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ЗЕЛС АПЕЛИРА: ПАРЛАМЕНТОТ
ДА СЕ СОСТАНЕ ЗА ИЗМЕНИ
ВО ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРИ
Градоначалниците на општините во Македонија од вторникот 16 мај 2017 година работат
без мандат, информираше по состанокот на Заедницата на единиците на локалната самоуправа,
претседателот на ЗЕЛС и градоначалник на Град
Скопје Коце Трајановски. Тој упати барање до политичките партии во Собранието на Македонија
за поскоро донесување на закони за нивно функционирање до следните избори.
Во име на сите загрижени градоначалници,
Трајановски го поздрави договорот помеѓу политичките партии за одредување на датумот на локалните избори. Според Трајановски, секој поминат ден без решение и нанесува голема штета на
локалната власт. „Ќе бидат доведени во прашање
голем број јавни претпријатија кои добиваат субвенции од општините. Ќе неможат да се добијат
градежни дозволи. Доколку имате стан, куќа или
друг недвижен имот нема да можете да ги продадете бидејќи треба да се направи проценка во
општините и да се плати данок на промет, а решението на данок на промет го потпишува градоначалникот“ рече Трајановски.
Претставниците на политичките партии СДСМ-коалицијата, потоа на ДУИ, Беса, Алијанса за Албанците и ДПА, но не и претставник на ВМРО-ДПМНЕ-коалицијата, на координација во Собранието се
договориле со Талат Џафери, мандатот на сегашните градоначалници и советници да биде продолжен
до изборот на новите членови на советите и градоначалниците. За ВМРО-ДПМНЕ тој е само пратеник
и е избран во незаконска постапка.
Според градоначалникот на Кавадарци
Александар Панов, оваа ситуација на подолг рок

е неодржлива. Тоа нанесува директна штета на
граѓаните, Затоа апелира што поскоро да се изнајде решение на проблемот. Панов вели: „Искажувам разочараност од односот на сите политичари
кои во овие моменти на криза, личниот интерес
го ставаат пред интересот на граѓаните и државата. Главен виновник за ваквата состојба е СДСМ.
Моите информации велат дека до петокот се било
договорено но до момент кога започнале договарањата за новатa влада и поделбата на ресорите,
и личниот интерес. Морам да нагласам дека за мене е побитно да се создадат услови за законско работење на општините отколку нова влада која се
крои со уцени и подметнувања“, посочува Панов.
Апел до парламентарните политички партии и до сите надлежни институции, пред се до
Собранието на Македонија, итно да се најде начин за деблокирање на работата на органите на
општините и на Градот Скопје преку законско
продолжување на мандатите на градоначалниците и на членовите на советите до одржувањето на
локалните избор упати и Министерството за локална самоуправа.
Во вторникот со соопштение се јави и Државниот инспекторат за локална замоуправа со негово
толкување на законот. „Мандатите на градоначалниците се регулирани во член 49 и 52 од Законот за
локална самоуправа и таму јасно стои дека мандатот трае до завршување на тековната година, што
значи 31.12.2017 година, па со оглед на изминатиот
мандат на советниците, градоначалниците извршуваат техничка функција, но во никој случај не
смеат да прекинат со функционирањето на општината“, категорични се од Инспекторатот.

БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
Оттаму, исто така, велат дека не смее да се
поистоветува мандатот на градоначалниците со
мандатот на советниците. „Мандатот на советниците на општините, согласно член 35 став 1 од
Законот за локалната самоуправа, е со мандат од
4 години и тој, со оглед дека последните локални
избори се одржани на 24 март 2013 година, е со истечен мандат од 24 март 2017 година и сите одлуки што советите на општините ги донеле по овој
датум од страна на Инспекторатот се поништени
и ставени надвор од сила, а никаква евентуална
законска измена од Собранието нема ретроактивно дејство“. Од оваа институција негодуваат што
не биле консултирани да дадат стручно мислење
за целата ситуација.
К. В.

ДЕНЕСКА ЗАПОЧНУВА
РЕПУБЛИЧКИОТ ФЕСТИВАЛ
НА УЧИЛИШНИ ХОРОВИ И
ОРКЕСТРИ

Кавадарци во наредните три дена е домаќин
на традиционалниот Републички фестивал на училишни хорови и оркестри. Во наредните денови на
сцената во Домот накултурата ќе настапат 15 хорови од основното образование, 3 хора од средното
образование.
Во натпреварот на оркестри за признанието
најдобри ќе се натпреваруваат 13 од основното и 5
од средното образование. Овие натпревари на програмата се денеска и утре, сабота.
Недела е денот на натпреварите во таканаречената Втора дисциплина каде ќе се натпреваруваат 20 оркестри со исто толку вокални интерпретатори во категоријата основно образование и два
вокално инструментални состави од средното образование.
Настапите на хоровите, оркестрите и вокално
инструменталните состави ќе ги оценува жири комисија од 7 членови, сите музички педагози.
Димитар Мурџев

ОПШТИНСКО ЈАВНО ГЛАСИЛО

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ЕВРОПА И ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ

Со изведба на химните на Република Македонија од хорот при
ОМБУ „Лазо Мицев-Рале“ и на Европската Унија од учесниците на
фестивалот „Ластарчиња“ започна
свеченоста за одбележување на 9
мај Денот на Европа и Денот на победата над фашизмот. На свеченоста која се одржа во салата на Домот
на културата присуствуваа градоначалникот на Кавадарци Александар
Панов и амбасадорот на Кралството Холандија во Република Македонија неговата екселенција Воутер
Пломп.
Градоначалникот на општина
Кавадарци, Александар Панов рече
дека фашизмот како грешка од ми-

