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Набавено специјализирано возило
Во рамки на проектот на Регионалниот Центар за заштита
на животна средина „Локални акциони планови за животна
средина (ЛЕАПи) за подобрување на одржливоста во Југоисточна
Европа-Компонента 2“, Општина Чашка го имплеметира проектот
„За чиста Чашка“.
Општина Чашка согласно Договорот со Регионалниот
Центар за заштита на животна средина за Централна и Источна
Европа за проектот „За чиста Чашка“, изврши набавка на
специјализирано возило за собирање и транспорт на комунален
отпад.
Средствата за набавка на возилото се обезбедени од
Шведската Агенција за меѓународен развој и соработка (SIDA)
преку РЕЦ - Канцеларија во Македонија и Општина Чашка.
Проектот предвидува специјализираното возило за
собирање, транспорт и депонирање на отпад да се користи во
петте населени места во кои и досега услугата за собирање на
отпадот ја извршуваше ЈПКД Тополка и тоа: населба Чашка,
Богомила, Извор, Теово и Оморани.
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Детски парк ТЕОВО

Преку обезбедената донација од
лицето Игор Алексовски во соработка на месното
население, ЈПКД
Топока и општина
Чашка, децата
имаат можност
своето слободно
време да го
поминуваат во
детскиот парк .

Теово е оддалечено
20 км југо-запад од
општинскиот
центар.
Се наоѓа на левата
страна на реката
Бабуна. Населението
се занимава со
земјоделство и
овчарство.
Знаменитости се:
манастирот
Св.Архангел
Михаил од XX век и
црквата
Св. Атанасиј од
XVII век.

Донација во Согле
Во текот на 2009 година Германската интернационална
Фирма Хенкел КгаА објави интерен конкурс за донации преку
проекти за развој на спортот, културата и образованието на
децата низ целиот свет. Како добри познавачи на состојбата и
долгогодишни посетители на селото Согле, Милева Мирчевскавработена во Хенкел и Сашко Мирчевски поранешен жител и
ученик во основното училиште “Петар Поп Арсов” од Согле
одлучија да изработат проект со кој ќе конкурираат за донација на
Хенкел, за подобрување на состојбата на основното училиште во
Согле.
Во соработка со директорката на училиштето Нина Маркова и
наставничката Марјана Самарџиева, Милева и Сашко Мирчевски
добија информации што е потребно во училиштето за правилно и
корисно да го насочат проектот за донација. Во март 2010 Милева
и Сашко со голема радост ја примија добрата вест и одлука на
интерната комисија на фирмата Хенкел КгаА дека нивниот проект
е еден од 170-те одобрени, мегу вкупно 420-те пријавени проекти

Веќе во мај 2010 беше започната реализацијата на
проектот и со огромна помошна голем број од жителите на село
Согле во рок од 3 дена комплетно беше изградено ново училишно
игралиште, по што следеше негово свечено отварање со
присуство на градоначалникот на општина Чашка Г-дин Горанчо
Пановски кој што со пригодни подароци ги награди реализаторот
на проектот Сашко Мирчевски кои што помагаа во изградбата.
Вториот дел од проектот се реализираше во текот на Јули
2010 кога овој пат со помош на вредните ученици од с.Согле
беше офарбана оградата, фасадата и училишното игралиште .
Следи третата фаза од проектот кога за учениците ќе
бидат донирани шампони, пасти за заби и лепаци за хартија
(производи од програмата на Хенкел).
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