћајних незгода, ватрогасна служба мора
хитно да реагује и извади повређену особу из слупаног
аутомобила. Иако је убски репрезентативац Немања Матић
донирао један део опреме, проблем је недовољан број возила.
Најмлађи камион са којим располажу стар је чак 28 година.
Иако је исправан, он неће бити довољан за оно што их очекује.
Потребно је ново возило у којем би могао да се смести
хидроулични развални алат, а које би служило и за, евентуалне, догађаје на ауто-путу.
Д.Капларевић

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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ЂЕЛМАШИ МЕЂУ ШЉИВАМА

ПЛУЋА УБА

Гвозденовић има вредне људе, лепоту на све стране, питомину
на благим брежуљцима, стигао је и асфалт, ту су и готово
непрегледни шљивици - маџарку су замениле стенлејка и чачанка

Ничу нови паркови, али...

Први Ђелмашевићи дошли су
у Гвозденовић с краја 17. и почеткпом
18. века. Један од њих је, у неком
личном сукобу, убио Турчина, па је
убрзо уследила одмазда.
- Дошли су Турци и питали који
су ту Ђелмашевићи? Ал` наши су
одговорили да они нису Ђелмашевићи већ Ђелмаши, па је, нажалост,
страдала једна кућа у Врховинама,
оних који су се одазвали на то презиме - прича, ових дана, у хладовини
трема своје куће у изградњи, Зоран
Ђелмаш. - Наши преци су, после, да им
се Турци не би светили, променили
презиме и од тада - ми смо Ђелмаши.
Дала је ова фамилија, којој и
сада припада цео један засеок у селу
Гвозденовићу са лепом природом и
вредним људима (и женема), седам
свештених лица, а поп Дамњан даровао је степањској цркви крст са 12
рубина, који се и сада може тамо
видети. Ђелмаши славе Ђурђиц,
зимског светог Ђорђа који је убио
аждају, а претежно гаје шљиву. Заједно
са комшијама Савићима имају готово
50 хектара под шљивицима, чачанска
рана и стенлеј. А ту су и други.
Са Зораном (запослен у ‘’Колубари’’) у домаћинству је мајка Живодарка, супруга Весна и синови Илија

Зоран Ђелмаш

да пукне брука и да, на седници
Скупштине општине са ДОС-овом
већином, због недостатка кворума,
буде скинута са Дневног реда Одлука
о додељивању Плакете првог почасног грађанина Убљанину светског
гласа Проф. Др Милану Недељковићу.
Одавно сам дигао руке од
политике-каже Зоран Ђелмаш.
- Свака част властима, али,
с во ј е в р ем е н о л а ј ко вачка судијиница је,
после рочишта и објављивања пресуде у моју
корист, преиначила, по
н е ч и ј е м н а л о г у, т у
пресуду... Коштало ме то
много, али у животу је
најважније здравље и
да деца буду добра и на
правом путу. Све друго
се превазиђе. Па,чак, и
претње пушком...
Остављамо Ђелмаше у добром расположењу. Ако буду звали
Ђелмаши: Иван, Игор, Зоран и Весна
за Ђурђиц, ићићемо,
или бар, ћемо им чести(запослен у Убу), Иван мајстор са тати славу и пожелети срећу, да надипломом средње школе, који, како ставе да се множе, како у овом
рекоше, још бира своју професију и домаћинству, тако и у засеоку ЂелмаИгор (осмак у убској школи). Илија је ша и Савића, комшија који су, својебио на послу, а остатак породице је, времено, у овом селу, стару школу
управо, испоручио пар тона шљиве, изградили... Сада је ту нова школа, а
М.М.
фамилије су оне, старе...
чачанске ране...
- Ове године је био слаб
принос, једва двадесетак тона- додаје
Зоран.- Прошле смо имали преко
70.000 килограма. Било је и за продају
и за ракију. Сада, остало је нешто
стенлејке која касније стиже. Имамо и
свиња, оваца..., као и свако пољопривредно домаћинство, трудимо се...
Године 2010-те нам је изгорела штала,
претрпели смо огромну штету, а
добили од општине 24.000 динара.
Ипак, опоравили смо се, подигли и
нову шталу, кућу... Хвала Богу, кренуло
је, а дечаци добро напредују.
Зоран се бавио политиком,
био одборник (шеф одборничке групе
СРС) који је осветлао образ и одржао
час демократије ДОС-у, када за мало да

Својевремено, противници
бруталне сече старих стабала у
убском парку, истицали су да је то
простор који је представљао ‘’мала
плућа’’ Уба (велика су била и, на
срећу, остала на брду, које је претворено у парк оплемењен садржајима
који, нажалост, нису довољно
искоришћени).
Имамо, сада, трг са патуљастим дудовима којима као да је, неко,
хтео да нам се наруга кад је одлучио
да их засади између камених плоча на температурама које су владале
овог лета и са флекама од слатких
плодова, као да поручују: нисмо
предвиђене за шетњу - зими због
леда, а лети... Могло би, већ око
поднева, јаје да се испржи. Питамо
се, да ли их је, сада, срамота због
онога што су нам учинили?
Парк на Општинском брду је
уређен, али ако буде слабо посећен,
ако Убљани не стекну (поново)
навику да користе све оно што је ту
изграђено и постављено, брзо ће се
вратити у оно стање у којем је некада
био - све поломљено, ишарано, запуштено...
Има и мали парк у троуглу
између убских мостова на реци (сада
поточићу од Убаче), који је, изгледа,
све популарнији због близине
шеталишта на убском кеју.
‘’Школарац’’ је не само ресторан и спортски центар, већ и својеврсни прак у који Убљани све чешће
долазе са децом, често и са оном
најмањом, у колицима - слика која
улива оптимизам и радује...
П а р ко в и у бл и з и н и н о во г
хотела, са језерцетом, фонтаном и
мобилијаром који заслужује дужну
пажњу, су нешто ново што би могло
да се третира и као посебан заштитни знак новог таласа градитељства
у Убу. Некадашње вашариште постаје украс вароши, а када буде завршен
објекат зеленог пијаца и нове парковске површине крај хотела и нових
паметних убских зграда, биће то
најатрактивнији део града, који све
убрзаније расте.
Језго старог Уба су наружиле и
неке уске зграде у главној улици, па
уз трг, који је прилично изгубио од
своје свежине (чему доприносе и
поменути патуљасти дудови), али
остеје утеха да је нови центар свеж и
са модерном архитектуром.
М.М.
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МАРКО ХАЏИЋ, КОМБАЈНЕР, ЧИЈИ СЕ РЕЗУЛТАТИ ПАМТЕ

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
СЛАВСКИ РАЗГОВОРИ

РЕКОРДЕР У ПИК-у ’’УБ’’

ГМО - ПА, ШТА?

ПИК ‘’Уб’’ је био надалеко познат, а његова два основна дела,
‘’Света Поповић’’ и ‘’Тамнавац’’, су имали своје јунаке рада,
рекорде у производњи и стручњаке познате широм земље...

Прича се на славским ручковима
и другде, ових дана, у Тамнави

Радиша Лукић, директор, доле у средини,
а на слици је и Марко Хаџић, горе - давних година...
мотор и радио, тако, годинама. Али,
завршио је радни век са ‘’Торпедом’’
из ријечке фабрике.
Са Марком у домаћинству, на
искрају Калиновца, према Туларима,
живи супруга Загорка и Син Драган.
други син Љуба живи и ради у Београд у. И ма и д ва у н у к а
Душана (од Драгана) и
Бојана (од Љубе).
Теку пензионерски дани уз сећања на
давно прошло време
када је убски ПИК био
међу најбољима у Србији, када се радило, али
умело и да се прослаЈедна давна прослава,
вља, весели и радује
Марко пети с лева
наградама.
- Кад су машине,
убског пољопривредног комбината које смо годинама стицали и отплаћикоји је, са отварањем индустријских вали, продате неком предузећу којег
погона, брзо постао носилац развоја се сећам, било је поред новосадског
Уба и Тамнаве. Петар Хаџић се, са сајма, није ми било право -каже Марко
сетом, сећа тог времена:
са тугом у гласу, али, не замера онима
- Радио сам 27 година са који су то урадили. - Тада је била таква
трактором (једноредном сејалицом, политика...
плугом одводњавао њиве по месец
Иначе, сећа се свих руководана годишње), а кад почне сезона дилаца и колега, а посебно истиче
жетве, комбајном сам скидао летину колегу Бранка Станојевића, а од
са Комбинатових површина у Радној шефова Мишу Пантовића, Рашу
јединици Бањани. Било је то време Митровића, Мила Берића, Радомира
када се није гледало на радно време, а Ајдуковића, Рашевића...
сви смо, када је било потребно,
умели да запнемо као један. Више пута сам награђиван, добио
сат ‘’Марвин’’ са посветом,
проглашен за комбајнера
године...
Давних година, у време
борбе за интензивну производњу у пољопривреди, вештачко ђубриво се довлачило трак т о р и м а и з С л о в ц а гд е с е
обавезно свраћало код згодне
Марко са сином Драганом
кафеџинке на печење, али кад се
ишло у Панчевачку азотару,
Давно је пензионисан, 1986.
на челу колоне, иза њега десетак и
више трактора са приколицама и на године - са 27 година радног стажа.
крају, опет, неко искусан. Ракло би се, Био је болестан, али стање се
тако се калио челик у убском Комби- побољшало... Задовољан је пензијом
нату. Први трактор био је ‘’Задругар’’, јер, како рече, у оно време су пензије,
бензинац који је, касније добио дизел- као и плате, биле знатно веће.
М.М.
Било је то време старих
машина,али са новим еланом за рад.
Биле су и плате велике, живело се на
високој нози јер је пољопривреда
имала много боље место у друштву
него касније. То је оцена коју, све
чешће, дају они који се сећају старог

- Домаћине, да ли је ово прасе
храњено концентратом у којем је
генетски модификован кукуруз- зачу се
питање негде са средине славског
стола?
- Не знам ја то, брате, купио сам
га пре неколико дана на нашој пијаци,зачу се одговор.
- Кажу да је тешко наћи пољопривредни производ који није добијен
од генетски модификованог семена.
Парадајиз одавно нема онај некадашњи укус, али, зато, може да стоји, тврд
и наизглед - свеж, више од 15 дана. Уз
то, тешко је нећи некада црвене и једре
плодове у којима се не налази бели
корен... А о производима, које ракламирају на сва звона, неизбежан је адитив
Карагенан Е407, који је забрањен у
свим земљама Еврпске уније и који
изазива рак дебелог црева.
Иначе, објављени су резултати
научних истраживања о деловању ГМО
кукуруза на живе организме. Пацов је
брзо угинуо... Може се, лако, закључити
шта се догађа са човеком.
У трци за што већом зарадом, и
код нас, на убском пијацу, неки од
‘’произвођача’’, махом прекупаца за
тезгама, тврде да ‘’тај ГМО није тако
штетан’’. Ето, кажу, својој деци дају тај
парадајз, паприку, шаргарепу... Разуме
се да нико од њих нема намеру да трује
своје купце, можда, и сами са својом
децом, заиста, користе те производе. И
њих је неко на кванташу (или тамо где
набављју ‘’своју робу’’) убедио да ‘’тај
ГМО не смета, да то семе сви користе и
да је то, само, пропаганда противника...’’
Можда прекупци, збиља, не
знају. Али, где су границе наше равнодушности? Знамо да је поменути
канцерогени адитив Карагенан Е407
забрањен у Eврпској унији, али
купујемо и даље, на пример, сладолед
у чијој декларацији је наведено да
садржи тај састојак (?). А ако то знамо,
онда, као овце пред клање, мирно
чекамо да се многи животи заврше на
одељењу за онкологију.
Чудно је и то што велики
произвођачи и трговински ланци нуде
разне прехрамбене производе у којима
има генетски модификованог материјала. Све то потрошачи мирно гледају
јер су навикнути на некадашње стандарде који су важили на овим просторима. Сетимо се оног нашег ЈУС-а! Какве
је шансе имао производ на тржишту ако
није био по ЈУС-у? Никакве.
Одавно нема Југословенског
стандарда - у сваком погледу и значењу тих речи, Европска унија је
поделила, а то ће бити и озваничено
према предлозима високих званичника
најутицајнијих земаља, све европске
државе на оне елитне и оне нижеразредне. Зна се где ће бити пласирани
ГМО производи, а упркос свим обећањима, које нам дају ЕУ главешине,
Србија може да се нада да ће се наћи,
бар, у овој другој групи (?).
А Амазонска прашума и даље
М.М.
гори... ГМО - па, шта?

