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Вчера беше одбележан големиот православен христијански празник Богојавление - Водици

СО ОСВЕТУВАЊЕТО НА ВОДИТЕ ЗАВРШИ ПЕРИОДОТ НА НЕКРСТЕНИ ДЕНОВИ
Централниот настан се одржа во Кавадарци, а крстот се фрлаше во браната Моклиште и во Тиквешко Езеро
Вчера ширум Македонија во чест на
големиот христијански празник Богојавление –
меѓу народот познат како Водици, од страна на
свешетниците на Македонската православна
црква се изврши традиционалното осветување на
водите. Чинот има симболично значење и го
означува моментот кога пред 2000 години
Господовиот син Исус Христос бил крстен во
водите на реката Јордан од страна на св. Јован
Крстител.
Главен настан на церемонијата е
фрлањето на осветениот крст во водата, по кого
во реките, езерата, базените и импровизираните
фонтани специјално направени за таа пригода во
дворовите на некои цркви, скокаат млади
момчиња со надеж дека еден од нив ќе доплива
прв да го фати крстот. Се верува дека победникот
односно оној што ќе го фати крстот во годината
која започнува ќе го следи среќа. На
потопувањето на светиот крст во македонските
води му претходи свечена Богојавленска

литургија во православните цркви и храмови, по
што свешетнослужителите организирано во
поворка го носат осветениот крст и серафимите
до местото каде се одвива последниот чин од
Богојавленската процесија.

МПЦ црква „Св. Димитрија“ од
Кавадарци и годинава продолжи да ја практикува

оваа церемонија со фрлање на крстот во водите
на реката Луда Мара од мостот кај јаворот на
улицата „7. Септември“.
Локалната самоуправа и
градоначалникот Александар Панов и годинава
безрезервно стојат зад прославата на овој значаен
православен христијански празник
обезбедувајќи пригодни награди. Осветувањето
на водите е краен чин со кој завршува периодот
на таканаречените некрстени денови од Божик до
Водици, по што започнуват деновите на
почитување на светите христијански канони.
Градоначалникот Панов обезбеди пригодни
награди за оние што ќе го фатат крстот во водите
на реката Луда Мара во Кавадарци и во браната
Моклиште над Ваташа.
Традиционално повеќе од една деценија
водокрстот е на браната Моклиште во близина
на манастирот „Св. Никола“ на што претходи
света архиерејска литургија во црквата.
Димитар Мурџев

Новата 2012 година кавадарчани ја дочекаа на Градскиот плоштад

СО УБАВАТА МУЗИКА ПЛОШТАДОТ ОСТАНА ПОЛН ДО 01.00 ЧАСОТ ПО ПОЛНОЌ
Здравица од градоначалникот и богат огномет
Кавадарчани масовно ја дочекаа Новата
2012 година на плоштадот. Ноќта за дочекот на
Нова година на Градскиот плоштад во Кавадарци
беше весело. Глем број кавадарчани се одлучија
Новата година да ја дочекаат на плоштадот каде
за забавата на присутните се погрижија
кавадаречките групи „До-ре-ми“, „Луда Мара“ и
популарниот кавадаречки забавувач Ристо
Стојанов-Амиго.
Групата „Луда Мара“ со својот настап од
час и половина направи плоштадот да остане
полн многу подолго за разлика од претходните
години. Со добро осмислен избор на музика за
сите вкусови како и своевидна шоу програма тие
преоблечени како дедо мразовци овозможија
атмосфера во која сите се забавуваа, се развија
повеќе ора, а најхрабрите млади девојки по
полноќ се качија на бината и заиграа во ритамот
на македонската народна музика.

Како што доликува за најлудата ноќ, на
плоштадот се играше и се пееше. Кавадарчани
весели зачекорија во Новата година. Плоштадот
беше полн се до 1 часот по полноќ каде за
присутните Локалната самоуправа подели 2000
сендвичи.
Бесплатно се точеа вино и сокови, а беа
испиени 200 литри вино и 500 литри сокови

Ангел Данов

на лозарството. По новогодишната честитка од
градоначалникот следуваше неколкуминутен
спектакуларен огномет.

ВО 2012 ПРВО , ПА МАШКО
Првото бебе родено во Новата година во
Кавадарци е машко. Славица Петровска (25) роди
здраво машко дете тешко 4 килограми и долго 53см. За
првото бебе Општината обезбеди подароци.
Градоначалникот ја посети гинекологија и го
честита синот и и посака да имаат уште две деца, а и
подари 10 илјади денари, часовник, средства за лична
хигиена и новогодишно пакетче за новиот жител на
Кавадарци.

„Синалко“ и „Синета“, како и минерална вода
„Кожувчанка“.
Новата 2012 година на кавадрчани прв им
ја честита градоначалникот Александар Панов,
кој на присутните им посака многу среќа и
здравје со порака: „Новата да биде бериќетна и
подобра од старата година“. Панов им се обрати и
на лозарите, да бидат истрајни и да се изборат за
своите права и да бидат среќни од својата работа,
да ги избркаат сите кои работеа на уништување

„Се роди машко дете, ќе имаме година
исполнета со напор и работа. Полот не е битен, да се
раѓаат здрави деца, а наталитетот да расте“ - рече
Панов.