натото може да биде само една лекција од која треба да научиме, како
не треба да гледаме на работите и
како треба да работиме за иднината. „Македонија е колевка на културата, колевка на православието и
морам да кажам дека и Европа може
многу да научи од Македонија“ нагласи тој.
Амбасадорот на Холандија
во Република Македонија Воутер
Пломп изрази задоволство што е на
овој ден во Кавадарци. Основите на
Европската Унија, потсети, се поставени пред шеесет години со договорот од Рим, а Холандија е еден
од основачите на Европската Унија.
„Холандија како и Македонија е мала земја и ние сфативме дека најдобро можеме да ги оствариме нашите
национални интереси преку сојузи.
Како и секое семејство, додаде, во
Европското семејство има различни членови. Меѓутоа ние веруваме
дека овие разлики се нашата силна
страна а не нашата слабост. И веруваме дека споделуваме заеднички
вредности како што се демократијата, човековите права, мирот и
еднаквоста, веруваме дека нашите разлики единствено можат да
се надминат преку дијалог и преку
консензус“ нагласи холандскиот амбасадор.
Во рамки на свеченоста за одбележување на денот на Европа беше

промовирана книгата „Име од светлина и рани“ од група автори, а во издание на „Македонски манифест“. За
делото говореше Ефтим Клетников.
Рече дека денес во 21 век од големите
центри на Република Македонија и е
забрането да го употребува своето
автентично име и потенцира дека
актот за менување на македонското
име е акт на геноцид.
Одбележувањето
продолжи
со културно уметничка програма во
која нзастапија интерпретаторката
Александра Михова, балетското студи „Венус“ и студиото за латино танци „Старс“ од Кавадарци. Свои настапи со музички точки имаа и учениците од основните училишта „Тошо

Велков-Пепето“ и „Тоде Хаџи-Тефов“.
На крајот од програмата на сцената
беа учениците од гимназијата „Добри Даскалов“ кои се претставиа со
гимнастички игри, од времето на
детството на нивните дедовци и баби. Беа тоа веќе заборавените игри „Д‘га магарица“, „Анина-Јанина“,
„Б'з“, „Ластика“, Скокање на ортома
(јаже) и т.н.
Претходно градоначалникот
Александар Панов и делегација од
почитувачите и членовите на Здружението на борците од НОБ положија букети свежо цвеќе пред споменикот на Слободата и револуцијата
на градскиот плоштад.
Димитар Мурџев

Н АС КОР О П Р ОДОЛ Ж У В А И ЗГ РА Д Б АТА Н А К Е ЈО Т
ци. Вкупниот буџет за овој проект
период. Над 5 милиони денари
КОН БР У Ш А НС К И МО С Т овој
е 15 милиони денари. Со овој просе пари од оперативниот буџет на
локалната самоуправа, а над 9 милиони пари од Бирото за регионален развој“.
Раководителот на Центарот за
развој на Вардарски плански регион,
Марко Колев за извонредна ја оцени
соработката со општина Кавадарци
и најави нови проекти за во следниот период. „Добрата соработка резултираше со неколку инфраструктурни
проекти кои ги имплементиравме на
територијата на општина Кавадар-

Реализација на третата фаза за
изградба на кејот на реката Луда Мара е новиот проект на кој ќе се работи
во Општина Кавадарци. Локалната
самоуправа претставувана од градоначалникот Александар Панов потпиша договор со Центарот за развој
на Вардарски плански регион претставуван од раководителот Марко
Колев. Вредноста на проектото изнесува околу 15 милиони денари, а кавадарчани ќе добијат уште неколку
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стотина метри регулирано речно корито и урбанизиран градски кеј.
После потпишувањето на договорот градоначалникот Александар Панов изјави: „Како единствен
апликант од Варадарскиот регион беше Општина Кавадарци. Врз
основа на тоа беше решено ние да
добиеме финансии од Бирото за регионален развој за довршување на
кејот до „Брушанскиот мост“. Тоа
ќе биде третата и последна фаза во

ект ќе бидат опфатени 355 метри од
кејот на реката Луда Мара. Ќе се постави урбана опрема и осветлување.
Во проектот се предвидени и два пешачки моста кои ќе бидат изградени“ информираше Колев.
Советот на Вардарски плански
регион ја одржа редовната седница
во Кавадарци. Градоначалниците од
овој регион имаа шест точки на дневен ред.
Димитар Мурџев

ОПШТИНСКО ЈАВНО ГЛАСИЛО
СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА ЈА ОДРЖА 57 СЕДНИЦА,
ПОСЛЕДНА ВО РЕДОВНИОТ МАНДАТ

Минатиот петок Советот на
општина Кавадарци ја одржа последната седница, 57-ма по ред. Советниците најпрво расправаа по извештаите за одржаните манифестации „Тиквешки гроздобер“ и „Свети
Трифун“ минатата година, а организирани од Здружението на граѓани „Пиволенд“ и „Темов“ од Скопјe.
Oвие точки беа дел од дневниот ред
на минатата 56 седница и истите се
одложија за денешната, бидејќи беше побарано на комисиска расправа повиканите да ги образложат извештаите.
Единствено по извештаите
своја дискусија имаше советникот
Сашко Петров. Тој обвини дека орга-

низаторот на стопанско-туристичката и културна манифестација „Тиквешки гроздобер“, „Пиволенд“ го
добил тендерот за организирање со
задоцнета апликација на конкурсот
и апелираше до сите советници да
гласале против извештајот бидејќи
со изборот за советници имаат дадено заклетва дека соодветно ќе се
грижат за имотот на општината, а
во овој случај четири милиони денари општински пари биле потрошени
против законски.
Сепак извештаите беа усвоени
од мнозинството во советот со 11 гласа „за“, 6 „против“ и еден воздржан.
По гласањето Петров побара да биде
извршена ревизија на договорот со

организаторите на „Тиквешки гроздобер“.
Едногласно советот одлучи да
се издвојат пари од буџетот за здравствена заштита во селата Сопот и
Возарци. Едногласно беа донесени
и одлука за финансиска помош на
општината во лекување на неколкумина кавадарчани. Се усвои програмата за одбележување значајни настани и истакнати личности со спомен обележја, а се донесе и одлука за
подигање на спомен биста на Блажо
Тодоровски-Чичето.
На 57 седница едногласно беше усвоена предложената одлука за
давање на согласност за утврдување
на висината на бод за исплата на пла-