СПОРТСКЕ ТЕМЕ
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ОДРЖАН 20. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ "ДУШАН МАТИЋ- КАРЕЛИ”

"УБСКЕ ЛЕГЕНДЕ" ПРВИ ПУТ ДО ПЕХАРА
- Ове године слаб одзив, увестовало само седам екипа. - По најавама организатора,
„Карелијев турнир” наредног лета добија нови термин одржавања (друга половина јуна).
И поред жеље организатора да јубиларно издање 20.
"Карелија" буде репрезентативно, на тартану реновираног
Школарца овог лета појавило се само седам екипа, а
турнир је трајао само две вечери, без икакве финансијске
позадине. Ни висока новчана награда није била магнет за
играче малог фудбала на Убу и околини, летњи припремни
период је сигурно утицао да бројни фудбалери и њихови
тренери не улазе у ризик због додатних напора, али је у
сваком случају одзив био више него разочаравајући.
Окрњену конкуренцију најбоље су искористили
момци који годинама већ наступају за Убске легенде, a
пласман у финале заслужили су победама над Спартанцима (2:2, пеналима 8:7) и ФЦ Спартанс Џимом које су
савладали головима Дубљевића и Јечменица са 2:0. У
финалу су се намерили на екипу Брат коју је предводио
најбољи играч и голман турнира Милија Велимировић,
али је Срећко Мијатовић нашао решење и за бравурозног
чувара мреже и обезбедио "минималац" вредан пехара. Из
Повбедници турнира: „Убске легенде”
редова победника стигао је и најбољи стрелац турнира
Владимир Јечменица (3 поготка), а шампионски мозаик допунили су сјајни Јанко
Ђурђевић који је као голман дириговао
игром екипе, Филип Луковић и Никола
Хаџић. Осим финалиста, на турниру су се
појавиле још екипе Јокс, Гуњевацпродукт, ДМ Карели, Спартанци и ФЦ
Спартанс Џим, а судијски део посла
одлично су одрадили Милутин Остојић,
Небојша Мартиновић и Александар
Јованчић.
Ништа ново код ветерана, Рекреативци код Школарца, предвођени
Синђићем и Ристовским, савладали су
ветеране Јединства са 3:1 у финалу, а
доминантни у јуниорима су били момци
из екипе Раднички НБГД који су у одлучујућем мечу победили Клуб Леонхарт с 4:1.
Публика Карелија није заказала, неколико
Најбољи у конкуренцији ветерана:
Јуниорски победници:
стотина Убљана је остало верно турниру
Рекреативци са Школарца
Раднички НБГД
који је прославио две деценије.
Б.М.

НАСТАВАК САРАДЊЕ СА КИНЕСКИМ ГРАДОМ ХУАИНАН

НА УБУ КОШАРКАШКИ КАМП ЗА МЛАДЕ КИНЕЗЕ
Кинески кошаркаши смештени су у хотелу „Уб”, а свакодневни тренинзи изводе
се у Спортској хали, а по потреби и на реновираним теренима на „Школарцу”.
Млађе кошаркашке селекције из
кинеског града Хуаинан тренутно се
налазе на Убу где у оквиру десетодневног
кампа, у организацији КК Младост 014,
похађају часове тренера Владимира
Урошевића. Тим поводом, током прошле
недеље, у свечаној сали општине Уб,
организован је пријем за кинеску делегацију која долази из побратимског града са
којим Уб тесно сарађује још од 2014.
године. Након сарадње у области
културе, када су размењиване међусобне
посете и наступи, на ред је дошла и раније
најављена спортска сарадња.

- Имајући у виду да смо ми
кошаркашка нација, као и да Уб поседује
изузетно квалитетну школу кошарке коју
води тренер Урошевић, мислим да ће
кинеска деца моћи много тога да науче
током свог боравка на Убу. С обзиром да
располажемо са изобиљем спортских
терена у самом граду, обезбедили смо
им изузетне услове за тренирање, што је
за нас из локалне самоуправе најважније. Част нам је да поново будемо
домаћини нашем пријатељском граду из
далеке Кине, а ово је још једна потврда
да, иако смо удаљени, можемо тесно да

Кинески кошаркаши на пријему код председника општине Уб

сарађујемо на обострану користистакао је председник општине Уб Дарко
Глишић, који је током претходних година
два пута боравио у Кини.
Кинески кошаркаши смештени су у
хотелу „Уб”, а свакодневни тренинзи
изводе се у Спортској хали, а по потреби
и на реновираним теренима на „Школарцу”.
- Цео програм смо организовали
по моделу про-кампова на Златибору и
Копаонику на којима учествујем већ
више од десет година. Тренинзи се
одвијају два пута дневно, а у току кампа,
који ће трајати десет дана, планиране су
три утакмице. Могу да кажем да су
кинеска деца изузетно дисциплинована
и жељна нових знања, а мени је задовољство што поново имам прилику да
на њима оставим бар мали траг европске кошарке- каже убски тренер Владимир Урошевић, који већ има искуства са
тренирањем кошаркаша из Кине.
Током свечаног састанка, делегације Хуаинана и Уба традиционално су
размениле поклоне, а сви кошаркаши
добили су посебне дарове од убске
локалне самоуправе.
М.М.М.
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СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ УБ

У ВАНРЕДНОЈ КОНТРОЛИ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

ОТКРИВЕНО 220 ПРЕКРШАЈА ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ
Највише казни записано је за вожњу бржу од 20 или 30 километара од дозвољене
Припадници саобраћајна полиције убске Полицијске
станице (ПС), од 12. до 18. августа, спровели су појачану
контролу брзине кретања возила на три регионална путна
правца. У питању је међународна акција која је истовремено
реализована у 29 држава чланица организације ТИПСОЛ,
(Мрежа саобраћајних полиција Европе), у коју је укључена и
Србија. Како сазнајемо од Драгана Симића, саобраћајног
полицајца у ПС Уб, у наведеном периоду откривено је 220
прекршаја прекорачења дозвољене брзине кретања. Највише
казни написано је за вожњу бржу за 20 или 30 километара од
дозвољене у насељеном месту, где је новчана казна 10.000
динара. Приликом заустављања сваког возила због прекорачења, контролисано је и коришћење сигурносних појасева
и вршено алкотестирање возача.
„Радарску контролу обавили смо на правцима Уб Обреновац, Уб - Бањани и Уб - Памбуковица. Ради се о прилазним путевима убској општини, где је највећа фреквенција
саобраћаја и где је било највише саобраћајних незгода”, каже
Симић уз објашњење да убски полицајци свакодневно врше
контролу саобраћаја у циљу превентивног деловања.
За седам месеци ове године, на територији убске општине
догодило се 67 саобраћајних незгода, у којима су два лица
погинула, 15 задобило тешке, а 46 лаке телесне повреде. У
истом периоду откривено је 508 прекршаја прекорачења брзине
кретања и санкционисано 1.272 прекршаја невезивања
сигурносног појаса. Током 2018. године евидентиране су 103
саобраћајне незгоде, где је смртно страдало шест особа, 19
имало тешке и 63 лаке телесне повреде.
„Радили смо студију безбедности саобраћаја, која је
показала да су најчешћи узрци настанка саобраћајних незгода
неприлагођена и непрописна брзина кретања и алкохолисаност
возача. Несреће, махом, изазивају млади возачи, који, на
жалост, највише и страдају на друмовима. Они немају довољно
искуства у управљању моторним возилима и мисле да су
професионалци ако добију возачку дозволу, што није тачно,
пошто треба да прође много времена да би стекли рутину у
вожњи. Лично сматрам да кажњавање несавесних возача није
начин да се реши проблем. Њему се мора приступити студиозно, мора много више да се ради на превенцији и едукацији, а
ако од тога ништа не помогне, онда је кажњавање саобраћајних
прекршаја неминовно”, истиче Драган Симић, уз апел свим
учесницима у саобраћају да се придржавају саобраћајних
прописа, не седају за волан у припитом стању, поштују саобраћајне знакове и ограничење брзине.
Д.Н.

Појачана контрола брзине кретања возила

УСКОРО МАЛИ САЈАМ СПОРТА
- Представници спортских клубова наше општине, имаће прилику да се представе
ученицима свих основних школа и широј јавности, 6. септембра, у Хали спортова Уб.
Први Мали Сајам спорта, у организацији Спортског савеза
Србије, Министарства омладине и спорта, локалне
самоуправе и Спортског савеза општине Уб, биће одржан у
петак 6. септембра, с почетком у 11 часова, у Хали спортова Уб.
После окупљања свих спортских клубова општине Уб и
њихових чланова који ће учествовати у програму, биће
уприличено свечано отварање од 12 часова, коме ће присуствовати високи спортски званичници.
- Представници спортских клубова наше општине, имаће
прилику да се представе ученицима свих основних школа и
широј јавности. Циљ првог Малог сајма спорта је да се
анимирају школска деца у млађим узрастима, изађу из куће и
почну мало више да се друже међусобно, као и да се баве

ПРОМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ВОЈВОДЕ МИШИЋА

ДЕО УЛИЦЕ
ЈЕДНОСМЕРАН
- Обавезан правац кретања је
од улице Вука Караџића ка главној улици.
Од 18. августа, у делу улице Војводе Мишића (поред
„зграде намештаја”) успостављен је једносмерни режим
саобраћаја, са обавезним правцем кретања од улице Вука
Караџића ка улици Краља Петра Првог Ослободиоца (Главна
улица). Ова промена урађена је на захтев Полицијске станице, сазнајемо од Иване Николић, члана Комисије за
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
општине Уб.
- Возачи који иду улицом Војводе Мишића из правца
Вртића, више не могу да наставе право, поред Убаче, до
улице Вука Караџића, него морају скренути десно. Такође, из
Главне улице забрањено је скретање лево у улицу Војводе
Мишића, појашњава Николић. Према њеним речима, до
измене режима кретања дошло је како би се безбедност
учесника у саобраћају подигла на виши ниво.

НАПАД У ЦЕНТРУ УБА

ИЗБО ЖРТВУ 19 ПУТА

спортом. Учествоваће сви клубови: кошаркашки, одбојкашки,
фудбалски, рукометни, атлетски, џудисти и шахисти – најавио је
Дејан Максимовић, генерални секретар Спортског савеза
општине Уб.
На неколико штандова, општински спортски клубови
презентоваће свој спорт, правила игре, дресове, а кроз причу и
игру, анимирати присутне школарце. Деца која би желела нешто
да тренирају, моћи ће да успоставе контакт и добију све потребне
информације о спорту за који су заинтересовани.
Отварању првог Малог сајма спорта, присуствоваће
спортски руководиоци Министарства спорта, министар Удовичић или генерални секретар Перуничић, председник Спортског
савеза Србије, одликовани олимпијац Давор Штефанек и генерални секретар Спортског савеза Србије Горан Маринковић,
Завод за јавно здравље, као и представници локалне самоуправе. За децу из сеоских школа, биће организован превоз, како
би присуствовали овом сајму.
Д.К.

РИБОЛОВ НА УБСКОЈ ФАЗАНЕРИЈИ
Спортска хала Уб

ПОМОЋ У ХРАНИ И ХИГИЈЕНСКИМ СРЕДСТВИМА

НАЈСИРОМАШНИЈИМА
300 ПАКЕТА
На списку за расподелу су самохрана старачка
домаћинства, корисници туђе неге и помоћи и
новчане социјалне помоћи, као и породице са
више деце и које имају инвалидна лица
Захваљујући донацији Црвеног крста Србије и
Министарства за рад, борачка и социјална питања, 300
најсиромашнијих породица у убској општини добиће пакете
хране и хигијене, чија је расподела већ отпочела. Сваки пакет
садржи основне животне намирнице попут јестивог уља,
пиринча, соли, шећера, тестенине, пасуља, конзервиране
хране и по десет килограма брашна, док се у хемијским
пакетима налазе детерџенти за прање рубља и судова, као и
средства за одржавање личне хигијене.

Полиција трага за Александром М.(25) из Такова
Александар М. (25) из Уба, за кога се сумња да је
убодима ножем у груди и по телу тешко повредио
суграђанина Александра М. (27), побегао је са лица места и
полиција за њим и даље трага, а расписана је и потерница.
Тешко повређени младић на лечењу је на ВМА где му се
санира чак 19 убодних рана. Срећом, није у животној
опасности.
Како сазнајемо, осумњичени је прво покушао да
циглом удари младића који ради у Убу као таксиста.
Двадесетседмогодишњак је успео да му умакне до
оближњег паркинга. Ту га је млађи мушкарац сустигао и
ножем му задао више повреда опасних по живот.
- Нападач је мог брата убо чак 19 пута у груди и по
читавом телу - прича за „Вечерње новости” Александров
брат Никола М. - Ножем чије је сечиво дугачко 15
центиметара повредио му је срце, пробио плућна крила.
Нападач је, иначе, својевремено, убио свог оца и био је на
дугогодишњој робији. Када се вратио наводно је причао како
има списак људи којима ће да се освети. Надамо се да ће га
брзо ухапсити, јер очигледно представља велику претњу по
житеље Уба и Тамнаве.
Цигла којом је прво хтео да удари младића окрзнула је
и лакше повредила једног таксисту, који је у том тренутку
био у близини. Цигла је потом слупала шофершајбну
аутомобила, наводе „Вечерње новости”.
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„ВУЧИЈАК ОКНО“
УБЕДЉИВО НАЈБОЉИ
Екипе „Вучијак окно 2“ и „Вучијак окно 1“
заузеле прво и друго место, са укупним уловом
од преко 500 килограма по екипи.
Највећи шаран тежио је 16,640 килограма.
Екипа убских риболоваца „Вучијак Окно“ потврдила је
доминацију на још једном риболовачком такмичењу, које је
одржано на убској Фазанерији од 16. до 18. августа. По
квалитету пријављених риболоваца, ово је једно од најјачих
такмичења (Mega Carp Cup Srbija) до сада организованих.
Учешће је узело 16 екипа из БиХ, Београда, Младеновца,
Обреновца, Ваљева, Лазаревца, Барајева, Уба и још неколико
градова Србије.
Екипа „Вучијак Окно“ одлучила је да се за ово такмичење подели у две екипе, па су, тако, обе освојиле прво и
друго место, са највећим ухваћеним шараном од 16,640
килограма. „Вучијак Окно 2“, који су чинили Добривоје Доца
Милићевић, Јован Роглић и Лука Мојићевић (награда за
најбољег појединца такмичења), однела је победу са уловом
од 506,72 килограма, после 54 часа пецања и 81 уловљеном
рибом. Други део екипе „Вучијак Окно 1“ чинили су Предраг
Павловић, Иван Марковић и Александар Павловић, ухвативши 501 килограм и укупно 94 рибе. Трећи су били „King
Carp Team“ из Обреновца, а четврти карп тим „Ђука“ из Уба.