OP[TINSKO JAVNO GLASILO
ТРАДИЦИОНАЛЕН ПРИЕМ ВО ХОЛОТ НА
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Желби и здравица за просперитетно и
бериќетно Кавадарци во Новата 2012 година
посака раководството на општина Кавадарци,
ден пред Новата година. Потсетување за
сработеното во 2011. Високиот процент на
реализација на комуналната изградба, бројни
реализирани проекти и сè она што како
приоритет ќе следува, беа дел од новогодишното
обраќање на градоначалникот на општина
Кавадарци, Александар Панов на
традиционалниот новогодишен прием во
просториите на Локалната самоуправа.

На приемот присуствуваа претставници
на јавните институции, гости од бизнис
секторот, претставници на невладиниот сектор и
останати гости чинители на јавниот и
општествено-политичкиот живот во Кавадарци.
Ангел Данов

Благодарност од Општината и градоначалникот за дежурните

РАЧНИ ЧАСОВНИЦИ ЗА ЛУЃЕТО КОИ РАБОТЕА НА НОВА ГОДИНА
Дежурните лекари од ЈЗУ Општа
болница: д-р Драги Јованов и д-р Методи Ташев,
потоа претставниците од Службата за брза
помош при Здравствен дом Кавадарци,
докторите Никола Трендафилов и Антоан
Паракеов, како и дежурните во новогодишната
ноќ: Димитрија Орешков од Територијалната
противпожарна единица, Тони Стојанов од
Полициска станица Кавадарци и Ване Младенов
од ЈП „Комуналец“ се седуммината наши
сограѓани кои за новогодишната ноќ беа на
своите работни места и се грижеа за
безбедносната состојба во Општината и за
здравјето на граѓаните.
Во знак на благодарност за успешно
завршената работа на новогодишната ноќ, додека
најголем дел од граѓаните беа со своите
најблиски, градоначалникот Александар Панов
им врачи рачни часовници како подарок, а од
негово и од името на граѓаните на општината
Кавадарци. Во пријателска атмосфера гостите
информираа за тоа како мина нивното дежурство
во новогодишната ноќ. На безбедносен план сè
беше во најдобар ред. Единствено неповолен е
податокот што повеќемина пред сè млади беа
третирани во здравствените установи во градот
најмногу поради алкохолизираност.
Гр а д о н ач а л н и ко т П а н о в п о к р а ј
бл а год а р н и ц ат а з а д е ж у р н и т е , и з р а з и
задоволство и упати благодарница до граѓаните
за масовниот одзив на Градскиот плоштад, како и

Алчноста на поединци нема да го стопира развојот

ДЕЛОВНО-ТРГОВСКИ КОМПЛЕКС ВО НОВИОТ ЦЕНТАР НА ГРАДОТ
Нов зелен пазар, стотина паркинг места,
хипер маркет, куглана, мало кино, ресторан и
други деловно-трговски објекти ќе бидат дел од
деловно-трговскиот центар кој ќе го гради
општина Кавадарци по пат на јавно приватно
партнерство. Ќе се изврши интервенција во
урбанистичкиот план, а кон крајот на март или
почетокот на април ќе бидат удрени темелите,
најави градоначалникот на Кавадарци,
Александар Панов. Рече дека сè уште е рано да се
зборува колку ќе чини целата инвестиција, но
нагласи дека јавниот дел од проектот ќе се
финансира со 90 милиони денари, пари од
кредитот што го доби Кавадарци пред две
години, но не го искористи, а останатиот
комерцијалниот дел ќе се финансира со помош на
приватно партнерство. Претставници на Светска
банка деновиве беа во Кавадарци да ја погледнат
локацијата каде е планирано да се гради овој
објект.

Новиот деловен трговски центар ќе биде
во новиот центар на градот, бидејќи пропадна
идејата истиот да се гради во центарот на
Кавадарци каде што се наоѓа постоечкиот зелен

д о и з вед у вач и т е и з а д ол же н и т е з а
новогодишните активности на плоштадот за
дочек на Новата година.
Димитар Мурџев

ВО СПОМЕН НА СТРАШО ПИНЏУР
На 4 јануари се навршија 69 години од
смртта на големиот херој на македонскиот
народ
Страшо Пинџур. Пред неговиот
споменик во дворот на спомен-куќата во
Ваташа свежо цвеќе положија претставници
од Локалната самоуправа Кавадарци, од
Здружението на борците на град Кавадарци,
претставници од партиите ВМРО-ДПМНЕ и
СДСМ, како и претставници од основното
училиште кое го носи неговото име.