та на административните службеници вработени во ЈП „Комуналец“, а
се даде согласност и на годишниот
план за вработување во Општината
за 2017 година.
Се донесоа неколку одлуки
поврзани со урбанистичка документација и одлука за отпис на каматите за застарени долгови кои ги имаат
граѓаните за сметки за вода.
Советниците донесоа едногласно и заклучоци по предлогот на советникот Ташо Радњански, да запре
неколнтролираната сеча околу изворите „Лукар“ за да не се загадува водата која ја пијат жителите на Кавадарци, Росоман и Неготино.
Советот на општина Кавадарци,
покренува иницијатива подрачјето на
сливот на Стара Река до водоснабдителниот систем „Лукар“ да се прогласи за заштитена зона за експлоатација. Исто така советниците побараа
организирање на јавна трибина по однос на овој проблем за кој се мисли дека е причинет од „Македонски шуми“,
превземање на соодветни активности
пред основното јавно обвинителство
и да се задолжат стручните служби
на општината и инспекторатот од за
земјоделство, шумарство и водостопанство како и инспекторатот за животна средина да извршат увид на местото каде е вршена сеча и да се превземат соодветни мерки.
Ангел Данов

56 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Советниците во кавадаречкиот Совет од советничките групи на
СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ со меѓусебни
обвинувања денеска ја најавија кампањата за локалните избори, чиј датум на одржување е сеуште неизвесен. Тие во рамки на 56-та седница
си разменија обвинувања поврзани
со актуелната политичка состојба во
земјава.
Советникот Горан Белевски реплицирајќи му на советникот Зоран
Јованчев ретроспективно се осврна
на носењето на Законот за употреба
на јазиците, гласањето за хашките
случаи донесени кога во коалиција
власта ја практицираа ВМРО-ДПМНЕ во коалиција со ДУИ.
Белевски рече дека во преговорите за нова влада со ДУИ,
ВМРО-ДПМНЕ прифатило се од т.н.
тиранска платформа, освен продолжување на мандатот на СЈО.
По него на говорница излезе
советникот Сашко Петров со обвинувања на адреса на ВМРО-ДПМНЕ.
Презентираше фотографии од рушењето на „Космос“, затворањето
на А1 телевизија, апсењето на Велија
Рамковски, на Љубе Бошковски. Се
осврна на убиството на Мартин Нешковски и смртта на новинарот Ни-

кола Младенов. За СЈО рече дека ќе
донесе светло на крајот на тунелот и
дека лидерот на ВМРО-ДПМНЕ ќе лежел во затвор.
Советникот Зоран Јованчев изнесе обвинувања кон СДСМ во време кога ја практицираше власта. Го
спомена рушењето на авионот во кој
загина претседателот Борис Трајковски, најавата од Црвенковски за вработување барем на еден член од семејство. Рече дека требало да се
согледаат причините кои довеле до
нападот на пратениците во собранието. Според него тие го провоцирале народот.

Зовриените страсти ги прекина претседателката на Советот со давање на пауза. Потоа советниците се
вратија на точките на дневен ред.
Со 10 гласа „за“ Советот го
прифати кварталниот извештај
за извршувањето на буџетот на
општина Кавадарци во првиот
квартал од годината. Опозицијата
во советот гласаше против. На усвојувањето му претходеа дискусии
во кои од опозицијата беа искажани забелешки за слаба реализација
на буџетот.
„Се е исто и во овој извештај,
како времето да застанало. Камче

не е помрднато во Кавадарци“ рече
Сашко Петров и обвини за слаба реализација на сите програми. За големи отстапки помеѓу планираното и
реализираното забележа и советничката Милица Андова. Обвини дека во
изминатите 4 години во општинската каса влегле и излегле 32 милиони
евра, а ништо значајно се немало реализирано.
Препукувања меѓу советниците Сашко Петров и Ристо Сакалиев имаше и во делот на трошење на
општинските пари за подршка на
спортските клубови кои егзистираат
во Кавадарци.
Координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ, Зоран
Јованчев кажа дека ќе го подржат
кварталниот извештај и се осврна на реализираните проекти. „Во
моментов се работи на патот Росоман-Кавадарци, реконструирана е улицата „Страшо Пинџур“, се
работи на санација на свлечиштето во Ваташа, во тек е изградба
на нова градинка, обновена е пвц
стопларијата во сите училишта во
општината, а реконструирани се и
покривните конструкции“ рече Јованчев.
Ангел Данов

3

ОПШТИНСКО ЈАВНО ГЛАСИЛО
СОВЕТОТ ПОБАРА ДА ЗАПРЕ
СЕЧАТА НА МАКЕДОНСКИ ШУМИ
ОКОЛУ ИЗВОРОТ „ЛУКАР“

Алармантна е состојбата околу изворите „Лукар“ од каде со вода
за пиење се снабдуваат жителите на
Кавадарци, Неготино и Росоман. Таму „Македонски шуми“ подолг период врши неконтролирана сеча поради што при обилни врнежи се заматува водата за пиење.
Тоа беше причина советниците
од кавадаречкиот Совет да донесат
неколку заклучоци и да се иницира
запирање на таквите неодговорни
постапки, како што рече иницијаторот на оваа точка, советникот Ташо
Радњански.
На минатата седница и директорот на ЈП „Комуналец“, Илија
Атанасов потврди дека се загрозуваат изворите кои снабдуваат со вода над 60 илјади граѓани со активностите кои ги вршат „Македонски
шуми“ околу изворите. Тој нагласи
дека не помагаат никакви филтри
за да не се заматува водата бидејќи