Убске екипе „Вучијак окно 2“
и „Вучијак окно 1“ са пехарима
Забрањен правац кретања
- Полицијске станице Уб упутила је допис локалној
самоуправи да изврши увид у постојеће стање саобраћајне
сигнализације у делу улице Војводе Мишића, на раскрсници
са улицом Вука Караџића и са улицом Краља Петра Првог
Ослободиоца. У њему је наведено да се током прошле и у
прва три месеца ове године догодило 20 саобраћајних
незгода са материјалном штетом и повређеним лицима на
раскрсници улица Војводе Мишића и Вука Караџића. У
образложењу стоји да је разлог томе што возачи који су
излазили из улице Војводе Мишића и настављали право
истом улицом или скретали лево ка улици Вука Караџића
нису реаговали на време, па то укључење није било брзо
или одговарајуће или је било у погрешном тренутку, тако да
је баш на том месту долазило до саобраћајних незгода.
Безбедност учесника у саобраћају је на првом месту, због
чега је став Комисије био да се у делу улице Војводе Мишића
успостави једносмерност- рекла је Ивана Николић, додајући
да је у овом тренутку то једино могуће техничко решење.

- Пакети се деле једнократно и то, пре свега, самохраним
старачким домаћинствима, корисницима туђе неге и помоћи и
новчане социјалне помоћи, као и породицама са више деце и
које имају инвалидна лица. На основу стања социјалних
потреба и прописаних критеријума, одабир корисника ове
помоћи извршили смо заједно са представницима Центра за
социјални рад, локалне самоуправе, месних заједница и
удружења грађана која се баве питањима социјалне заштите,
каже Слободан Моловић, секретар убског Црвеног крста, уз
објашњење да се ради о најугроженијим породицама. Такође
напомиње да су потребе веће од додељене количине пакета,
јер према подацима из месних заједница, још стотинак породица требало је да буде обухваћено овом врстом помоћи,
због чега ће Црвени крст настојати да за њих обезбеди додатне пакете од других донатора.
Д.Н.

Првопласирани тим, освојио је награду од 25.000 динара
и пехар.
- Овим смо потврдили да радимо исправну ствар, а
настављамо истим темпом – рекао је Добривоје Доца Милићевић, капитен тима „Вучијак Окно 2“.
Д.К.
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КОЦЕЉЕВА - ВЛАДИМИРЦИ
У ВЛАДИМИРЦИМА ОДРЖАН

У КОЦЕЉЕВИ

ПРОСЛАВЉЕН
ДАН ОПШТИНЕ
19.август се, као Дан општине, слави
од 2007-е, уместо 23.септембра Дана
ослобођења у Другом светском рату
На Преображење Господње, општина Коцељева
обележила је свој дан, као и почетак прославе 180 година
постојања.
Поводом Дана општине у Дому културе одржана је
свечана академија на којој је о преображају ове вароши и
њених села говорио председник Душан Илинчић који је
истакао да су у претходном периоду, захваљујући добром
планирању и јасно дефинисаним приоритетима, уз подршку државе, створени бољи животни стандарди за све
становнике општине.
- Доста се урадило на путној инфраструктури. Асфалтирани су путеви. Напоменућу неке, као што је део општинског
пута Брдарица-Свилеува, километар пута према школи у
Градојевићу, реконструсана је Душанова улица, километар
пута у Бресници је асфалтиран, отпочети су радови на
реконструкцији пута другог А реда од Коцељеве према
Доњем Црниљеву у дужини од шест километара и важна
деоница од Коцељеве према Свилеуви је такође завршена.
Асфалтирана су три нова километра, укупно 12 км са
претходно урађених девет- казао је Илинчић.
Он се, између осталог, осврнуо и на улагања у области
електро-снабдевања, посебно у руралним подручјима
општине, на обнову јавних објеката, као и на коцељевачку
привреду, оцењујући да је све јача али и захтевнија у
инфраструктурном смислу.
Према његовим речима, интензивиране су активности и
у области водоснабдевања. Осим улагања у постојећи
систем општина Коцељева, иако то првобитно није било
предвиђено, постала је члан радне групе водосистема
Стубо-Ровни Ваљево.
-Успели смо да уђемо у планирање и пројектовање
магистралног цевовода за снабдевање Коцељеве водом из
те фабрике воде. Коцељева ће у наредном периоду,
захваљујући господину Верољубу Матићу, моћи да рачуна
на воду из бране Стубо-Ровни, што је, морамо признати,
изузетна ствар за Коцељеву, њене грађане, привреду и све
субјекте којима је вода неопходна- истакао је председник
ове општине.

МЕЂУНАРОДНИ
ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА
Међународни фестивал фолклора "Звуци,боје и
традиције света 2019", који се по први пут организује у
Републици Србији, одржан је од 6. до 10. августа у пет
локалних самоуправа Мачванског управног округа. Домаћин
трећег дана Међународног фестивала била је општина
Владимирци. Концерт је одржан на платоу испред зграде
Oпштинске управе у присуству великог броја гостију из јавног
живота и грађана ове посавотамнавске варошице.
У преподневним сатима, председник општине Владимирци Милорад Милинковић примио је у свом кабинету
представнике земаља учесница фестивала из Мексика,
Италије, Грчке, Португалије и Србије. Том приликом, гостима
су уручени пригодни поклони, као успомена на боравак и
дружење у Владимирцима. Након пријема, гости су у друштву
председника општине и његових сарадника обишли манастир
Каону и том приликом упознали се са културом овог краја и
природним лепотама којима ова општина обилује.

Пријем за госте фестивала
код председника Милорада Милинковића
У вечерњим сатима. на препуном платоу испред зграде
Oпштинске управе, отпочело је треће фестивалско вече
играма из Србије, које је извео фолклорни ансамбл
домаћина. Потом су уследили наступи ансамбала из Грчке,
Португалије, Италије и Мексика који су својим играма
задивили гледалиште.
Основни циљ овог Међународног фестивала фолклора
је испуњен у потпуности. Плесом и музиком, који су
међународни језик човечанства, у нашу Србију и локалне
самоуправе Мачванског управног округа пренета је култура и
традиција земаља учесница фестивала.
За све учеснике Међународног фестивала фолклора
смештај је обезбеђен у општини Владимирци, у новоотвореном Дому ученика Посавотамнавске средње школе. Жеља
домаћина је да сви који су боравили у Владимирачкој
општини понесу лепе успомене и да се наредне године
поново виде у још већем броју.

СТИГАО АСФАЛТ
У МЕХОВИНЕ
Свечано у Коцељеви
О овој теми је, у свом обраћању поводом Дана општине
Коцељева, говорио и њен некадашњи председник, а данас
председник Скупштине општине и народни посланик у
републичком парламенту Верољуб Матић.
По мишљењу многих житеља ове општине, у последњих 15-ак година, у Коцељеви је евидентан највећи
напредак. Говорећи о томе народни посланик је рекао да за
деценију и по није промењен прилаз политици развоја. Он је
подсетио и на огромну подршку државе на том путу,
истичући да су, захваљујући председнику државе Александру Вучићу и директорима ЈП Путеви Србије и Србијаводе
Зорану Дробњаку и Горану Пузовићу, кроз инфраструктурне пројекте у коцељевачку општину инвестиране
милијарде динара.
У 180 година дугој историји коцељевачке општине
смењивали су се бројни председници. Једни су били више,
други мање успешни, али је до данашњих времена
најпознатији остао књижевник Јанко Веселиновић који је у
тамнавском крају најпре био учитељ у Свилеуви и
Коцељеви.
В.Бабић

Како су и најавили из локалне самоуправе Владимирци, пут који су мештани Меховина чекали деценијама
асфалтиран је прошле недеље. На тај начин коначно је
решен један од горућих проблема овог села.
Колико је ова деоница значајна за становнике
Меховина и околних села, сведочи и велика прослава која је
организована испред сеоске школе. Уз музику, велики шатор
и вола на ражњу славило се до касних вечерњих сати.

Асфалтирана деоница у Меховинама
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Lajkova~ka
panorama
Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

АУТО-ПУТ РАЗВОЈНА ШАНСА ЗА ЛАЈКОВАЦ

ПРОЈЕКТИ ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА
- ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА И ОБИЛАЗНИЦА
Трасу Коридора 11 можемо слободно да поредимо са са пругом уског колосека, чијим проласком је
Лајковац настао и почео експанзију и пораст броја становништва. - Планом детаљне регулације
предвиђена индустријска зона у Непричави, као и обилазница око центра Лајковца.
Све општине кроз које пролази ауто-пут “Милош
Велики”, као и општине и градови у непосредној близини,
доживљавају коначно отварање модерне саобраћајнице као
велику развојну шансу. Пре девет година градња ауто-пута
почела је у Непричави, радовима на деоници ка Убу, дугој
12,5 километара. Лајковац је схватио значај изградње Коридора 11, па је Планом детаљне регулације предвиђена индустријска зона у Непричави, као и обилазница око центра
Лајковца. Председник општине Андрија Живковић о значају
ауто-пута и плановима везаним за „Милош Велики“ каже:
- Можемо слободно да трасу Коридора 11 поредимо са
пругом уског колосека, чијим проласком је Лајковац настао и
почео експанзију и пораст броја становништва. Надамо се да
ће ауто-пут допринети привредном развоју и бољој
будућности наше општине. Планирамо да већ следеће
године значајан део новца из буџета одвојимо за техничку
документацију за Индустријску зону, која ће се налазити код
петље у Непричави, на површини од 150 хектара. Такође,
надамо се да ћемо уз помоћ државе кренути и у припрему
техничке документације за изградњу обилазнице око
Лајковца, чиме ће теретни саобраћај бити измештен из
центра вароши. Сведоци смо да је због проласка великог
броја теретних возила тај пут уништен. Ове године радили
смо анализе са Институтом за путеве и процена је да ће нам
око 30 милиона динара требати за израду техничке
документације за обилазницу. Обилазница од петље у
Непричави до Ибарске магистрале у Ћелијама биће дуга око
седам километара. Готово идентична сума новца ће бити
неопходна и за израду техничке документације за
Индустријску зону у Непричави. Надам се да ћемо моћи да
конкуришемо код ресорних министарстава, да бар
суфинансирамо изградњу Обилазнице и Индустријске зоне,
која подразумева пратећу инфраструктуру: од воде,
канализације, путева до свих осталих неопходних садржаја.
Општина свакако мора определити новац за експропријацију
земљишта.
Живковић сматра да ће настати велика тржишна
утакмица јер ће све општине и градови кроз које пролази
Коридор 11 имати индустријске зоне, па ко понуди боље
услове имаће веће шансе да се баш на његовој територији
отворе погони, односно нова радна места.
Б.Петровић

Петља у Непричави

САНАЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ
ПУТА КРОЗ ЛАЈКОВАЦ
У току је израда пројекта пројекта за комплетну
санацију регионалног пута кроз Лајковац, од пепељевачке
рампе до Словца, у дужини од шест километара.
- Радови на овој деоници ће кренути крајем године и
биће настављени почетком следеће. Очекујемо да
прилазни путеви ка петљи у Непричави већ на пролеће
буду потпуно санирани и добију један нови изглед, како би
целину која се налази у Непричави употпунили и самим
тим имали бољу везу са аутопутем и са Ваљевом.
Најављено је да на пролеће треба да крену и радови на
изградњи дуплих трака ка Ваљеву, односно од Непричаве
ка Ваљеву. У плану су четири траке, без зауставних, по две
у једном правцу, тако да ћемо имати бољу саобраћајну
комуникацију са Ваљевом, а Ваљево ће изградњом
дуплих трака бити повезано са аутопутем- истиче Андрија
Живковић.

САНИРАЊЕ ДЕОНИЦЕ ОШТЕЋЕНЕ ИЗГРАДЊОМ КОРИДОРА 11
Извођач радова на изградњи Коридора 11 санираће
деоницу од Пепељевачке рампе до моста на реци Колубари у
дужини од једног километра, која је највише коришћена за
потребе изградње Коридора 11, најављује председник
општине Лајковац Андрија Живковић. Очекује се да пут
употпуности буде уређен до краја септембра:
- Након посете председника Александра Вучића у
недељу, убрзали смо и преговоре са главним извођачем
радова на Коридору 11 кинеском фирмом „Шандонг“, која је
користила локалне путеве приликом изградње ауто-пута.
Управо смо имали састанак са представницима „Шандонга“,
„Нуклеуса“ и „Енергопројекта“, на коме је договорено да
почетком следеће недеље дефинишемо тачан датум почетка
радова на деоници кроз Пепељевац, од Пепељевачке рампе
до моста на реци Колубари, у дужини од око 1.000 метараистиче Живковић.

Након посете председника Вучића, убрзани преговори
о санацији локалног пута са извођачима на Коридору 11
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

ЛАЈКОВАЦ - АСФАЛТИРАЊЕ У ПУНОМ ЈЕКУ

Пут од великог значаја, у дужини од 12
километара, спаја неколико лајковачких села
и скраћује пут до Лајковца за 4-5 километара

МАРКОВА ЦРКВА

АСФАЛТИРАН
ПУТ ЗА ГАЈИЋЕ
Средином августа завршено је асфалтирање 600 метара
пута за Гајиће у Марковој Цркви, селу са најмање становника у
лајковачкој општини. Радови вредни 4,5 милиона динара на
овој захтевној деоници финансирани су из локалног буџета. За
месну заједницу са свега 150 становника, која већ дуго није
добила нову деоницу асфалта, ово је значајан моменат.
- Оно по чему нас људи препознају, по чему се разликујемо
од својих претходника, јесте да равномерно улажемо у сва села
на нашој територији. Данас смо сведоци да су у једној малој
месној заједници, која броји не више од 150 становника, после
неколико десетина година урађени први метри асфалта.
Завршавамо веома захтевну деоницу, која није била проходна
за возила- истакао је Андрија Живковић, председник општине
Лајковац, током обиласка радова.

