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Во организација на Агенцијата за поттикнување на
земјоделството од 22 до 23 април, во атарот на селата Витанци,
Бусилци, населба Чашка, месност Долги Рид се спроведе акцијата за
калемење на диворастечки растенија- облагородување на дива круша
горница.
Учеснициte на акцијата,претставници од работните единици на
Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството од Република
Македонија, Министерство за земјоделство и шумарство, локалната
самоуправа, Црвен крст Велес, медиумите, и секако приватниот сектор
кој има примарна дејност земјоделство се поделија по работни тимови
и локации за калемење.
Со акцијата се очекуваше да се облагородат 2000 диворастечки
круши горници. Но, резултатот на крајот на акцијата покажа завидно
ниво, ,искалемени 2100 стебла со повеќе од 5000 калеми
За спроведување на акцијата е обезбедена поддршка
од :Општина Чашка, Жито Маркети, Црвен Крст, СНУПИ, Прокредит
банка, Уни Стар Трејд, МЗШВ ПЕ Велес, скара кај Димче , Кандико,
Жито Вардар Велес .
Општина Чашка како еден од поддржувачите на акцијата уште
еднаш ја потврди својата тенденција за промоција на општината, како
здрава и еколошки чиста средина создавајќи органски производи.
Целта е во руралните средини што поголем број на дрвца да се
накалемат за да може локалното население да имаат плодови за
консумација, плодови за на пазар, а со тоа се развива локалниот
економски развој.
Агенцијата за поттикнување на земјоделството изрази голема
балгодарност до сите учесници, калемари, како и до поддржувачите на
акцијата за спроведување на истата.
Апел до сите жители, посетители на природата совесно да се
однесуваат кон дрвата за да се осети благодетот од акцијата,
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Oддржана јавна трибина
Во просториите на ООУ ,,Тодор Јанев,, во населбата
Чашка се оддржа јавна трибина на 21 април во рамките на
Проектот ,,Одиме локално,, .
Обраќање на трибината пред присутните имаа Министерот
за Локална самоуправа г-дин Муса Џафери, Амбасадорот на
Република Словачка г-дин Роберт Кирнаг, претставник од СЕП и
градоначалникот на Општина Чашка г-дин Горанчо Пановски
Присутните, жителите на Чашка, претставници на Советот
на Општина Чашка, бизнис секторот, месните заедници имаа
можност да слушнат мислење за процесот на интегрирање РМ во
ЕУ насочено кон прашања од интерес на граѓаните,како и
состојбата со државното земјиште,можности за користење на
ИПА фондовите, перспективите на младите, соработка со НВО и
др теми.
Општина Чашка соработувајќи со поголемите општини,
министерствата на РМ , амбасадите во РМ, очекува успешни
резултати во економскиот развој на општината. Општината
поседува природни убавини, чиста животна средина што е само
еден од предусловот за развој во руралниот туризам.

Пристигна специјализиараното возило за чистење
снег
Врз основа на потпишаниот грант договор помеѓу Јапонската
Амбасадата во Виена и Општина Чашка за проектот за изградба на
Капацитетот на Општина Чашка со опрема за расчистување на снег, на
ден 16.04.2010 година се изврши приемот и предавањето на
специјализираното возило за чистење снег на Општина Чашка.
Специјализираното возило за чистење на снег е добредојдено во
извршување на надлежностите на општината во зимски услови, со
оглед на должината на локалната патна мрежа од 125,7 километри на
својата територија
Современата механизација- специјализираното возило за чистење на
снег ќе придонесе за подобрување на проодноста и комуникацијата во
зимски услови