после сечата се измива околниот
простор при врнежи и таквата вода влегува во водоснабдителниот
систем.
Советот на општина Кавадарци
денеска покрена иницијатива подрачјето на сливот на Стара Река до
водоснабдителниот систем „Лукар“
да се прогласи за заштитена зона за
експлоатација. Исто така советниците побараа организирање на јавна трибина по однос на овој проблем
за кој се мисли дека е причинет од
„Македонски шуми“, превземање на
соодветни активности пред основното јавно обвинителство и да се задолжат стручните служби на општината и инспекторатот од за земјоделство, шумарство и водостопанство
како и инспекторатот за животна
средина да извршат увид на местото
каде е вршена сеча и да се превземат
соодветни мерки.
А.Д

ШТО МУ СМЕТА КАНТАТА, НА ЃУБРЕ...
Вандализмот на урбаната комунлана опрема не е
новост за Кавадарци, но особено иритира и боде во очи
ако тоа се прави во центарот
на градот на Плоштадот, каде
24 часа има движење на луѓе
у возила.
Но тие непишани правила веќе не важат што е доказ искорнатата канта за смет
која ја затекнаме во жардинерата спроти експозитурата на
Комерцијална банка.
Што му смета кантата,
на ЃУБРЕ...
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НОВ АСФАЛТ НА ЗАПАДЕН БУЛЕВАР КАПЕЛА - СТАРА БЕНЗИНСКА

Оперативата на Јавното претпријатие за патишта „Македонија
пат“ изврши поставување на нов
слој асфалтна подлога на делница од „Западен булевар“ односно
на западниот влез во Кавадарци,
од правецот на Прилеп. Една од нај
фрекфентните, но и нај оштетените
улици во градот, „Западниот булевар“, особено потегот од влезот на
винаријата „Тиквеш“ до градската
капела доби сосема нова асфалтна
подлога. Интензивно се работеше
на целосна обнова на горниот слој
асфалт на површина од 4.500 м2.
„Со овој зафат се заокружува
целосната обнова на западниот влез

во градот. „Претходно во два наврати завршивме целосно асфалтирање
од Југокомерц до Градската капела
со што во целост е ревитализиран
најоштетениот асфалт на делницата од Југокомерц до главната капија
на Винарската визба „Тиквеш“, вели
градоначалникот Панов кој изврши
увид во асфалтирањето.
Работите завршиа во три дена
поради временските услови, но сепак влезот во Кавадарци од правец
на Прилеп сега се одвива по целосно обновена асфалтна подлога, на
задоволство на сите учесници во сообраќајот.
Димитар Мурџев

ВО КАВАДАРЦИ ИМA 56.000 м 2
ЗЕЛЕНИЛА И ОКОЛУ 3.000 САДНИЦИ
Одржувањето на дрворедите
и зеленилото во градот е навидум
едноставна работа но сложена задача затоа што треба да биде во добра
кондуиција и во лето но и во зима.
Сите ние сакаме да се движиме или
спортуваме покрај зелена трева или
убави дрвореди и дишиме чист воздух. За се› да биде како треба големо
внимание посветува ОЕ „Хигиена и
зеленило“, при ЈП „Комуналец“.
Деновиве, комуналци работат
на обновата уредувањето и одржувањето на 56.000 м2 зеленило и околу 3.000 садници (без парковите). Се
посадија и нови дрвореди (на Киро
Крстев), се интервенира на постојните (120 нови садници). На ред се

жардинерите со цвеќе. Се уредува
делот пред зградата на Собранието,
се продолжува по „7 Септември“ каде во држачите на столбовите од 60те години, кои се свежо фарбани, ќе
се постават нови саксиски цвеќиња,
со цел разубавување на овој дел на
градот.
Александар Камчев долги години е околу кејот–деновиве беше зафатен со окопување на младите садници и чистење на плевелот, а неговиот колега косеше трева во паркот
на Револуцијата спроти полицијата
Но за жал продолжуваат и
кражбите на веќе посадени цвеќиња,
оштетувања на клупи во градскиот
парк. Но тоа е друга приказна.

ОПШТИНСКО ЈАВНО ГЛАСИЛО
ВО КАВАДАРЦИ НЕДОСТИГААТ
ПРОФЕСОРИ ПО ФИЗИКА,
ЛЕКАРИ, ИНЖЕНЕРИ

Невработеноста во Кавадарци
во континуитет опаѓа, велат од кавадаречкиот Центар за вработување и
во моментов невработеноста е 10 отсто или работа бараат 2216 лица. Раководителот на Центарот, Благој Борисов на прес конференција нагласи
дека Кавадарци е на прво место по
бројот на вработени.
Тој информира дека во овој момент нема ниту еден професор по
физика кој чека вработување. Исто
така дефицитарни се градежните,
електро и машинските инжинери
и лекарите. Најмногу конкуренција
при вработувањето има помеѓу дипломираните економисти, правници
и агрономи.
Најголем работодавач е германската фабрика „Дрекслмаер“. Таму во

моментов се вработуваат 6600 лица и секој четврток се вршат интервјуа
за нови вработувања. Во
„Дрекслмаер“ работат
околу 3000 кавадарчани,
а останатите вработени
се од околните општини – информира раководителот на Центарот за
вработување.
Тринаесет мерки за вработување се сеуште актуелни и невработените можат да аплираат за кредитирање. „Мерката „самовработување
со кредитирање“ се спроведува во
десет години во континуитет и досега ја искористиле 208 лица. Слаб интерес се бележи за обука за напредни ИТ вештини иако за оваа струка се
даваат големи плати“, рече Борисов.
Актуелни се и мерките за самовработување со кредитирање за
млади до 29 години, кредитирање
на правни субјекти. Исто така на располагање се и обуки кај познат работодавач, обука на работно место со
субвенционирано вработување, за
странски јазици, за основни компјутерски вештини.
Aнгел Данов