Обилазак завршних радова
на старој Ћириној прузи

СЕПТЕМБАР У ЗНАКУ
АСФАЛТИРАЊА
Председник Живковић најављује да ће после ове
деонице до старог “гвозденог моста”, бити реконструисане
још две улице у Лајковцу, код “триангле”:
-То је Железничка улица, од раскрснице на „триангли”
до рампе, у дужини од 600 метара и једна мања улица у
дужини од 150 метара, крак који се одваја ка Електродистрибуцији. Радови у ове две улице ће почети одмах по
завршетку старе Ћирине пруге.
Већ следеће недеље очекује се, по уговору са Путевима Србије, асфалтирање још две улице у Селу Лајковцу:
- Ове улице су спремне за асфалтирање, а то су пут
за Јелиће и улица Стевана Сремца, укупне дужине око 500
метара. У току следеће недеље биће асфалтиран и плато
испред нове Зелене пијаце, као и улица Војводе Путника у
дужини од 600 метара и на крају ће бити урађен пут за Вујиће
дужине око 2,5 километра. Наиме, пут за Вујиће је проширен
у смислу да ће се радити један правац који је већ припремљен за асфалт у дужини од 1,2 километра и крак тог
пута који иде ка Смиљанићима у дужини од 1,2 километра и
ту асфалт можемо да очекујемо у првој половини септембра. Затим следе још два пута по уговору са „Путевима
Србије“: пут за Петровиће у Бајевцу дужине 1,2 километра и
Гајски пут у Стрмову у дужини од 900 метара, чиме ћемо
завршити све из овогодишњег уговора са „Путевима
Србије“ – закључио је Живковић

У СУСРЕТ ДРУГОМ
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
Одржана је 102. седница Општинског већа, као припрема
за заседање локалног парламента које ће се, највероватније,
одржати почетком септембра. Основни разлог је усвајање
Другог ребаланса буџета, условљеног законским изменама.
Руководилац Одељења за буџет и финансије Татијана Панић
упознала је чланове Већа са Обавештењем председника
општине о обустави извршења буџета општине Лајковац за
2019. годину. Разлог је што по новој законској регулативи
надокнада за експлоатацију минералних сировина, у случају
Лајковца угља, убудуће неће бити уплаћивана локалним
самоуправама већ директно Републици. То значи 105 милиона
динара мање у општинском буџету због чега ће се убрзо
припремити Други ребаланс, као и због већег прилива
средстава од казни за саобраћајне прекршаје на територији
Лајковца итд.
По завршетку седнице председник Андрија Живковић је
одржао конференцију за медије на којој је рекао:
- Приморани смо на Други ребаланс буџета за ову годину,
због измена закона које је Влада усвојила у јуну месецу, а који
се односе на Програм уређења услова живота локалне
заједнице, односно Програм екологије, тако да смо одређене
ставке скинули са буџета, односно из плана за ову годину.
Најбитније је да канализација у Словцу, вредности 23 милиона
динара, остаје и она је управо уговорена, тако да најбитнији
пројекти уговорени за ову годину неће бити скинути. Поједине
планиране пројекте нећемо урадити до краја године, као што је
шеталиште на Колубари, за које је јавна набавка расписана и
требало је да се отвори крајем августа. Предстоји нам следећа
година, која ће бити знатно тежа, у којој нећемо имати тај новац
у износу од 105 милиона динара. Писаћемо захтев
Министарству финансија за одређени повраћај тог новца,
видећемо у ком износу.
Што се тиче измена у Програму ренте, битно је да смо
решили имовинско-правне односе по питању изградње парка
на месту некадашње Зелене пијаце. Додато је још милион
динара, тако да након ребаланса у септембру очекујемо да
распишемо набавку за изградњу парка и да он буде завршен до
краја године. То се односи и на Сеоску кућу у Пепељевцу, која
чека на изградњу дуги низ година. Једина новина у Програму
јесте пут за Ђориће у Јабучју, вредности десет милиона динара,
јавни позив ће такође бити расписан у септембру. Иако смо
остали без новца из Екологије, успели смо да нађемо средства
за тај пут, закључио је Живковић.
Б.Петровић

ПОМОЋ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Према његовим речима, у договору са месном
заједницом, ово је први, али не и последњи који ће бити урађен
у Марковој цркви.
- Оно што сигурно може да радује мештане Маркове Цркве
јесте да ћемо, већ наредне године, урадити пут за гробље у
Марковој Цркви. Заједно са мештанима решићемо претходно
имовинско-правне односе на тој траси. Актуелним радовима на
путној инфраструктури сигурно ћемо допринети да Маркова
црква опстане као једна од најмањих месних заједница и да се
исправи неправда од ранијих година. Велику улогу у овом селу
игра и црква са традицијом дугом неколико векова, али и школа
која окупља велики број ђака и грађана, обезбеђујући тиме
будућност овом селу. Трудићемо се, да до краја године,
урадимо бар 200–300 метара кружног пута кроз Маркову цркву,
који се наставља на овај пут за Гајиће.
Живковић се захвалио на гостопримству мештанима
Маркове цркве, који су свесни да се не може преко ноћи урадити
све оно што није урађено деценијама.

Начелник Општинске управе Лајковац Живорад
Бојичић потписао је уговоре са четворо младих
пољопривредника, којима су опредељена средства за
подршку младима у руралним подручјима за 2019. годину,
укупно 2,2 милиона динара. Преко конкурса средства су
додељена Јелени Ранковић из Непричаве, Марији Бојичић
из Пепељевца, Александру Станисављевићу из Јабучја и
Ивану Лазаревићу из Степања. Они ће у септембру бити
учесници и студијског путовања у Рид (Аустрија),
планираног за пољопривредне стручњаке и пољопривреднике лајковачке општине. Приликом потписивања
уговора начелник Бојичић је истакао да је ово још једна
програмска мера из локалног аграрног буџета, у циљу
развоја пољопривреде и останка младих на селу.
Потписивању Уговора присуствовао је председник
општине Андрија Живковић и притом изјавио:
” Посебна пажња се посвећује условима за останак
младих на селу и зато општина Лајковац улаже значајне
напоре за побољшање инфраструктуре у сеоским
подручјима. Додела средстава младим људима за
улагање у пољопривредну производњу је још један корак
у остварењу тог циља. Општина Лајковац већ две године
спроводи овај програм, те из године у годину повећава
буџет за пољопривреду јер смо свесни да велики број
младих одлази са села, која остају пуста. Искрено се
надам да ћемо овом мером спречити одлив младих у веће
градове.“

Општинско веће Лајковац

ЧУДО НЕВИЂЕНО У ПЕПЕЉЕВЦУ

МОСТ НА ЛИВАДИ
Покушај да се Пепељевац споји да Ибарском
магистралом покренут је пре двадесетак година,
а мост који и дан данас стоји на ливади
представља споменик овог неуспелог пројекта
Мостови се праве да спајају људе, градове, села...
Углавном се премошћују реке, као природне баријере које
одвајају два суседна краја. Међутим, у лајковачкој општини
постоји мост који већ деценијама спаја један крај ливаде са
другим. А река, она је ту негде поред моста, на неких
педесетак метара. Уколико не верујете, свратите у
Пепељевац...
О историји овог моста, који на ливади стоји заборављен
већ 20 година, разговарали смо са Милованом Мештеровићем из Пепељевца, иначе одборником у СО Лајковац.
- У Пепељевцу још од шездесетих година, када је пуштена
у рад Ибарска магистрала, постоји тежња да се направи
излазак на њу са возилима. У питању је интерес неколико
села, која би се тиме повезала. Са једне стране су Пепељевац
и Боговађа, а са друге Ћелије и Жупањац. Становници
Пепељевца, иако се налазе на мање од једног километра до
Ибарске магистрале, већ деценијама по 15 километара морају
да обилазе преко Лајковца и Ћелија како би стигли до
Лазаревца и даље- започиње причу Мештеровић.

Чувени мост (без реке) у Пепељевцу

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Коначно асфалт и у Марковој Цркви
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ЗАСЕДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ЗАВРШЕТАК СТАРЕ ЋИРИНЕ ПРУГЕ
Крајем прошле недеље завршени су радови на асфалтирању
трасе старе Ћирине пруге дужине 12 километара, која се протеже од
Латковића (општина Љиг) преко Доњег Лајковца, Боговађе и
Пепељевца до Пепељевачке рампе у Лајковцу. Руководство општине
Лајковац обишло је завршне радове на овој деоници, која се финансира
средствима ЈП Путеви Србије.
- Данас завршавамо деоницу од Пепељевца до старог моста на
Колубари, чиме ћемо комплетирати радова на овој траси и самим тим
скратити путовања свим становницима овог дела наше општине. Они
ће, поред овог пута са потпуно новим асфалтом, моћи да користе као
алтернативу и улицу Лајковачка пруга, која је прошле године
асфалтирана, чиме ће скратити пут до Лајковца за 4-5 километара у оба
правца- каже Андрија Живковић, први човек Лајковца, и додаје да ће до
краја године у овој општини, средствима ЈП Путеви Србије и улагањима
из лајковачког буџета, бити асфалтирано 40 километара путева и улица,
што је незапамћено.

29.август 2019.г.

Млади лајковачки пољопривредници
на конференцији за медије
Млада пољопривредници су истакли да им средства која су
добили на конкурсу представљају значајан подстрек за почетак
производње и да су задовољни подршком локалне самоуправе.
Јелена Ранковић из Непричаве средства ће искористити за
проширење матичног стада оваца. Иван Лазаревић из Степања
ће набавити приплодну јарад расе алпина, са жељом да
производи млеко и упосли чланове породице. Александар
Станисављевић из Јабучја потиче из традиционално ратарске
породице, па је и овога пута аплицирао за ратарство. Марија
Бојичић из Пепељевца ће новац искористити за изградњу
пластеника у којем ће производити цвеће и расад поврћа.
Б.П.

Према његовим речима, покушај да се Пепељевац споји
да Ибарском магистралом покренут је пре двадесетак година,
а мост који и дан данас стоји на ливади представља споменик
овог неуспелог пројекта.
- Челични мост, који је скинут са железничке пруге која је
ишла за Чачак, пренет је уз помоћ тешке „Колубарине”
механизације покрај реке Љиг, на место звано „стена“ где је,
иначе, пре тога постојала брвина за пешачки прелаз. Ту је, на
лицу места, мост састављен, спојен у једну целину, а уз помоћ
РЕИК-ових радника и средстава извршено је његово
пескирање и фарбање, а дограђене су и пешачке стазе са
једне и друге стране моста, тако да је преостало само да он
постави на реку Љиг. Међутим, то се до дана данашњег није
десило- истиче Мештеровић.
Због чега је једна тако велика ствар за Пепељевац остала
нереализована, тешко је наћи одговор.
- Претпостављам да су тадашњем општинском руководству проблем представљала финансијска средства, јер је
постављање моста изискивало и изградњу локалне деонице,
или је, можда, одложено због изградње ауто-пута. У међувремену, извршена је регулација реке Љиг чије су обале обложене каменом, али по питању моста нико ништа не
предузима.
Мост и даље стоји на ливади без икаквих изгледа да се
приведе намени. Решење се не назире јер, како каже
Мештеровић, неко мора да одвоји новац, да се ураде стопе на
које ће мост бити постављен. Општинско руководство је
покушавало у Министарству и преко људи који раде на
коридорима да реши тај проблем, али свако је нашао неки
изговор да то није у њиховој надлежности.
М.М.М.
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ЛАЈКОВАЧКИ КЛУБОВИ СТАРТОВАЛИ
У КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКОЈ ЗОНИ

ЗАДРУГАР УБЕДЉИВ,
ЖЕЉА ПОЛОВИЧАН
Средином августа почело је првенство Колубарскомачванске зоне у фудбалу, која је са 14 проширена на 16
клубова. У првом колу, најстарији лајковачки клуб
Железничар претрпео је један од најубедљивијих пораза
последњих година. Новајлија у лиги, Слога из Богосавца, на
свом терену савладала је Жељу са 4:0. Лош старт за новог
шефа стручног штаба Срђана Јовановића, који је годинама
успешно водио ваљевски Раднички, донекле је ублажен
победом на домаћем терену у 2.колу против Младости из
Мачванског Прњавора (3:0, стрелци Софрновић два пута и
Прокић).

ЛАЈКОВАЦ
ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

ПРИПРЕМЕ ЗА
ОДБРАНУ ТИТУЛЕ
После највећег успеха у историји лајковачког спорта,
освајања „дупле круне“ – титуле шампиона и Купа Србије –
одбојкашице Железничара започеле су припреме за нову
сезону. У такмичарску 2019/20. улазе са знатно измењеним
саставом, без костура екипе који је остварио историјски
успех. Међутим, стигла су појачања и клуб има исте амбиције као и на старту претходног првенства и куп такмичења.
Шеф Стручног штаба и даље је Мирјана Мусулин, која је
стекла поверење председника Живорада Лазаревића.

Иста мета, исто одстојање:
Живорад Лазаревић и Мирјана Мусулин

Одличан старт Задругара
За разлику од старијег брата, Задругар је одлично
стартовао са две убедљиве победе. „Зелено-бели” су на
отварању сезоне на свом стадиону савладали Младост из
Мачванског Прњавора са 3:0, а двоструки стрелац био је
сјајни Влада Јеринић. И у наредном колу, на веома тешком
гостовању у Ваљеву, Задругар је славио, овога пута са 0:2
(стрелци Марковић и Томић).
У следећем колу Железничар гостује Спартаку из Љига,
док Задругар дочекује Раднички Шабачки.

