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Против пожарно возило за Чашка

Советот на Општина Велес и Градоначалникот Горан
Петров официјално го предеадоа на времено користење
противпожарното возило ( цистерна за вода) на Општина Чашка.
Официјално градоначалникот Петров и Градоначалникот
Пановскик го потпиша договорот со кој се уредуваат условите и
начникот на користење на
возилото .

е-пошта:
opstina@caska.gov.mk

Градоначалник:
Горанчо Пановски
Советник за
локален економски
развој:
Маја Анастасовска
АГРО ЛИНК Чашка
Советник комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:

Во тек е собирање на полжавите од фарма АГРО ЛИНК Чашка.После 5 до 6
месеци нивно хранење на фармата , се собираат полжавите и истите се класифицираат
во I и II класа.

Марјан Јовановски

Полжавите од I класа се трпезни, односно од II класа се за месо и паштета.
Агро Линк функционира и успешно работи веќе 6 години.
Г-дин Тоше Ѓорѓиев не информираше дека нивниот пласман 100% е извозен, во Италија.

Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:

Оваа година производството од оваа фарма се очекува да биде од 8 до 10 тони.

Емилија Спировска
Виш соработник за
ИКТ
Димче Ангелов
Соработник за
локален економски
развој
Лидија Пљакова
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Населено
Согле

место

Село
оддалечено 25 км
југо-запад
од
општинскиот
центар.
Се наоѓа 2 км
северо-запад
од
с.Теово.
Населението
се
занимава
со
овчарство
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
месното население
во околните села
Теово и Богомила.

www.caska.gov.mk

Грант од Словачка Амбасада за Чашка
Како резултат на взаемната соработка помеѓу Општина
Чашка и Амбасадата на Република Словачка
произлезе
добивање на Грант- парична помош за Општина Чашка.
Грантот од Амбасадата е во висина од 270 810,00 денари
или 4 438 евра наменети за набавка на парен котел , односно за
инсталирање на парно греење во подрачното основно училиште „
Тодор Јанев “ во село Мелница.
Оваа учебна година односо 2010/2011 година во
подрачното училиште образовниот процес го следат 126
ученици .
На 13 септември официјално се потпиша договорот од
страна на Амбасадорот на Република Словачка г- дин Роберт
Кирнаг и Градоначалникот на Општина Чашка г- дин Горанчо
Пановски.
Општина Чашка се залага за подобрување на животот во
сите населени места.

Работа на Мулти етнички центар „МОЗАИК“
Чашка
Како резултат на проектните активности на Центарот за
граѓански права МОЗАИК од Чашка , финансиран од ЦИРА низ
програмата CIVICA финансиски поддржана од Швајцарската
Агенција за развој и соработка успешно работи Мулти етничкиот
центар во Чашка.
Децата од Чашка, Горно и Долно Јаболчиште се стекнуваат
преку обука на англиски јазик, ненасилна комуникација и
информатика односно компјутерски вештини.
За период од скоро 5 месеци работа на центарот до сега
се обучени 64 деца. На крајот од циклусот од 5 сесии децата
добиваат сертификати на еко викенд во Папрадиште.