ПРОЕКТ „ИЗВОРСКА – ИЗВОР НА КРЕАТИВНОСТА“

Повеќе од 1000 дечиња од основните училишта низ 8 градови низ
Македонија ќе бидат опфатени со
проектот „Изворска – извор на креативноста“ во организација на Маркетинг агенцијата „Маркетинг микс“.
Преку овие работилници дечињата не само што ќе се едуцираат за важноста на водата за човечкиот организам, туку ќе ја развиваат и
детската креативност, моторичките и ликовните вештини. Проектот
има за цел да влијае на подигање
на свеста кај најмладите за редовно
консумирање на чиста вода, а едукацијата ќе се врши на интерактивен и
креативен начин, преку реализација
на креативни работилници за работа
со полимерна глина.
Овој проект предвидува и дополнителна мотивација за сите млади на возраст од 7 до 15 години кои

се креативни и го негуваат
здравиот начин на живеење.
Направете креативна фотографија со шише природна
изворска вода „Изворска“ и
испратете ја во инбокс на фан
страницата „Изворска – извор
на креативноста“.
Првите три фотографии
кои ќе добијат најголем број
лајкови од страна на Фејсбук публиката ќе добијат велосипед, ролерки
и скејтборд. Поттикнување на креативноста и креативните вештини кај
децата е една од основните задачи на
секој едукативен систем.
Овој проект нуди можност да
се научи нешто ново што ќе ја стимулира детската фантазија, ќе ги
научи дечињата да совладаат нова техника на креативно и ликовно
изразување, а притоа на забавен и
креативен начин ќе се едуцираат за
тоа како да го одржат своето добро
здравје преку стекнување здрави
животни навики.
Маркетинг агенцијата „Маркетинг микс“ досега организираше
повеќе едукативни проекти помеѓу
младата популација, а овој проект
е поддржан од компанијата „Кожувчанка“.

МЕЧКА УНИШТИ ПЧЕЛАРНИК ВО БОХУЛА

Во неколку наврати од 24 до 30
април годинава мечка се настрвила
на медот од пчелите на пчеларникот
на Златко Ташев од Кавадарци, кој се
наоѓа во атарот на село Бохула. Според доказите најдени на самото место со сигурност е утврдено дека нападот на пчеларникот е извршен од
мечка. Пчелите се оградени со два
реда ограда - дрвена и жичана. Инаку Ташев овде поседува 69 пчелни семества од нив уништени се 13, и тоа
во неколку наврати.
„Јас таму, веднаш до пчеларникот, имам легализирана викенд куќа,
имам струја и вода-на агрегат и често престојувам со семејството. Кога
таму има човек таму таа очигледно
не напаѓа. Овде престојува татко ми
преку ден но навечер не се решава да
остане зашто навистина е опасно. Јас
и семејството сега не се решаваме да
престојуваме овде, вели Ташев, и додава: „Мене ми е ризик за одам во викендичката па и да влегувам во пчеларникот затоа што пчелите се вознемирени“, вели нашиот соговорник.
Инаку по сознанијата на жителите од овој крај истата ова мечка има
направено штета и во селата Радња и
Бошава. Случајот е пријавен најпрвин
во Кавадарци во Подрачната едница
на Министерството за земјоделство
шумарство и водостопанство но го

упатиле во Скопје во Министерството за земјоделство - отсекот за лов.
По пријавата таму на 2 мај дошла комисија. Тие ја утврдиле фактичката
состојба, и издале записник за тоа. Но
сега допрва се усложнува состојбата.
Ташев не може да си ја наплати материјалната штета која е голема.
Од комисијата на почетокот биле скептични пред да отидат на лице
место. Но со увидот и сликите кои се
направени таму од мене и од инспекторите, е утврдено (шепи, коса) дека
навистина се работи мечка. Начинот
на оштетувњето и трагите, оставени на лице место укажуваат дека ова
опасно животно е напаѓачот.
„Од иституциите велат треба
да ја тужиш државата со приватна
тужба, затоа што мечката е трајно
заштитен дивеч и само државата може да преземе мерки и да ме обештети. Јас не смеам и не се осудувам да
преземам чекори за убивање на мечката“, вели Ташев.
Инаку во последните 10 години, немало вакви напади и Златко
произведува одличен еколошки мед.
Едно пчелно семејство дава од 30 до
50 килограми мед. Тоа значи дека тој
има голема материјална штета од нападите на ова мечка која веројатно
по долгата зима била гладна и не можела да му оддолее на медот. Куќата
на Златко е одалечена 8 километри
од селото Бохула, во местото викано
„Диина“ така што исклучена е можноста друг дивеч или домашна стока
да може со вакви размери да направи оштетување на оградата. На овој
терен појава на мечка не е новина.
Пред 20 години овде се појавила мечка, велат постарите жители.
РТК

ПОСТАВЕНО ЦРКОВНО ЅВОНО
НА НОВАТА ЦРКВА ВО СЕЛО БРУШАНИ
За прв пат после педесет години вчера се слушна црковното
ѕвоно во селото Брушани. Таму
вчера се случи осветувањето на
ѕвоното и истото беше поставено
на камбанаријата. Ѕвоното е донација на Блашко и Дивна Темови со семејството.
Жителите на Брушани, село кое пред педесетина години
е потопено поради изградбата
на вештачката акомулација „Тиквеш“, на 2 март 2013 година ги
поставија темелите на црквата
„Света Недела“. Изградбата напредуваше мошне брзо. Иконостасот е целосно завршен, а од
управата на црквата најавуваат
дека во текот на летото истата ќе
биде осветена.
Ангел Данов
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ОПШТИНСКО ЈАВНО ГЛАСИЛО
5 МИЛИОНИ ДЕНАРИ ЗА РЕКОН
СТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ
Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов изврши увид
во работите на реконструкцијата на
просториите во ученичкиот дом „Крсте Петков Мисирков“ во Кавадарци.
Се обновуваат ѕидовите, се менува
столаријата, се реновираат санитарните јазли и ентериерот. Проектот
е на Владата и Министерството за
образование и наука вреден околу
пет милиони денари Со сретства од
општината, претходно беше извршена замена на подовите во домот.
Градоначалникот Панов информираше дека со финансиски
средства од локалниот буџет ќе се
набават нови душеци за креветите
во интернатот како заокружување на
реновирањето. „Со тоа ќе имаме комплетно реконструирани институции
од ваков вид во општината, без разлика што домот не е под надлежност
на локалната самоуправа“ нагласи
градоначалникот.
Директорката Трајанка Толева
појасни дека се реновира целиот втори кат, 14 простории плус ходници.