РЕПУБЛИЧКА НАГРАДА
ЗА УЧЕНИЦУ ИЗ ЛАЈКОВЦА

ВЕЛИКИ УСПЕХ
АНЂЕЛЕ БОЈИЧИЋ
У конкуренцији 484 рада
из читаве Србије Анђела
Бојичић, ученица VII/2 лајковачке ОШ “Миле Дубљевић”,
освојила је прву награду на
републичком ликовно-литерарном конкурсу расписаном поводом обележавања XXIX Недеље здравих
уста и зуба 2019. године на
тему: „Орално здравље
чувамо од најранијег узраста”. Анђелин рад је је, пре
тога, проглашен за најбољи
на окружном конкурсу који је
спровео Завод за јавно
здравље Ваљево.
Анђелин наставник ликовне културе и ментор Милоје
Митровић, академски сликар, подсећа да је трећа узастопна
година да лајковачки ђаци освајају прву награду на овом
републичком конкурсу. Награђени ликовни рад се штампа на
званичном постеру манифестације и излаже у свим
здравственим установама широм земље, са назнаком ко је
аутор рада и из које школе долази.

Клуб су напустиле Маја Савић, Јелена Млађеновић,
Јелена Олујић, Јелена Станимировић, Ана Кутлешић и
Радица Василева. Од ранијих узданица ту су капитен Ивана
Лазаревић, искусне Николина Лукић и Александра Гајић,
примач Александра Спасенић, а од млађих снага Дуња
Грујичић, Сара Ранковић и Милица Тошић. Овогодишња
појачања су: Катарина Чанак из Црвене звезде (доскорашњи капитен), Милена Рајлић из суботичког Спартака,
Анђела Гаћеша из Клека (Зрењанин), млада Николина
Зарић из ОК Ваљево и Нада Митровић, повратник из
иностранства, која је и раније играла за Жељу.

ПЕНА ПАРТИ У ЛАЈКОВЦУ

ЖУРКА КОД
ЈОЛИЋА ВОДЕНИЦЕ
У организацији Канцеларије за младе општине
Лајковац, 11. августа, у вечерњим сатима, код Јолића
воденице, одржана је журка на отвореном, популарна "Пена
парти". Уз вештог ди-џеја и облаке пене, ова журка поводом
Дана младих, годинама пoстаје традиција крај омиљеног
лајковачког купалишта на Колубари.

Делић атмосфере
- По први пут сам у улози кординатира канцеларије за
младе и организатора овакве манифестације. Изузетно сам
задовољна одзивом младих, било их је око 500, а све је
прошло у најбољем реду -каже Невена Лазаревић,
кординатор Канцеларије за младе. - Многи су тражили да се
журка продужи и после један по поноћи, али скуп је
пријављен до тог термина, што смо морали поштовати.
Већина је хепенинг завршила ноћним купањем у реци.

МИОНИЦА
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ПРИ КРАЈУ ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

УСЕЉЕЊЕ НА ЈЕСЕН
Приводе се крају радови на изградњи вишепородичне
стамбене зграде у улици Ратка Петровића у Мионици, намењене збрињавању избеглих лица у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат пет, чији
је носилац за подручје Републике Србије Комесаријат за
избеглице и миграције.
Како у општини Мионица наводе, очекује се да ће стамбени објекат бруто површине 492,15 квадратних метара, са 16
станова бити усељен на јесен. Радови на објекту су у потпуности завршени, и у наредним данима следи изградња приступне саобраћајнице, кабловског вода и партерно уређење.
Радови на изградњи објекта почели су у августу прошле
године, када је општина Мионица обезбедила локацију за
изградњу објекта и инфраструктуру, док је изградња објекта
вредног 40,5 милиона динара финансирана у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања.
Регионални програм стамбеног збрињавања је заједнички вишегодишњи програм Србије, БиХ, Црне Горе и
Хрватске. Циљ је обезбеђивање трајног стамбеног решења за
све породице избеглих лица којима није решено стамбено
питање у Републици Србији, а немају где да се врате у земљи
свог порекла. Реч је о стамбеном збрињавању избеглица које
су напустиле ратом захваћена подручја на просторима бивше
Југославије у периоду од 1991-1995. године и уточиште нашле у
Србији. Програм се финансира из донаторских средстава
којима управља Развојна банка Савета Европе, уз подршку
међународне заједнице, укључујући ЕУ, САД, ОЕБС, Високи
комесаријат УН за избеглице. Остали донатори су Немачка,
Италија, Норвешка, Швајцарска, Данска, Турска, Луксембург,
Кипар, Румунија, Чешка, Словачка и Мађарска.
А.К.

„МИОНИЧКО ЋЕМАНЕ“ У ГОРЊЕМ ЛАЈКОВЦУ

РАНКО ЂУРИЋ
АПСОЛУТНИ ПОБЕДНИК

Награђени такмичари
Ранко Ђурић из Вировца је победник такмичења
виолиниста „Мионичко ћемане“, одржаног почетком
августа испред Храма Светог Спиридона Чудотворца у
мионичком селу Горњи Лајковац. Друго место је припало
Душану Спасојевићу, треће Марку Обрадовићу, док је у
конкуренцији јуниора узраста до 15 година стручни жири за
најбољег прогласио Вељка Ђурића. Иницијативу за
обнављање такмичења виолиниста које је до 2011. године и
поновног заснивања манастира Рибница одржавано
испред тамошњег Храма Светих апостола Петра и Павла
покренуо је председник Општине Бобан Јанковић.
Организатори манифестације су локална самоуправа и
Културни центар, а овај својеврсни сабор народног
стваралаштва је окупио велики број житеља мионичког
краја и околине који су уживали у музичком програму и
живописној природи. Умеће такмичара је оцењивао
стручни жири који су чинили професори Музичке школе
„Живорад Грбић“ из Ваљева Слободан Недић и Тијана
Станојевић и познати интерпретатор народних песама
Драгиша Симић. Tакмичаре је пратио оркестар Микице
Ј е л и ћ а и Д р а г а н а В а с и ћ а , а за н и м и љ и во ј е д а ј е
овогодишњи победник Ранко Ђурић из Вировца на
последњем одржаном Петровданском сабору виолиниста
„Ћемане 2011“ добио специјалну награду као један од
најмлађих учесника.

Вишепородична стамбена зграда
у улици Ратка Петровића

МИОНИЦА БИЛА ГРАД ДОМАЋИН МЕЂУНАРОДНЕ
БИЦИКЛИСТИЧКЕ ТРКЕ ''КРОЗ СРБИЈУ''

САЛВАДОР ПРВИ
КРОЗ ЦИЉ
Мионица је по други пут била град домаћин најдуговечније трке у региону, Међународне бициклистичке трке
„Кроз Србију“. Овог пута мионичким крајем је вожена
кружна полуетапа у дужини од 90 километара у оквиру
треће етапе са стартом и циљем на Тргу војводе Мишића у
центру Мионице, док је са истог места стартовала и
последња четврта етапа од Мионице до Пожаревца. На
„мионичкој“ етапи први кроз циљ је прошао Енрико
Салвадор из екипе „Нортвејв Кофилок“, који је касније
постао и укупни победник 59. издања трке „Кроз Србију“.
Салвадор је успео да без већих проблема сачува жуту
мајицу стечену већ на првој етапи у Источном Сарајеву.
Плава мајица за најбољег брдског возача и бела мајица за
најбржег младог бициклисту трке „Кроз Србију“ у
коначном пласману је припала члану „WSA KTM Grac“
тима Морану Вермулену, најбољи спринтер је Рикардо
Бобо из „Мито сајклинг“ тима, док је од српских
репрезентативаца највише успеха имао Марко Даниловић
који је био други на етапи Мионица-Пожаревац.
- Потрудили смо се да оправдамо епитет доброг
домаћина који смо стекли прошле године и надам се да
сви учесници, чланови пратећих екипа, организатори и,
наравно, домаћи и страни новинари носе лепе успомене
из нашег прелепог краја. Бициклизам је један од
најстаријих спортова у Србији и ми желимо да он и у
Мионици заузме место које заслужује. Зато смо укључени
у бројне активности Бициклистичког савеза Србије у
сврху омасовљења и популаризације овог спорта у
Мионици међу свим категоријамa становништва. Желимо
да Мионица постане варош бициклизма и верујем да смо
на добром путу да то успемо - истакао је председник
мионичке општине Бобан Јанковић

Улазак у циљ
Овогодишња трка на којој је учествовало 150 возача
из више од 30 земаља била је посвећена јубилеју,
осамдесетогодишњици од прве трке „Кроз Србију“ која је
вожена 1939. године, а чији је покровитељ био Петар II
Карађорђевић.
А.К.
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12.августа 2019.г. је пет година
од смрти наше мајке

Године 2019, 15.августа,
навршило се шест месеци
од одласка наше вољене
мајке и супруге

ЈЕЛЕ ЖИВКОВИЋ
(1956 – 2019)
Време не лечи ране и не умањује
бол.Туга живи у нама а ми у
свету који више није наш. Упркос
свему, сећање на тебе је живо,
даје нам снагу кроз сваку мисао
и изговорену реч о теби, да ниси
отишла, да живиш у нама.
Све твоје уткано је у сваки
милиметар наше стварности.
Неодвојиви си део нас, за време
отргнут. Почивај у миру. Знамо
да нас чуваш, као и ми тебе
у свом срцу...

ДРАГАНЕ УРОШЕВИЋ
(1931 - 2014)
Време пролази а сећања
не бледе

Твоји Нале и Драган

Твоја деца
17.08.2019.г. навршило се
шест месеци од смрти нашег

29.августа 2019.г. навршавају
се две године од смрти нашег
непрежаљеног сина и брата

ГОРАНА
ПРОДАНОВИЋА
Неописиви бол је још већи,
а туга за тобом
никада
неће престати...

РАШЕ ПОПОВИЋА
(1943 – 2019)
Нека те у тишини вечног
мира, прати наша љубав јача
од времена и заборава.
Супруга Грозда, ћерке
Славица и Слађана
са породицом

Мајка Марина и брат Слободан
са фамилијом

СЕЋАЊЕ
ПОЛА ГОДИНЕ

ЖИВОРАД - ЛИЛА
ВЕСЕЛИНОВИЋ
(1927 – 2019)
Породица

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ
ДРАГОЈ

НАДЕЖДИ ШИМШИЋ
НАДИ
Од сетре Нате

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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06.08.2009 - 06.08.2019.
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12.08.1992 - 12.08.2019.

АЛЕКСАНДАР М.
НЕДЕЉКОВИЋ

ДИМИТРИЈЕ
МИЛОВАНОВИЋ
ДИША

(1922 - 2009)
Доктор ветеринарске медицине

Уspomena ће трајати вечно u na{im srcima,
а легенда о теби живи у нашем Убу

(1925 - 1992)

Препознају нас по сећању на тебе
и ону варош која те искрено волела...
Мишко са децом

Sin Milan са породицом

С Е Ћ А Њ Е
29.08.1971 - 19.11.2018.

ЖИВКО РАДОВАНЧЕВИЋ
из Јабучја
Твој рођендан, опет, у великом болу... Ми, који те
волимо, знамо колико је тешко живети без тебе.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју
време не лечи.

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

15.08.2019.г.навршило се осам
година од смрти нашег драгог

СТАНИСЛАВ
МАКСИМОВИЋ
ШЕФ

РАДОВАНА РАДА
МИЛОСАВЉЕВИЋА

(6.09.1936 - 25.08.2002)

(1959 – 2011)

Не постоји време које ће
Пролазе дани, а сећање остаје
избрисати љубав, сећање ће
вечно... Док живимо, ти ћеш
бити вечно, а понос што сам те
живети са нама
имала је несагледив
Твоји: супруга Драгица,
Твоја ћерка Данијела
син
Жељко и ћерка Жељка
са породицом

15.08.2019. год навршило се
40 дана од смрти наше драге

НАДЕЖДЕ ДАДЕ
ШИМШИЋ
С поштовањем и љубављу
Братичинке Драгица
и Оливера са породицама
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Годишњи помен свом вољеном оцу
Тата, чувај нас
са неба
као што си то
радио сваког
дана,
током свог
живота на земљи.
Пуно ми
недостајеш...
Почивај у миру
Велики Лаве.

Нека сам иста
као он.
Нека сам иста
као тата мој.
Док живот јури,
ја ћу лагано...
Тата... Твоја...
Мој...
Заувек...
Твој Лоли Поп

Твој Вук Јустин

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ
(1968 - 2018)
30.08.2018.

ЗОРАН
ШИМШИЋ
(1968 - 2018)

Данас, после годину дана, када је све утихнуло,
постала сам свесна шта се заиста десило
и да ниси више поред нас.
Сувише је напорно и болно.
Боли празнина која никада неће бити попуњена.
Боли немогућност да још нешто урадим за тебе.
Боли ћутање.
Золе, болне су победе подједнако као порази,
успеси подједнако као неуспеси и све када се скупи
на тренутак, постаје бесмислено, празно.
Кажу ми људи живот иде даље.
Хммм...Лажу ме.
Наш је стао пре годину дана.
Све је исто, а тако другачије.
Деца расту. Добри су.
Вук има различите идеје. Питао ме је, пре пар дана,
да ли ћемо понети кофер када кренемо код тебе ?
Твој стоји у соби. Нераспакован.
Мили мој... Обећавам ти да ћу успети.
Бићу увек оно што си ти желео.
Добра мајка и добар човек.
Научио си ме.
Не... Овим се не опраштам од тебе.
Увек ћеш живети кроз своју децу, у нашим
свакоднедним помињањима, у срцу.
Поздрави ми мајку тамо горе. И она је имала тај
лавовски угриз кад је живот у питању. Болест је
опомињала, али живот није хтео да чека. Од исте сте
сорте ти и она, оплемењивали сте туђе животе
на начин на који то готово више нико не чини.
Заувек.
Вечна ти слава љубави. Амин.

