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Изградено игралиште во Согле
Децата од четиригодишното подрачно училиште во Согле , од
ООУ „ Петре Поп Арсов “- Богомила имаат можност да играат на ново
игралиште. Покрај нив уживатели на игралиштето се и децата кои се
посетители на населеното место Согле.
Жителот, г- дин Сашко Мирчевски е донатор на материјалот за
игралиштето за мал фудбал и кошарка . г-дин Мирчевски потекнува од
Согле но веќе подолго време живее и работи во Р Германија.
Корените се нешто што вреди да се посвети и кога може да се
помогне .
Жителите на Согле со сопствена работна рака го изградија
игралиштето.
Општина Чашка изразува голема благодарност до донаторот, и
воедно до ООУ„ Петре Поп Арсов“, Богомила за реализција на
иницијативата и можноста да се развиваат населените места со
заеднички придонес од бизнис заедницата.

Градоначалник:
Горанчо Пановски
Советник за
локален економски
развој:
Маја Анастасовска
Советник комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:
Марјан Јовановски
Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:
Емилија Спировска

Градежни активности во населба Оморани
Општина Чашка , ЈПКД „ Тополка“
во соработка со
претставниците на бизнис секторот и тоа :СОКОЛ од Велес и Агро
Линк од Велес овозможија да се прошири патот на влезот во Населба
Оморани.
Веднаш на влезот се наоѓа и детското игралиште кое е
едниственото место за спорт и рекреација на децата и посетителите
на населбата.
Општината се заблагодарува на успешната соработка на
бизнис секторот.
Ова е само уште една потврда за заедничките сили кои
допринесуваат во развојот на Општина Чашка.
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Бабуна
Извира од под
Солунска Глава.
Вкупната должина
е 62 км, а од
извориштето до
Богомила тече во
правец север-југ
низ длабоката
долина. Вода има
во текот на целата
година, иако во
текот на летото
нејзиниот режим
на протекување
доста опаѓа.
Прима повеќе
помали притоки
од десната
страна: Брезница,
Грнушка, Црничка,
Бела вода. Една
од поголемите
пештери во
Македонија близу
изворите на
Бабуна е
пештерата
Бабина Дупка .
Поради својата
специфична
внатрешност и
својот состав од
варовник била
главна причина за
многубројни
истражувања на
наши и странски
спелеолози
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Започна со работа Мултиетничкиот Културен Центар
На 29 мај сабота во Општина Чашка, на свечен
начин беше пуштен во употреба Мултиетничкиот Културен
Центар - Мозаик.
МКЦ е резултат на проектните активности на Центарот за
граѓански права МОЗАИК од Чашка, финансиран оц ЦИРа низ
програмата Civica финансиски поддржана од Швајцарската
Агенција за развој и соработка.
Проектот МКЦ опфаќа 32 деца од албанска и македонска
националност кои во наредните шест месеци ќе другаруваат
посетувајќи ги основните курсеви по англиски јазик и компјутери.
Освен едукативниот дел, набавената техничка опрема за
успешна реализација на проектот, ќе им биде достапна на сите
граѓани на Општина Чашка кои имаат потреба од користење на
интернет, скенирање и печатење на материјали , со што Општина
Чашка ја добива својата прва Е точка на територијата на
Општината.
За потребите на проектот МКЦ , локалната самоуправа во
Општина Чашка обезбеди простории во кои ќе се реализираат
проектните активности .

Започна откупот на печурки
На територија на Општина Чашка постојат можности и
услови за собирање на печурки, шумски плодови, листови , кора и
корења.
Откупниот центар Еко продукт Џајко, во Богомила е само
еден од центрите кои откупуваат печурки на територија на
Општина Чашка.
Моментално во центарот од собирачите се откупува вргањ,
лисичарка , како и можност и за јајчарка која е претежно во
втората половина на месец јуни.
Ова е само уште една дополнителна дејност
за
егзистенција за жителите на Богомила , како и оние од околните
населени места.
Откупниот центар Еко Продукт работи секој ден од 9:00 do
20:00 часот.

