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Органиизран Саем за здрава храна во Согле
Општина Чашка и ООУ „ Петре Поп Арсов“, Богомила и оваа година го
оддржаа традиционалниот саем за здрава храна „ Поблиску до природата„.
Здравата храна произведена од Азот беше сервирана во Согле .
Саемот има за цел да ги промовира локалните земјоделци и
земјоделските производи од Стариград, Теово, Согле, Богомила, Ореше,
Нежилово, Извор, Мартолци и Оморани.
Земјоделските производители на ореви, сирење, теовскиот компир,
чај, позната пастрмка, печурки беа само дел од понудениот асортиман за
посетителите.
Посетители на саемот се месното население, жители на Велес,
досегашнио и идни соработници, донатори, претставници на здруженија на
граѓани, љубители на здравата храна и природата.
Саeмот го посети и Министерот за земјоделство Љупчо Димовски ,
Градоначалникот на Велес Горан Петров, Градоначалникот на Студеничани
Фати Исени, раководителот на Вардарски плански регион Александар
Бузалков и многу дргуи кои купија квалитетни и здрави производи .
Градоначалникот на Општина Чашка Горанчо Пановски најави дека
општината ќе продолжи со промоцијата на здрава храна и производи, кои
денес се повеќе се бараат на пазарите. Општината со својата недопрена
убавина и природни богатсва ги нуди сите предуслови за производтсво на
здрава храна.
Големиот број на посетители имаа можност да ја запознаат народната
традиција карактеристична за крајот, и да ги дегустираат локалните
специјалитети подготвени од вештите раце на мајките и бабите. Согле е
етничко мешано што овозможи на трепзата да се најдат специјалитети ,
различни јадења кои ги спојуваат жителите како зелникот со коприви,
бакрданик и многу други.
На трпезата свое место најде и познатото јагне како и дивиот зајак и
свиња. Овој крај е богат со дивеч посетен од многу бројните ловџии .
Жените кои свој допринос дадоа за богатата
трпеза добија
благодарница и скромен поклон од Прокредит банка , филијала Велес.
За реализација на успешниот саем покрај Општина Чашка и ООУ „
Петре Поп Арсов“, свој допринос дадоа и големиот број на донатори. Само
дел од нив се: „Снупи 2003“ ДООЕЛ-Велес; „Жито“-Велес„ Орбис“ Велес ,„СИНАЛКО“ - Кавадарци; „Банко Комерц“ - Велес; КАНЕЛА-

Скопје; ЛД РУЕН-Велес ;
МАРИЈАС-ПРОМ - Населба Чашка; БРАНСИС - Скопје; ЕКО Центар 97
- Скопје; Лисец Промет - Долно Јаболчиште; АГРО ЛИНК - Велес,
„Интер Мак “ - Велес. Прокредит банка, Рибник Нежилово .
Собраните средства од продажбата на производите оваа
година се наменети за обнова на локалното училиште.
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СОГЛЕ
Село
оддалечено
25 км југо-запад од
општинскиот
центар. Се наоѓа 2
км северо-запад од
с.
Теово.
Населението
се
занимава
со
овчартсво
и
земјоделство.
Позначајни
знаменитости
се
манастирот
Св.
Богородица
,
подигнат
најверојатно
во
визнатискиот
период, обновен во
1850 год, а црквата
во
1855
год.
Манастирот
изобилува со богата
библиотека
и
располагал со ретки
пергаменти
и
ракописи. Постои и
џамија , подигната
негде 1371 год. Со
доаѓањето
на
Турците
доста
турски фамилии се
преселиле во овие
краишта од Азија и
го
потиснале
меснат население
во околните села
Теово и Богомила.

Промовиран ЛЕАП за Општина Чашка
Општина Чашка го изработи и свечено промовира својот прв
Локален акционен локален план за животна средина ЛЕАП.

Проектот е подржан од страна на Регионалниот центар за животна
средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ), со средства
обезбедени од шведската влада, преку меѓународна агенција за развој
и соработка (СИДА).
По презентацијата на ЛЕАП документот од страна на локалниот
координатор, г-ца Емилија Спировска, градоначалникот на Општина
Чашка - Горанчо Пановски и преставникот на РЕЦ - канцеларија во
Македонија, г-ѓа Катарина Стојковска, го потпишаа Договорот со што го
означија почетокот на втората фаза на поддршка на ЛЕАП
документот.
Свој придонес во неговото комплетно реализирање имаа граѓаните
на Општина Чашка кои преку работни групи и спроведената анкета
директно учествуваа и имаа можност да ги посочат еколошките
проблемите со кои се соочуваат во секојдневниот живот и да ги утврдат
приоритетите на редоследно решавање на истите.
Во втората фаза, преку реализација на проектот "ЗА ЧИСТА ЧАШКА"
помеѓу другите активност ќе биде набавено специјализирано возило за
собирање на отпад со што ќе се придонесе кон решавање на
проблемот со дивите депонии и подобрување на услугите на ЈПКД
"Тополка".
На манифестацијата, покрај предходно споменатите, беа присутни и
претставникот на шведската амбасада - г-дин Пeтер Тростe,
преставници од граѓанскиот и бизнис сектор, прдетавници на ЕЛС од
Зелениково, Босилово и Пробиштип, членови на Советот како и голем
број на присутни гости и граѓани од Општина Чашка.
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