Твоја Макица

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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Годишњи помен нашем вољеном

Годишњи помен нашем вољеном

ЗОРАНУ
ШИМШИЋУ

ЗОРАНУ
ШИМШИЋУ

1968 - 2018

1968 - 2018

Брате, недостајеш нам пуно.
Вечито си у нашим срцима.
Сестра Драгица са синовима
Веском, Тометом, Стевом

Годишњи помен мом вољеном брату

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ
1968 - 2018
Недостајао си ми данас.
И сутра ћеш опет.
И дан послије.
Без престанка, без паузе.
Без најмањег предаха.
Недостајеш ми.
СТАЛНО, УВЕК, ПОНОВО
и сваким даном
све више.
Поносна сам и захвална
да си ми био Брат.

Неутешна сестра Славица

Бол за тобом никад неће проћи.
Поносни смо што смо те имали.
Вечно ћеш живјет у срцима нашим.
Твоја сека Пина и зет Ћамилко

31.августа 2019.г. навршава се година дана
од трагичне погибије нашег пријатеља

ЗОРАНА
ПУНКА
- ШИЛЕТА

Памтићемо Те као великог пријатеља,
добре душе и великог срца.
Твоји пријатељи Џаја, Никола, Милош и Горан

Годишњи помен

Годишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

1968 - 2018

1968 - 2018

Прошла је година,
али у нашим срцима
ће заувек остати
успомена на тебе,
на твоју мудрост,
љубав, доброчинства
и људску топлину,
којом си нас даривао.
„Бити највећи када
је најтеже,
то могу само најбољи“

Драги Золе,
навршава се година дана
од твог изненадног
и непрежаљеног одласка.
Са болом и сећањем
сваки дан је проткан
а недостајање све веће.
Хвала на свему
што си учинио за нас,
као човек. Мало је таквих.
Сви смо људи,
али ретко ко је човек.
Почивај у миру. Волим те.

Школа деце са сметњама у развоју

Весна
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Годишњи помен

Годишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ
Золе, немам ријечи
којима бих
изразила
колико ми је жао
што си нас
напустио.
Почивај у миру.

Јека
Годишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ
Време пролази
а заборав
не постоји
за оне који те
искрено воле.

Твоји Јагодићи
Годишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ
Шефе,
прошла је
година дана
Буди поносан
на нас.
Радимо онако како
си нас ти научио.
Почивај у миру.
G.M.B.H Kennedy

Годишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ
Имао сам част
да ми будеш
друг, пријатељ,
кум, брат.
Почивај у миру.
Мика Врабац
Годишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋ
Шефе,
сваки твој корак био је
јасан и поуздан, мисли
искрене, а став чврст.
Зато су те сви волели
и поштовали.
Велико поштовање.
Почивај у миру.
G.M.B.H Kennedy

Годишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋ
„Док је год у једном народу,
као и у једном човеку
душа жива и јака,
дотле ништа није
изгубљено
и ништа није мртво,
што је
прашином посуто“.
С` поштовањем,
Влада и Беба

Прошло је годину дана од смрти

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ
Велики човек, још већег
срца и душе, брижан отац,
увек насмејан и спреман да
несебично свакоме помогне
саветом и добронамерном
критиком, препун
непресушне позитивне
енергије.
Зоране, недостајеш нам.
Нека ти је лака земља.
Амин.

Нeнана

ЗОРАНА ПУНК
- ШИМШЕ
Золе,
нека ти је лака земља.
Почивај у миру.

Ђоле
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Годишњи помен нашем вољеном
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СЕЋАЊЕ

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

ЗОРАН ШИМШИЋ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

Зоране, прошла је година
од тог страшног дана
када се угасила светлост
у твојим очима.
Живиш у нашим
срцима исто као некад.
Увек и заувек.

Љиљана Милошевић са породицом
Годишњи помен нашем вољеном

Легенде одлазе
у вечност,
никада у заборав.
Био си једна од њих.
Вечно ћеш живети
у срцима
Твојих кумова Ранка, Соње,
Давида, Невене, Сандре и Тадије
СЕЋАЊЕ

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

ЗОРАН ШИМШИЋ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

Миле... Не знаш
колико боли.
Прошла је година...
Проћи ће још много...
Ти си ту, осећамо то...
Хвала ти што нас чуваш...

Твоји Ивана и Милош
Годишњи помен

Твоја доброта
и велико срце,
заслужују да те
вечно памтимо
и чувамо од
заборава...
Колектив „Санидеи” д.о.о.
Марко, Марија, Тања, Кристина и Златија

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ШИМШИЋ

ЗОРАН ШИМШИЋ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

ТВОЈ ОДЛАЗАК
МНОГО БОЛИ...

Иванчић

Дружење са тобом
била је велика част

Твој пријатељ Лука Богдановић
Годишњи помен

Годишњи помен

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

Има нека моћ
у добрим људима,
они су јаки и послe
смрти. Догађа се да
и даље живе,
по својим речима и
делима, а највише
по доброти срца
Данка

Никад нећеш знати,
колико дубоко
љубав иде,
све док не дође
тренутак
да се каже „збогом“
Драгица
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17.08.2019.г. навршила се година
од смрти наше драге мајке, баке
и прабаке

31. јула 2019.г. преминула је наша драга

БИЉАНА
ГРУЈИЧИЋ
(1972 - 2019)
Чувамо Те у срцима

ЉУБИНКЕ
ЈОВАНОВИЋ
из Уба (1927 – 2018)
Остаћеш вечно
у нашим срцима...
Захвалне ћерке Селена
и Јелена са породицом

Четрдесетодневни помен даћемо
8.септембра 2019. године

Супруг Бранислав, ћерке Олга,
Јелица, Николина и Ивана,
синови Милош и Александар,
отац Милосав, мајка Љубица,
сестре Живана и Љиљана
и брат Жељко са породицама

10.08.2019.г. навршило се 40 дана
од смрти нашег драгог

МИЛОРАДА
НИКОЛИЋА
(1965 – 2019)
У срцу туга, на гробу тишина, а у
нашем дому - велика празнина.
Не видимо ти очи и не чујемо
глас, али осећамо да си ту
између нас.
Твоја супруга Милена,
син Иван и ћерка Ивана
29.08.2019.г. навршило се шест
година од смрти нашег драгог

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
ВЛАДАНА
МИЛОШЕВИЋА
(1931 – 2013)
Године пролазе али то не мења
ништа. Ниси са нама али јеси
и бићеш увек у нашим срцима.
Бескрајно недостајеш за све године
што долазе...
Воле те твоји најмилији: супруга
Мица, ћерке Зорица и Славица
са породицом

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 064/81-98-563 и 014/411-022

С поштовањем КЈП „Ђунис”

МАРКЕТИНГ

29.август 2019.г.
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
ДРУГА ЕКОНОМСКА
ШКОЛА У ШАПЦУ
ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
IV степен

Техничар обезбеђења

IV степен

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

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

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

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

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

Општинска управа општине Владимирци – Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске
послове, на основу члана 10став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике
Србије“, бр. 135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је овај орган донео решење
подносиоцу захтева Митровић Филипу из Јазовника, за пројекат Економски објекат – стаја за говеда
(25 јунади), на к.п. бр.887 КО Јазовник, Општина Владимирци, није потребна израда студије о процени
утицаја на животну средину.
Увид у донето решење може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинарство
и инспекцијске послове Општинске управе општине Владимирци, ул. Светог Саве бр. 34, сваким радним
даном од 8,00 до 9,30 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Заинтересована јавност може изјавити жалбу Министарству заштите животне средине, на донето
Решење, путем овог Органа у року од 15 дана од дана објављеног огласа.
Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове
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МОФЛ "Колубара" Исток, 2. коло

Резултати 1.кола (17/18.08.2019):
Каленић - Стрмово 1968
0:4
Колубара (Ј) - Памбуковица 0:1
Чучуге - Звиздар 2012
2:0
Јошева - Рудар (Р)
3:0
Полет (ДЛ) - Полет (Т)
4:1
Шарбане - ОФК Паљуви
1:1
Црвена Јабука - Младост(В) 2:2
Резултати 2.кола (24/25.08.2019):
Стрмово - Младост (В)
1:2
ОФК Паљуви - Ц.Јабука
3:3
Полет (Т) - Шарбане
1:3
Рудар (Р) - Полет (ДЛ)
3:4
Звиздар 2012 - Јошева
3:2
Памбуковица - Чучуге
1:0
Каленић - Колубара (Ј)
1:1
3.коло (31.08/01.09.2019- 16:30ч):
Колубара (Ј) - Стрмово 1968
Чучуге - Каленић
Јошева - Памбуковица
Полет (ДЛ) - Звиздар 2012
Шарбане - Рудар 1945
Црвена Јабука - Полет (Т)
Младост (В) - ОФК Паљуви
4.коло (07/08.09.2019- 16:00ч):
Стрмово 1968 - ОФК Паљуви
Полет (Т) - Младост (В)
Рудар 1945 - Црвена Јабука
Звиздар 2012 - Шарбане
Памбуковица - Полет (ДЛ)
Каленић - Јошева
Колубара (Ј) - Чучуге

МОФЛ Колубара "Исток", 2. коло

Памбуковица- Чучуге
1:0 (0:0)

Звиздар- Јошева
3:2 (3:2)

Стадион у Памбуковици. Гледалаца:
150. Судија: Марко Поповић (Уб).
Стрелац: Василић у 90+2. минуту. Жути
картони: тренер Жељко Балиновац (П),
Јовић, Станојевић, Иванић, Нумановић
(Ч).
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 7, Мијаиловић 6,5 (Глишић 7), Ђукић 7, Марковић 7, И.Балиновац 7,5, Митровић 7,5,
Башовић 7,5, Јовановић 7,5, Василић
7,5, Р.Балиновац 7 (Ненадовић 7),
Моловић 7 (Миливојевић 6,5)
ЧУЧУГЕ: Арсеновић 7, Младеновић 7,5,
Иванић 6,5, Алексић 7, Нумановић 6,5,
Петровић 6 (Марковић 6,5), Стефановић
6,5, Караичић 6,5, Мих.Јовић 7, Станојевић 7, Мир.Јовић 6,5 (Ђуричић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Балиновац (Памбуковица)
Квалитетан комшијски дерби, уз
спортско понашање ривала, а одлука је
пала у надокнади- Василић је прихватио лопту Ђукића, ушао у шеснаестерац
и пребацио лопту на леву ногу, а потом
прецизним ударцем погодио даљи угао.
Трагичар у редовима гостију био је
омалени Жељко Петровић, две идеалне
прилике претворио је у додавање лопте
до голмана Ђурђевића. На другој
страни, видели смо добар шут Јовановића и смушену реакцију Моловића у
доброј шанси, а похвале заслужују Иван
Балиновац и Митровић који су одлично
уштоповали опасног Караичића.

Стадион СЦ "Рудник" у Звиздару.
Гледалаца: 100. Судија: Дарко Тодоровић (Доњи Лајковац). Стрелци: Обрадовић у 13., 24. и 42. за Звиздар, а Станић у
32. и Цекић у 45. минуту за Јошеву. Жути
картони: Васиљевић, Обрадовић (З),
Јовановић, Станић, Кузмановић, Мијаиловић (Ј).
ЗВИЗДАР: Јокић 6,5, Николић 6,5, Давидовић 6,5 (Радовановић 6,5), Васиљевић 7,5 (Перић 6,5), Вујић 6,5 (Синђић
7,5), Шкорић 7, Ранковић 7, Берановић 7,
Живковић 7, Обрадовић 8 (Урошевић -),
Максимовић 7,5
ЈОШЕВА: Ђелов 7, Петковић 6,5, Кузмановић 6,5, Мијаиловић 6, Јовановић 7,5,
Јеверица 6, Павићевић 6,5, Станић 7,5,
Цекић 6,5, Радојичић 6, Мерџић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Обрадовић (Звиздар)
Домаћин је заслужено стигао до
бодова, утакмицу је хет-триком обележио Немања Обрадовић, али треба
рећи да су му Филип Васиљевић и
Дарко Максимовић омогућавали лагане
реализације. Имали су домаћи много
више шанси, најзрелије су пропустили
Васиљевић и Ранковић, а вреди
забележити и наступ Војинира Синђића
који је с неколико потеза показао да
године мало значе кад је он у питању.
Јошева је запретила ефектним голом
Станића, потом је и Цекић главом
казнио лошу процену Јокића, али су
бодови припали ипак бољем ривалу.