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА
МАКЕДОНСКАТА ПОЛИЦИЈА
Ова е прва реконструкција во домот
кој постои околу четири децении.
Советникот во Советот на
општина Кавадарци, Ристо Сакалиев, потсети на времето кога и самиот
престојувал во овој дом, посакувајќи
учениците кои престојуваат тука, да
имаат што е можно подобри услови
за живот додека се школуваат.
Капацитетот на ученичкиот
дом е сто ученици. Реновирањето
треба да заврши до крајот на месец
август и домот подготвен да ги прими новите корисници.
Димитар Мурџев

ТРЕТПАТ МАСОВНО ВОЗЕЊЕ ВЕЛОСИПЕД
ПО КАВАДАРЕЧКИТЕ УЛИЦИ

Во Полициската Станица од
општа надлежност Кавадарци на
пригодна свеченост беше одбележан
7 мај - Денот на полицијата на Република Македонија.
Командирот Борче Мустеников
пред присутните колеги и припадници на полицијата од различни структури, гости од институции, и други
соработници и граѓани нагласи де-

ка ова ПС од ОН, која ги извршува
обврските за Општините Кавадарци и Росоман им служи за пример
на граѓаните и ефикасно се справува
со проблематиката, одржувањето на
јавниот ред и мир и борбата против
сите видови криминалитет. „Обврските на безбедносен план се извршуваат професионално“, нагласи командирот Мустеников.
РТК

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР НА ЦРВЕНИОТ КРСТ

Ученици од основните и средните училишта во Кавадарци беа дел
од натпреварувачките тимови на 26от натпревар по прва помош што се
одржа во градскиот парк. Натпреварувачите ги покажаа на дело своите
познавање од првата помош, а најдо-

брата екипа ќе ја претставува општината на републичкиот натпревар.
Денешното натпреварување го
отвори претседателот на Црвен Крст
Кавадарци, Димитар Каракулев и им
посака на натпреварувачите да се покажат во најдобро светло.
Претседателот на комисијата за прва помош во кавадаречкиот
Црвен крст д-р Горан Апостолски во
изјавата за КТВ нагласи дека младите покажуваат голем интерес за првата помош.
A. Д.

74-ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО
НА ТИКВЕШКИОТ ПАРТИЗАНСКИ
ОДРЕД „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“

По повод светскиот Ден на велосипедизмот, во Кавадарци беше
реализирано возење на велисипед
низ градските улици на ученици од
основно и средно образование. Милан Колев, претседател на Сојузот на
училишен спорт на Кавадарци, појасни дека настанот е под мотото „И јас
сум дел од сообраќајот“.
Во име на Општинскиот Совет за безбедност во сообраќајот,
пред присутните се обрати претседателот Љупчо Лазов. „Вие со вашето учество на дефилето давате
убав пример на другите граѓани од
градот, да почнат да го користат велосипедот како превозно средство
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за спорт и рекреација, за што како
Совет ви должиме огромна благодарност“ нагласи Лазов. Тој додаде
дека на ваков начин се популаризира велосипедот, а со негово масовно
користење, ќе се допринесе за подобрување на животната средина и
решавање на проблемот со паркирањето на возилата во централното
градско подрачје. Лазов од надлежните побара што повеќе велосипедски патеки, а од граѓаните што почесто да користат велосипеди.
За сите учесници во настанот
беше организирана лотарија, а најсреќниот доби велосипед.
РТК

На Спомен костурницата, каде
се погребани коските на 335 загинати борци од Кавадаречко во Втората
светска војна, беа положени букети
свежи цвеќиња во чест на годишнината од формирањето напартизанскиот одред „Добри Даскалов“.
Историски час за чинот на формирањето на ова значајна воена единица тоа време одржа Петре Камчевски директор на Музеј галеријата од
Кавадарци. Тиквешкиот партизански одред бил една од најголемите и
најборбените партизански единици
во тој период во Македонија. Најго-

лем дел од борците биле од Кавадарци и Неготино, кавадаречките села
Ваташа, Шивец, Радња, но имало и
борци од Велес и од Скопје.
Го викале „Тиквешки партизански одред“, бидејќи скоро 90 проценти од борците биле токму од овој
крај. Одредот, додаде, го добил името „Добри Даскалов“ по предлог на
Димката Ангелов-Габерот, со што јасно ставил до знаење дека борците ја
продолжуваат борбата на некогашните илинденциинаки нивни татковци и дедовци.
Марјан Димитров

ОПШТИНСКО ЈАВНО ГЛАСИЛО
МУЗЕЈ ГАЛЕРИЈА КАВАДАРЦИ - ЕДУКАТИВНА РАБОТИЛНИЦА
ЗА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ната и функцијата на овие значајни
Музеј Галерија Кавадарци реализира едукативна работилница за
децата со посебни потреби насловена „Учиме и цртаме за нашето културно наследство“. Во работилницата се вклучени децата со посебни потреби кои се сместени во ООУ
„Страшо Пинџур“.
„Овој исклучително важен проект има за цел децата со посебни потреби од нашиот град да ги воведиме
и запознаеме со нашето недвижно
културно наследство во градот и
околината. Минатата година започ-

навме со посета на Моклишкиот манастир, црквата Св. „Никола“, значаен споменик на културата од 16 век.
Денес ја посетивме и презентиравме
црквата „Успение на Пресвета Богородица“ во н. Ваташа каде што дечињата преку моделирање со пластелин и глина, цртање и боење поблизу
ја осознаа убавината и значењето на
овој споменик на културата од 19 век.
Целта на проектот секако е да влијаеме образовно на нив, преку дружење
и забава, а тие да ги осознаат наме-

ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИ ДЕЛА
„РЕФЛЕКСИИ НА ХЕРМЕТИЧНОСТА“
Домот на културата продолжува со серијата изложби на македонски сликари и скулптури. На
овој начин кавадаречката културна
јавност се запознава со плејадата
наши уметници кои се помалку или
повеке присутни но малку афирмирани, или за нив знаат малку луге.
Потврда е изложбата која беше поставена во Галеријата на 5 мај. насловена „Рефлексии на херметичноста“. На кавадаречката ликовна и
културна јавност и беа презентирани 28 дела, скулптури и слики-интервенции во просторот заокружени во една скулптура на вајарот Ангел Коруновски и сликарот Глигор
Васков.
За авторите Коруновски и Васков неколку воведни напомени даде
директорот на Домот на Културата
Владимир Темков, а ученици од ОМБУ „Лазо Мицев Рале“ настапија со
музички композиции.

Во отсуство на авторот на сликите Васков, вајарот Коруновски се
осврна на познанството и спојот во
творештвото кое тој пред повеке од
20 години го направил со неговиот
колега сликар. Тие насекаде настапуваат заедно и во тоа имаат неминовен успех, барем тој така ни потврди вечерва, а и очигледно е во право,
зашто апстрактните теми во сликите и скулптурите кореспондираа една со друга.
РТК

МАКЕДОНСКИТЕ ГОЛЕМИ И
СЕСЛОВЕНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ
Светите браќа Кирил и Методиј се основоположници на словенската писменост и литература и се
заслужни за културниот развој на сите словенски народи. Поради нивните заслуги за христијанството Светата црква ги прогласила за рамни на
апостолите.
Во почетокот Црквата одделно го празнувала споменот на двајцата браќа, на деновите на нивното
упокојување на св. Кирил на 27/14
февруари и на св. Методиј на 19/6 април. Но подоцна се јавила потреба за
нивен заеднички празник, едно затоа што тие се родени браќа и друго
затоа што заедно извршуваат иста
дејност. За двајцата браќа најважна
е Моравската мисија, којашто е важна и за иднината на сите Словени.
Во Моравија Кирил и Методиј биле
пречекани со воодушевувње од стра-

на на кнезот Ростислав, но и со жесток отпор од страна на германските
свештеници. Тие ги обвинувале солунските браќа затоа што службата ја изведувале на словенски јазик,
тврдејќи дека Божјото слово треба да
се проповеда само на три јазици: еврејскиот, грчкиот и латинскиот.
Поради ваквите пречки во работата двајцата браќа трганле за Рим
со намера лично пред папата, да ја
образложат својата дејност и да ги
оспорат многуте клевети. На пат за
Рим минале низ Панонија, кнезот
Коцел посакал да во неговото кнежество богослужбата да се изведува на разбирлив словенски јазик. Во
Рим браќата биле пречекани со голема свеченост, уште повеќе што со
себе ги носеле моштите на папата
Климент I, кој што св. Кирил ги нашол за време на Хазарската мисија.

споменици на културата. Нивните
дела по повод 3-ти декември, денот
на децата со посебни потреби, ќе ги
презентираме на изложба во нивниот центар“ рече Весна Ѓорѓиева, виш
кустос историчар на уметноста, раководител на проектот.
Ѓорѓиева проектот го реализира во соработка со Трајче Цветков,
кустос историчар на уметност во истата инситуција, а е финансиран од
Министерство за култура.
Ангел Данов

110 ГОДИНИ ОД ИЗГРАДБАТА
НА ТЕСНОЛИНИСКАТА ЖЕЛЕЗНИЧКА
ПРУГА ДРЕНОВО – ПРИЛЕП

За потребите на воениот сојуз
на Централните сили, односно на
германско-бугарската армија во времето на Првата светска војна изградени се неколку стратегиски воени
објекти. Така во 1916 година е изградена жичарница на релацијата Демир Капија-Конопиште-Рожден во
должина од 32 километри, која ги
снабдувала Централните сили со
жива сила, оружје, муниција и храна
на линијата на Солунскиот, односно
Македонскиот фронт.
Бидејќи германската воена команда била скептична околу функционалноста на изградна на една
теснолиниска железничка пруга на
релација Дреново-Прилеп, тие го откажале учеството во нејзината изградба, по што останало бугарските
воени сили сами да ја градат оваа
пруга. Изградбата на пругата започнала во средината на февруари 1917
година. Изградбата на оваа пруга за
бугарските воени сили имала стратегиско значење и не само воено значење туки гледано долгорочно и стопанско значење. За оваа цел тие набаПапата тргнувајќи од некои
интереси дозволил богослужбата во
некои цркви да се изведува на словенски јазик што го признал овој
јазик за службен во црквата, тој ги
зел во заштита словенските книги,
Методиј го произвел во свештеник,
Константин во повисок калуѓерски
ред (со што го добил името Кирил),
повеќе ученици добиле свештенски
звања, а Климент и Наум станале
презвитери.

виле 10 мали локомотиви и 84 вагони.
Целта на оваа железничка линија била пренос на војници, а исто така и
на воени материјали. Првата станица
во с. Дреново се наоѓала на надморска височина од 299 метри, а крајната точка кај селото Плетвар на 1106
метри. За раководител на целата изградба бил именуван капетан Б. Бракалов. Косината на пругата изнесувала 20%, а имала станици на секои
4 километри. За изградбата на оваа
железничка пруга покрај учеството
на бугарските воени сили во голема
мерка било ангажирано и местното
население, кое тоа го работело принудно како нивна воена обврска.