OP[TINSKA LIGA
“UB”
1. коло (24/25. септембар 2019):
Врело - Гуњевац
1:0
ОФК Таково - Стубленица
1:2
Бргуле - Мургаш 2012
1:2
Вукона - Колубара (ЛП)
0:0
Докмир - Омладинац (К)
0:0
Јединство (М) - Слога (В)
0:1
слободна Будућност (Слатина)
2. коло (1. септембар 2019):
Омладинац (К) - Јединство (М)
Колубара (ЛП) - Докмир
Мургаш 2012 - Вукона
ОФК Стубленица - Бргуле
Гуњевац - ОФК Таково
Будућност (С) - Врело
слободна Слога (Врховине)
3.коло (7/8.септембар 2019):
ОФК Таково - Будућеност (С)
Бргуле - Гуњевац
Вукона - ОФК Стубленица
Докмир - Мургаш 2012
Јединство (М) - Колубара (ЛП)
Слога (В) - Омладинац (К)
слободно Врело

www.glastamnave.com

Две победе на старту: ФК Памбуковица
Општинска лига Уба, 1. коло

Општинска лига Уба, 1. коло

Докмир- Омладинац 0:0

Врело-Гуњевац 1:0 (0:0)

Стадион у Докмиру. Гледалаца: 50.
Судија: Филип Ђорђевић (Уб). Жути
картони: Крсмановић (Д), М.Тимотић,
Максимовић, И.Савић, Ковачевић (О).
ДОКМИР: Мојсиловић 7,5, Вишић 6,5
(Павловић 6,5), Мијаиловић 6,5, Влајковић 7, Б.Јовић 7, Спасојевић 7, Тодоровић 6,5 (З.Јовић -), Ненадовић 6,5
(Манојловић -), Икић 6,5, Васић 6,5
(Крсмановић 6,5), Урошевић 7 (Нешковић 6,5)
ОМЛАДИНАЦ: Ђукић 7, Павловић 6,5,
Максимовић 6,5, Д.Савић 7, Чолић 6,5,
И.Савић 7, И.Тимотић 6,5, М.Тимотић 7,
Ковачевић 7, Ивановић 7,5, Шекерац 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Мојсиловић (Докмир)
Дуел екипа које су прошле године
бориле за бараж окончан је без голова,
а ближи победи били су гости. У
надокнади времена Иван Савић је
идеално центрирао, Ковачевић главом
погодио пречку са 7 метара. Претили су
гости, а најизгледнију прилику имао је
Иван Тимотић.
Докмир је најзрелију прилику имао
када су пред голом били Вишић и
Ненадовић, али су се спетљали и лопта
је отишла у гол-аут.

Стадион у Врелу. Гледалаца: 50. Судија:
Срђан Михајловић (Уб). Стрелац:
Николић у 88. минуту. Жути картони:
Панић, Цветиновић, Арамбашић (В),
Н.Радовановић, Мирковић (Г).
ВРЕЛО: Цветиновић 7,5, Љубомировић
6,5, Јанковић 7, И.Милић 7, Арамбашић
7, Илић 6,5, Марковић 7 (Радојичић -),
Панић 6,5 (Милосављевић -), Матић 6,5,
Мићић 6,5 (Вићентић -), М.Милић 6,5
(Николић 7)
ГУЊЕВАЦ: Лесић 6,5, Симић 6,5
(Ивковић 6), Марковић 6,5, Мирковић 6,
Митровић 6, Милошевић 6,5, Г.Радовановић 6 (Станковић 6), Н.Радовановић 6, Симеуновић 6,5, Милутиновић 6,5, Ђурић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђорђе Цветиновић (Врело)
Дерби повратника у општинску лигу
решио је "резервиста" домаћих Ненад
Николић- оштрим ударцем са леве
стране матирао је Лесића и донео
вредне бодове Врељанима. Гуњевчани
су имали зрелије прилике за голСимеуновић, Милутиновић и Ђурић су
били у шансама, али је расположен на
голу био Цветиновић.
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Окружна лига Колубаре, 2. коло

Тврдојевац- Д.Туцовић
(Ћелије) 0:0

Резултати 1.колa (17/18.08.2019):
Тврдојевац - ЗСК
2:0
Дим.Туцовић - Пепељевац
1:0
Совљак - Тулари
1:2
Искра - Радник (Уб)
1:1
Трлић - Рубрибреза
1:1
ОФК Брђанац - ОФК Осечина
1:0
Бањани - ОФК Јабучје
2:2
Колубара 2 - Јуниор НН
2:1
Резултати 2.кола (24/25.08.2019):
ЗСК - Јуниор Ново Насеље
1:2
ОФК Јабучје - Колубара 2
1:1
ОФК Осечина - Бањани
3:0
Рубрибреза - ОФК Брђанац
2:1
Радник (Уб) - Трлић
5:0
Тулари - Искра
2:1
Пепељевац - Совљак
3:0
Тврдојевац - Дим.Туцовић
0:0

1.Tulari
2.Radnik (Ub)
3.Tvrdojevac
4.Rubribreza
5.Kolubara 2
6.D.Tucovi}
7.Pepeqevac
8.Ose~ina
9.Junior NN
10.Br|anac
11.OFK Jabu~je
12.Iskra
13.Bawani
14.Trli}
15.ZSK
16.Sovqak

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
2
2

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

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

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 50.
Судија: Зоран Живковић (Ваљево).
Жути картони: Јовановић, Јовичић,
Видојевић, Мирковић (Т), Илић,
Добросављевић (Д).
ТВРДОЈЕВАЦ: Мишић 7, Јовичић 6,5,
Ракић 7, Ђ.Савкић 7,5, Мирковић 7,
Јелић 7, Јовановић 7, Митровић 7,
Маринковић 6,5 (Петковић -), Видојевић 6,5, Д.Савкић 6,5 (Марковић -)
Д.ТУЦОВИЋ: Радиновић 7, Јевтић 6,5,
Бојичић 7, Милошевић 7, Ибрахимовић
7, Филиповић 6,5, Ивковић 6,5
(Добросављевић 6,5), Теофиловић 7,5,
Божић 7 (Марковић -), Илић 6,5,
Аврамовић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђорђе Савкић (Тврдојевац)
Борбен "реми" у Тврдојевцу,
ослабљеном домаћину и један бод је
задовољио апетите. Најзрелије прилике за домаће имали су Маринковић и
Душан Савкић, али је сигуран био
Радиновић.
На другој страни, Бојичић је у првом
делу могао да донесе предност
гостима, док је у финишу утакмице
Божић са 30 метара погодио пречку.
Окружна лига Колубаре, 2. коло

Радник- Трлић
5:0 (3:0)
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Окружна лига Колубаре, 1. коло

Совљак- Тулари 1:2
(1:1)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 50.
Судија: Горан Жујовић (Љиг). Стрелци:
Танасковић у 31. за Совљак, а Николић у
44. из пенала и Пантић у 58. минуту за
Туларе. Жути картони: С.Живановић,
В.Живановић (С), Јеремић (Т).
СОВЉАК: Савковић 7, Мијатовић 6,5,
С.Живановић 6,5, Булатовић 7, Важић 7,
В.Живановић 6,5, Танасковић 7,5,
У.Савић 6,5, Т.Савић 6,5, Маринковић 6,5,
Обрадовић 6,5
ТУЛАРИ: Бојић 7, Брдаревић 7, Митровић 6,5 (Димитријевић -), Петровић 7,
Теодосић 7, Крстић 7, Јеремић 7,5,
Живковић 7,5, Николић 7,5, Вићентић 7,
Пантић 7 (Ракић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Јеремић (Тулари)
Иако су гости боље отворили
утакмицу, прво се затресла мрежа
Бојића. Танасковић је примио лопту на
десној страни и сјајним ударцем са
рогља шеснаестерца погодио даљи угао
гола Тулара. Гости су изједначили у
идеалном тренутку, пред паузу- Владимир Живановић је срушио Јеремића у
казненом простору, а Николић рутински
погађа са 11 метара.
Одлука је пала почетком другог делаВићентић је примио лопту од Живковића, потом идеално упослио Пантића
који шаље лопту под пречку Савковића.
Без већих проблема Туларчани су
сачували предност, ослабљени тим
Совљака без иједне резерве није имао
велике шансе ни за бод...
Окружна лига Колубаре, 1. коло

3.коло (31.08/01.09.2019):
Димитрије Туцовић - ЗСК
Совљак - Тврдојевац
Искра - Пепељевац
Трлић - Тулари
ОФК Брђанац - Радник (Уб)
Бањани - Рубрибреза
Колубара 2 - ОФК Осечина
Јуниор НН - ОФК Јабучје
4.коло (07/08.09.2019):
ЗСК - ОФК Јабучје
ОФК Осечина - Јуниор НН
Рубрибреза - Колубара 2
Радник (Уб) - Бањани
Тулари - ОФК Брђанац
Пепељевац - Трлић
Тврдојевац - Искра
Дим.Туцовић - Совљак

Доминација Радника
на Школарцу

Стадион СРЦ "Школарац". Гледалаца:
200. Судија: Никола Ђуровић (Ва).
Стрелци: Хаџић у 3. и 14., Филип Илић
у 33. и 75. и Ракић у 55. минуту. Жути
картони: Хаџић, Митровић (Р).
РАДНИК: Боројевић -, Митровић 7
(Бабић 7), Милановић 7, Јоцић 7,5,
Јовић 7,5, Илић 8, Луковић 7,
Пурешевић 7,5, Панић 8 (Брадоњић 7),
Ракић 7, Хаџић 8,5 (Симић 7)
ТРЛИЋ: Ракић - (Цвијић 5,5), Шимшић
5,5, Ђорић - (Веселиновић 5),
Марјановић 5,5, Кандић 5, Маринковић
5 (Алексић 5), Јовановић 6, Поповић
5,5, Савић 5,5, Радојичић 5, Лазић 5,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Хаџић (Радник)
Од дербија на папиру- ни трага ни
гласа! Пуно народа се скупило на
Школарцу да види занимљиву
утакмицу у најави, уместо тога добили
су доминацију Радника која је могла да
се резултује и двоцифреном разликом...
Практично први напад Убљана увео
је госте у једносмерну улицу, Хаџић је
био неухватљив за одбрану Трлића и
донео рану предност. Врло брзо је
Хаџић дуплирао учинак после одличног продора Пурешевића по десној
страни, а Хаџић је учествовао и код
гола Филипа Илића за убедљивих 3:0
на паузи. Везиста Радника је погодио и
у наставку након паса Брадоњића, а
листу стрелаца комплетирао је Ракић.
Треба рећи да се на лоше издање
"месара" надовезала и повреда голмана Ракића већ у 18. минуту, али ни то
није оправдање за непрепознатљиву
игру гостујуће екипе...

Бањани- Јабучје
2:2 (0:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 50.
Судија: ђорђе Андрић (Ваљево).
Стрелци: Лесић у 53. и Гајић у 66. за
Бањане, а Радовановић у 65. и
Ранђеловић у 89. минуту за Јабучје.
Жути картони: Лукић, Ђорђевић (Б),
Радовановић (Ј).
БАЊАНИ: Тимотић 6, Костадиновић 6,
Лукић 6,5 (Митровић 6,5), Милојевић 6,5,
Димитријевић 7, Ђорђевић 7, Миличић
6, Ранитовић 6,5, Ненадовић 6, Лесић
7,5, Гајић 6,5
ЈАБУЧЈЕ: Давидовић 6,5, Мијатовић 6,
Радивојевић 6, Ашковић 6,5, Тодоровић
6, Радосављевић 6,5, Ђорђевић 6,5,
Ранђеловић 7, Радовановић 7,5,
Павловић 6 (Ђукић 7), Филиповић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Лесић (Бањани)
У врло тешким условима за игру,
ривали су се разиграли тек у наставкуискусни Драган Лесић је прихватио
лопту на 18 метара и прецизним
ударцем натерао Давидовића на капитулацију. Поравнање је дошло након
неспоразума двојице домаћих играча,
голман Тимотић је остао на "ничијој
земљи", а Радовановић га је вешто
лобовао.
Иако није у некадашњој форми,
Милан Гајић је вешто умакао одбрани
гостију и вратио предност Бањанцима у
истом минуту. Најбољи стрелац округа
је пропустио велику прилику да реши
меч, обишао је голмана и погодио само
спољну мрежу, а казна је стигла у
финишу када је Ранђеловић са дистанце ухватио на спавању Тимотића.
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ВРЕЛО СПОРТ БЕЗ ПОБЕДЕ У ПРВА ДВА КОЛА

МРШАВ СТАРТ ВРЕЉАНА
Врељани нису остварили план на премијери против Борца, а
кључни детаљ се вероватно десио у 43. минуту- Бранковић је најпре
одлично иницирао акцију у којој је срушен Ђурђевић, али је голман Радић
уз помоћ стативе зауставио његов шут са 11 метара.
У наставку је гостујући тим дошао до игре, извео неколико опасних
напада, а из једне такве контре Мићић је рутински матирао Љубишу
Ракића. Улазак Новаковића и пребацивање Дарка Матића у напад донели
су помак у игри домаћих, а управо је Новаковић прецизним ударцем са 18
метара донео изједначење, испоставиће се и бод екипи Врело спорта.

Колубарско-мачванска зона, 2. коло

Дивци- Врело спорт
2:0 (2:0)
Стадион у Дивцима. Гледалаца: 250. Судија:
Немања Петровић (Лозница). Стрелци: Јовић у
17. и Тодоровић у 23. минуту. Жути картони:
Ћосић, Јовић, Ђукић (Д), Бранковић, Д.Матић,
Леонтијевић (В). Црвени картон: Благојевић
(Врело спорт) у 90. минуту.
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 6, Симић 6, Леонтијевић 6, Благојевић 6, Д.Матић 6, Блажић 6,
У.Ракић 6 (од 46. И.Матић 6), Бранковић 6,5,
Ђурђевић 6, Новаковић 6 (од 68. Ђорђевић 6),
Којић 6 (од 52. Милошевић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Петар Влајковић (Дивци)
Колубарско-мачванска зона, 1. коло

Врело спорт- Борац (Лешница)
1:1 (0:0)

ФК Врело спорт
Меч у Дивцима пробаће пулени Милоша Гаврића што пре да
забораве, било је једно од најслабијих издања Врељана у зонском
такмичењу. Убачене лопте са бока биле су нерешива енигма за госте, оба
гола пала су на исти начин и увела меч у жељени ток за домаћина. Тешко
су се играчи Врело спорта опоравили од почетног шока, само један шут у
оквир гола Немање Бранковића било је премало за било какав позитиван
утисак...
Прву победу у новој сезони, Врељани ће потражити у недељу (16.30)
када на СЦ "Матић" стиже новајлија Слога из Богосавца, предвођена
бившим играчима Јединства Стефаном Илићем и Александром
Гавриловићем.
Б.Матић

БРЕЗОВЧАНИ УЗЕЛИ БОД У ПРВИХ 180 МИНУТА

РАЂЕВАЦ ПРИЛИКА ЗА ПРВИ ТРИЈУМФ
Подмлађени тим Брезовице на челу са тренером Жарком Анђићем
био је много бољи ривал од Шапчана на почетку сезоне, али су мреже
остале нетакнуте после 90 минута. На руку домаћима није ишло ни
искључење Руменића крајем првог дела, али су и са играчем мање
Брезовчани били ближи победи. Поповић је уздрмао стативу, Кањевац и
Радосављевић нису претворили идеалне прилике у гол, док је на другој
страни једини запретио Лончар у финишу утакмице.
Преломан тренутак утакмице у Клупцима десио се у 41. минуту када је
ремпловање Антонића помоћник Милановић окарактерисао као старт за
пенал, а главни судија Баратовић прихватио сигнализацију. Брезовчани
су најопасније запретили преко Павића главом, а све дилеме решене су у
78. минуту када је Гаврић асистирао Миловановићу за тријумф домаћих.
Гости су на овом мечу били без Радосављевића, Кањевца и Руменића,
а први тријумф пробаће да забележе у недељу на домаћем терену против
Рађевца.
Б.Матић
Колубарско-мачванска зона,
1. коло

Брезовица- Раднички
Шабачки 0:0
Стадион у Брезовици. Гледалаца:
200. Судија: Вељко Давидовић
(Ваљево). Жути картони: Јанковић
(Б), Пантић, Антонић (Р). Црвени
картон: Руменић (Брезовица) у 39.
минуту.
БРЕЗОВИЦА: Веселиновић 7,
Живковић 7, Руменић 6, Павић 7,
Бојић 6,5, Радосављевић 7,5,
Антонић 6,5 (од 62. Поповић -),
Ђурђевић 7, Гошић 7, Кањевац 7
(од 83. Јанковић -), Мијатовић 6,5
(од 46. Тојчић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Радосављевић (Б)

Колубарско-мачванска зона, 2. коло

Раднички СтобексБрезовица 2:0 (1:0)
Стадион у Клупцима. Гледалаца:
150. Судија: Вукашин Баратовић
(Ваљево). Стрелци: Матић у 41. из
пенала и Миловановић у 78.
минуту. Жути картони: Миловановић, Ковачевић, Дишић, Матић,
Глишић (Р), Јанковић, Ђурђевић,
Гошић (Б).
БРЕЗОВИЦА: Веселиновић 6,5,
Живковић 6,5, Срећковић 6 (од 46.
С.Бојић 6), Павић 6,5, М.Бојић 6,5,
Јанковић 6, Поповић 6,5, Ђурђевић 6,5, Антонић 6, Мијатовић 6 (од
86. Илић -), Гошић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Филип Матић (Раднички)

СЦ "Матић" са вештачком подлогом. Гледалаца: 100. Судија: Слободан Вулетић (Лајковац). Стрелци: Новаковић у 77. за Врело спорт,
а Милош Мићић у 58. минуту за Борац. Жути
картони: Којић, Д.Матић, Ђорђевић, Блажић,
Новаковић, Леонтијевић (В), Марјановић, Омер
Арифовић, Ђурић (Б).
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7, Симић 6,5,
Леонтијевић 7, Ђорђевић 6,5, Д.Матић 7,5,
Блажић 6,5, У.Ракић 6,5 (од 55. Новаковић 7,5),
Бранковић 7, Ђурђевић 6,5, Којић 6,5 (од 73.
Благојевић -), Милошевић 6,5 (од 78. И.Матић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Мићић (Борац)

ОДРЖАНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ
КОЊИЧКЕ ТРКЕ У ВРЕЛУ

ИНА ПИК ОДБРАНИЛА
ДОМАЋИ ТЕРЕН
У перфектној организацији Коњичког
клуба "БАС 2016", одржане су традиционалне
трке на Врељанском хиподрому, у свом
редовном термину- Огњена Марија (30. јул).
Забележена је и рекордна посета (4.000 људи),
а организатори су, као што је то био обичај и
ранијих година, спремили 4 галопске трке.
У првој трци "Пехар општине Уб" видели
смо сигурну победу Јусеина кога је јахао Дарко
Љубомировић, а одличан наступ у дебитантској трци забележио је Калимеро БАС који је
стигао у циљ други, три дужине иза победника.
У трци "ЗЗ Трлић" сигуран тријумф забележио
је Род Лејвер у седлу са Шашићем, иза њега
три дужине стигао је Магистрат, а награде су
комлетирали Доријан Браун и Мемис.
Најузбудљивија трка била је "ФК Врело
спорт" на 1600 метара- Ина Пик која је у
тренингу код Славице Вујковић, а коју је
мајсторски јахао дебитант, џокеј-ученик Брана
Радовановић из Брезовице, за врат дужине
стигла је у циљ испред Ал Капонеа и свом
власнику Марку Суботићу донела награду од
50.000 динара. У трци дана "Куп Тамнаве"
ЛИСТЕД категорије, Алкатраз је за четири
дужине побегао Сурчину, Квелиндо Сур
власника Арсенића стигао је трећи, док је
подбацио Криптон Драгана Љубомировића
који је стигао четврти.
У Богатићу су резултат вредан пажње
остварили Огон- трећи у трци "Хајдучке
вечери" и Дона Лејди која је била четврта у
"Мачванском дербију", а треба истаћи и
победу Тајсона кога је јахао Тика Вујковић,
одскора и његов тренер. Наредног викенда
очекују нас Љубичевске игре у ПожаревцуКрасива, Криптон и Калина Лејди наступају у
главној трци "Куп Љубичева", Торино Хил ће
спринтати у "Меморијалу Миливоја Живановића", а наступаће и Азаро, Рамбо Трлић, Ина
Пик и Орао Трлић.
Б.М.

ФУДБАЛ

29.август 2019.г.

УБЉАНИ ОСВОЈИЛИ ЧЕТИРИ БОДА У ПРВА ДВА КОЛА

ГАВРОВИЋ
ЗА УСПЕШАН СТАРТ
- Новајлија из Будућности-Крушика стрелац оба гола за
црвено-беле на старту сезоне. - Измакла победа над
Пожежанима, "минималац" у Краљеву задовољио апетите.
- У ванредном колу (среда, 28. август) стиже Сушица,
за викенд пут на Косово.
Јединство у првих 180 минута
српсколигашке сезоне није поновило
партије из припремног периода, али је
оправдало очекивања љубитеља
црвено-беле боје и од почетка се
позиционирало у горњи део табеле.
Дерби 1. кола био је магнет за
љубитеље фудбала, близу хиљаду
посетилаца дошло је на стадион
"Драган Џајић" да види на делу
кандидате за врх, али због узајамног
респекта и велике врућине, стари
ривали нису били ни близу максимума.
Ипак, далеко од тога да није имало шта
да се види, Обрадовић и Жунић су
морали да се задовоље трећином
плена, утисак је да су црвено-бели за
нијансу били ближи победи...
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Српска лига "Запад", 2. коло

Слога (Краљево)- Јединство
0:1 (0:0)
Градски стадион у Краљеву. Гледалаца: 300. Судија: Никола Ђорђевић
(Аранђеловац). Стрелац: Гавровић у
75. минуту. Жути картони: Чамагић (С),
Радивојевић, Петровић, Томић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Мијатовић
6,5, Рајовић 6,5, Томић 7, Сајић 6,5,
Радивојевић 6, Петровић 6 (од 76.
З.Радојичић 6,5), Јолачић 6 (од 55.
Ђокић 7), Милановић 7,5, Н.Радојичић
6,5, Гавровић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Игор Милановић (Јединство)
Српска лига "Запад", 1. коло

Јединство - Слога (Пожега)
1:1 (0:0)

Милош Обрадовић,
тренер ФК Јединство (Уб)

Стадион "Драган Џајић". Гледалаца:
800. Судија: Иван Вучићевић (Краљево). Стрелци: Гавровић у 75. за
Јединство, а Плазинић у 85. минуту из
пенала за Слогу. Жути картони: Радивојевић, Сајић (Ј), Марковић, Тасић,
Станић (С).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Мијатовић
6, Рајовић 6,5, Андрић 6, Сајић 6,
Радивојевић 6,5, Петровић 7 (од 68.
З.Радојичић -), Јолачић 7, Милановић
7,5, Н.Радојичић 6 (од 88. Ђокић -),
Гавровић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Петар Гавровић (Јединство)

3.коло (среда, 28.август- 16.30ч)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
- СУШИЦА
Исправка након промашеног пенала против Пожеге:
Гол Петра Гавровића
У првом делу је домаћи тим највише
претио преко новајлије Милоша
Петровића, левоноги крилни нападач је
већ у 4. минуту ставио на озбиљна
искушења Глинтића, а још једном је
голман Слоге успешнији после Петровићевог ударца са 25 метара. На другој
страни, један опасан напад Пожежана у
режији Глишовића, али је Иван
Јовановић одлично постављен након
ударца Марковића.
Много одлучније Убљани су
кренули у наставку, а разиграо се по
левом боку Петар Гавровић који је био
иницијатор већине опасних напада. У 75.
минуту ерупција одушевљења под
Шепковцем- Милановић је центрирао са
десне стране, а млади Јолачић умакао
пажњи Станића који га је срушио на
"петерцу". Гавровић није погодио са 11
метара, али јесте био сконцентрисан да
одбитак врати у мрежу из непосредне
близине.
Осећао се укус вредне победе у
ваздуху, посебно што је Гавровић још
једном ставио на муке Глинтића, али се

десило супротно- смушеност у одбрани,
две ничије лопте стигле су до
Плазинића, а Сајић неопрезно стартује
на пожешког нападача. Плазинић је
остао сконцентрисан и са "креча" донео
слађи бод гостујућој екипи.
Од 1. минута меча у Краљеву било
је јасно ко је бољи ривал, Обрадовићеви пулени су диктирали темпо, али су,
вероватно и због несносне спарине,
играли у много нижој брзини него
обично. Најближи голу, гости су били
након неспретне реакције штопера
Слоге Колаковића када је лопта плесала
по гол-линији, а близу поготка је био и
Рајовић након корнера.
У наставку је Сајић могао главом
до гола, а отпор жилавих Краљевчана је
сломљен најлепшом акцијом на мечу
која је потекла од голмана Ивана
Јовановића- Никола Радојичић је
одрадио велики део посла, а Милановић мајсторском асистенцијом омогућио Гавровићу да веже и други меч у
листи стрелаца, занимљиво у истом
минуту као и на премијери:

4.коло (субота, 31.август - 16.30ч)

ТРЕПЧА
- ЈЕДИНСТВО (Уб)
5.коло (субота, 4.септембар - 16.00ч)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
- ЈОШАНИЦА
- Мучили смо се са протоком лопте,
очигледно је да неки играчи нису добро
поднели притисак првенствених мечева,
али очекујем да већ за два-три кола
будемо у правој такмичарској форми.
Битно је да смо, и поред слабије игре за
наше стандарде, донели бодове са
стране, а не верујем да ће пуно тимова то
успети у Краљеву. У среду је меч са
Сушицом где нам је обавеза да славимо
пред нашим навијачима, гости су врло
искусан тим који зна да игра фудбал, али
после кикса са Пожежанима, немамо
право на грешку- јасан је млади тренер
Јединства Милош Обрадовић.
После ванредног кола у среду, црвенобели путују у Косовску Митровицу где ће
у суботу одмерити снаге са новајлијом
Трепчом (16.30).
Б.Матић
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ОДБОЈКА

29.август 2019.г.

УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ПУНЕ БАТЕРИЈЕ ЗА ДРУГУ СУПЕРЛИГАШКУ СЕЗОНУ

КОПАОНИК- РАЈ ЗА ПРИПРЕМЕ
- Ради се два пута дневно. - У тренинг утакмици савладан Партизан са 3:0.
Под командном палицом тренера
Маријане Боричић, обојка-шице ЖОК Уба
преселиле су се 19. августа на Копаоник, а
први рапорт селектора јуниорске репрезентације говори да су их на "српској лепотици"
сачекали иделани усло-ви за рад:
- Копаоник је перфектно место за оно
што нам је сада потребно, овде ћемо
акумулирати снагу за изазове које нас чекају,
а све од смештаја до хале за тренинг је на
врхунском нивоу. Повела сам свих 14
играчица на које рачунам, ситније повреде не
ремете ритам рада, једино морамо бити
опрезнији са Јеленом Вулином која се враћа
из повреде предњих укрштених лига-мената.
Радимо два пута дневно, темпера-тура је
много пријатнија него у већем делу Србије, а
ноћи и јутра су планински свежи. Сплетом
околности, одбојкашице Уба одиграле су и
један контролни меч:

Екипа ЖОК Уб за сезону 2019/2020.године
- Остајемо овде до четвртка 29. августа, а у петак смо
имали и тренинг утакмицу са Партизаном који се припрема на
15-ак километара од нас. Играли смо три сета, тако је
одговарало Партизану због фонда играчица, а сусрет смо, ако
је то битно, добиле 3:0. Били смо убедљиви у прва два сета, у
трећем сету смо преокренули 17:22, највише захваљујући
Јелени Вулин која је показала каквим потенцијалом
располаже. Ротирали смо све играче, изузев техничара
Катарине Лукић која је одиграла сва три сета, а тренинг-меч је
у потпуности испунио своју сврху- задовољна је Марјана
Боричић.
Б.Матић

МАРКЕТИНГ

28.август 2019.г.

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
КАРТИЦАМА „БАНКА ИНТЕСЕ”
ДО 12 РАТА БЕЗ КАМАТЕ

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА
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