Оваа железничка пруга останала за разлика од жичарницата Демир
Капија-Конопиште-Рожден, која германците ја демонтирале и со помош
на железницата ја вратиле назад во
Германија. Теснолинејката Дреново-Плетвар се користела и во периодот помеѓу двете светски војни.
Петре Камчевски
Прличев истакнува дека нивните заслуги се големи, иако биле болни
тие многу направиле за афирмацијата
на Христовата вера, тие неуморно се
трудеа додека да го извршат оваа Велико дело, кое што не би можеле да го
извршат ни цареви, ни императори,
ни самите можеби Христови апостоли, ниеден од апостолите не покрстил
толку души колку Кирил и Методиј.
Кети Ванчева, Томе Крстевски
- етнолози

7

ОПШТИНСКО ЈАВНО ГЛАСИЛО
ГФК „ТИКВЕШ“ ПРОТИВ „ТЕТЕКС“ ЗА ВТОРОЛИГАШКО СÈ ИЛИ НИШТО
Иако поголемиот дел од сезоната го поминаа на „фенерџиската“ позиција, големата победа над директниот конкурент во борбата за опстанок, „Вардар Неготино“, и триумфот
во Скопје над „Металург“ од 0:2, ги
ставија фудбалерите на градскиот
фудбалски клуб „Тиквеш“ во пол позиција во однос на останатите ривали за опстанок.
Со три бода повеќе од конкурентите и натпревар на домашен
терен во последното коло, навидум
„Тиквеш“ е во одлична позиција, но
за да се остане во второто по ранг македонско фудбалско друштво многу
нешта ќе зависат од претпоследното
коло во кое „Тиквеш“ му гостува на

последно пласираниот тим на „Тетекс“ кој грчевито се бори за опстанок, но и од дуелот во Турново, каде
што гостува „Вардар Неготино“. Фудбалерите на „Тиквеш“ знаат како се
освојуваат бодови на теренот на „Тетекс“, и тоа го покажаа веќе еднаш
сезонава, иако овој натпревар по
ништо нема да биде сличен на претходниот, пред се поради неговата
важност. Сепак, притисокот е далеку
поголем кај домашните играчи, кои
со евентуален пораз и официјално ќе
го загубат второлигашкиот статус.
Натпреварот „Тетекс - Тиквеш“
се игра во Тетово утре сабота, 20 мај,
со почеток од 16:30 часот.
Даниел Уневски

МЛАДИОТ И НАДЕЖЕН КАРАТИСТ ИЛИЈА ГРКОВ ВО ИСТАНБУЛ НА БАЛКАНСКО
Со освоени седум медали, од кои 4 најсјајни, каратистите
од Kарате клубот „Тиквеш“ од Кавадарци го потврдија одличниот настап на Меѓународниот турнир „Солидарност опен 2017“ кој
викендов се оддржа во Скопје.
Илија Грков, Тео Камчев, Драгана Николова и Тамара Марковска стигнаа до златни медали во своите конкуренции, Андреј
Ѓорчев и ката тимот за машки родени до 2009 година освоија сребрени медали, додека Кристина Атанасова освои бронзен медал.
Освојувачот на златен медал, Илија Грков отпатува за Истанбул, Турција, на Балканското карате првенство за каратисти од 11 до 14 години, кое ќе се оддржува од 19 до 21 мај, со надеж дека ќе ја продолжи победничката серија. Оваа година тој
освои 4 златни медали на Државното првенство и на турнирите
„Фунакоши Гичин опен“ и во Власотинце, а на „Гази Баба опен“
бронзен медал.
Даниел Уневски

НОВА „ЖЕТВА“ НА МЕДАЛИ ЗА
КАРАТИСТИТЕ ОД „УРБАН ИНВЕСТ“
На 13 мај година во спортската
сала на ОУ „Наум Наумовски Борче“Скопје, се одржа Меѓународниот натпревар „Солидарност опен 2017 година“. Каратистите од карате клубот
„Урбан Инвест“ со години наназад
го држат приматот на еден од најуспешните карате клубови на Меѓународниот карате турнир. Годинава,
Карате клуб „Урбан Инвест“ освои 4
златни, 7 сребрени и 9 бронзени медали, и тоа во конкуренција од 580
натпреварувачи.
Златни медали освоија: Анастазија Ристов - кати поединечно 2004
година, Александар Стојков - кати
поединечно 2006 година, Ката тим
2006/2007 година во состав: Надица
Цветковска, Данка Стојкова и Викторија Гурева и Ката тим кадетки - јуниорки во состав: Владанка Аврамова, Стефанија Грозданова и Ивона
Муфтарова.
Сребрени медали пак заслужено освоија: Данка Стојкова - кати поединечно 2006- 3 ниво, Сузана Гурева
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- кати поединечно 2010 година, Сара
Аврамова - кати поединечно 2010 година, Викторија Гурева - кати поединнечно 2007 година, Марија Филипова
- кати поединечно 2009 година, Ката
тим 2004/2005 година во состав: Петар Аврамов, Никита Николоски и Дени Николовски и Ката тим 2004/2005
година во состав: Данка Стојкова,
Анастазија Ристов и Снежана Габева.
Бронзени медали на ова натпреварување освоија: Снежана Габе-

ва - кати поединечно 2004 година,
Дени Николовски - кати поединечно
2004 година, Снежана Габева - кати
поединечно 2004 година, Дени Николовски - кати поединечно 2004 година, Кристијан Митрев - кати поединечно 2007 година, Петар Аврамов
- кати поединечно 2004 година, Александар Кичев - кати поединечно 2010
година, Ката тим 2010 година во состав: Александра Кичев, Сара Аврамова и Сузана Гурева, и Ката тим
2006/2007 година во состав: Александа Стојков, Кристијан Митрев и Мартин Прстенков.
Даниел Уневски

КУ КЛ А
Ристо го носе мал‘то Пере на
работа. Флева у канцеларијата и
а поздравуе секретарката.
- Како си кукло?
Перето го питуе:
- Тато зошто секретарката а викаш кукло?
- Па сине, затоа шо ми варе кафе, ми купуе весници и цигари, а ми испнуе и се
шо ќе и речам.
- Аааа, ја па си мисле дека каа че а легниш и се затвараат очите.

Кав‘даречки Весник
а ф о ПЕ р и з м и
По Тито – Итар Пејо...

Петар Наневски
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