пазар, оти Општината се соочи со имотен
проблем.
„Кога се преговара со приватни лица тоа е
бунар без дно. Тогаш граѓаните во општина
Кавадарци гледаат како во крава за молзење.
Жалам што не можевме да најдеме решение
деловно-трговскиот центар да се гради каде што
беше и првично замислено. Испуштивме шанса
да се лоцира на многу атрактивен простор. И
овој, новиот, простор е атрактивен. Згради
населни со млади брачни парови, половина град
живее на оваа локација и ова е сериозна
алтернатива,“ - вели Панов и појаснува дека
наскоро ваквите најави ќе почнат да се
реализираат. „Некаде во март- април ќе се ударат
и темелите. Светска банка финансира само во
јавниот дел, паркингот и зелениот пазар, а не и
во комерцијалниот дел од проектот. Не
планираме повеќе од три ката, на приземјето ќе
биде пазарот заедно со марктетот, имаме уште
два ката и поткровје каде ќе биде ресторанот.
Што ќе биде со стариот пазар ќе каже стручната
јавност и граѓаните, по што ќе има и измена на
урбанистичкиот план“.
Ангел Данов

СКРОМЕН ПОДАРОК ОД ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ЗА ХОСПИТАЛИЗИРАНИТЕ ВО ДЕТСКО ОДДЕЛЕНИЕ
Градоначалникот Александар Панов во
придружба на директорот Орце Ангеловски на

првиот работен ден од Новата 2012 година го
посети Детско одделение при ЈЗУ Општа
болница Кавадарци. На десет дечиња кои беа
хоспитализрани на одделението им подели
новогодишни пакетчиња посакувајќи им побрзо
оздравување. Градоначалникот нагласи дека
Локалната самоуправа ќе ја продолжи
поддршката за овој оддел и со бизнис заедницата
од Кавадарци во идниот период ќе им излезат во
пресрет на потребите на персоналот во
одделението со цел уште повеќе да да се
подобрат условите за лекување на најмладите
жители на Општината и регионот во Општа
болница Кавадарци.

Р а ко в о д и т е л о т н а о д д е л е н и е т о
примариус д-р Лидија Димитрова се заблагодари
на посетата, и изрази задоволство од односот на
градоначалникот и Општинта кон изразениот
интерес и грижа за помош во подобрување на
условите во детското одделение и во болницата.
На 31 декември новогодишни пакетчиња
за децата кои останаа Нова година да ја дочекаат
на детско им беа доделени и од Фени Индустри.
Во посета на детскиот оддел беше директорот на
„Фени“, Никола Ризов со своите соработници.
Димитар Мурџев

Текст: Мики Виденовиќ
Ангел Данов

Продолжи василичарската традиција во општина Кавадарци

Ресава и Бегниште

ГИ ИСТЕРАА ЛОШИТЕ ДУХОВИ ОД СЕЛАТА,
НАПРОЛЕТ ПРОДОЛЖУВААТ СО КАРНЕВАЛИ ВО СТРАНСТВО

Џаламарската традиција продолжи и во
селото Ресава. Маскирана група предводена од
преправени мажи маскирани како младоженец и
невеста од раните утрински часови заедно со
сватовите и музиката шетаа од куќа до куќа и
собираа дарови. За овие традиционални ритуали
претседателот на МЗ Ресава кажа дека секоја
година сè поголем број на добронамерници
доаѓаат во селото. Василичарската група од
Ресава брои дваесеттина маски кои редовно
земаат учество и на други карневали во земјава и
во странство. Сега се подготвуваат за
карневалите во Берово и во Птуј - Словенија. Од
раните утрински часови џаламарите беа на
своите работни места. Еден од џаламарите нè
информираше дека опремата на џаламарите не е
баш евтина, но тие ја набавуваат со помош на
спонзори, но и со лични средства. Качулката
чини педесеттина евра, а клопотарците ги
набавувале од соседна Бугарија, а чинеле од 50
евра па нагоре.

магаре, но и специјални гости како што беше
екипата на „Истражи ја Македонија“ која со
својата камера ги бележеше сите настани. Откако
ги помина сите ритуали господинот Тренчев им
го честиташе празникот Василица на сите
верници. Нагласувајќи дека иако ваквите
празници според многумина се пагански, сепак,
најважно е традицијата да се одржува.
Господинот Тренчев исто така спомена дека бил
во посета на Вевчанскиот карневал и забележал
дека нашите маски сепак се многу пооригинални
и поуникатни. За бегнишката традиција
говореше и претседателот на МЗ Бегниште. Тие
годинава имаа и специјални гости, а тоа беше ТВ
екипа на „Истражи ја Македонија“ која ги сними
сите детали поврзани со џаламарските обичаи.
Во името на бегнишките џаламари кои
беа презафатени со изведување на ритуалите
говореа докторот и бабата. Докторот годинава
првпат се маскирал, но има намера да продолжи
да биде дел од екипата која броји 14 џаламари.
Бабата, пак, нè извести дека и оваа година заедно
со џаламарите од соседно Ресава ќе бидат дел од
карневалот во Птуј.

Дреново и Сопот

Со ресавци славеше и претседателот на
Советот на општина Кавадарци Илија Тренчев.
Откако ги даруваше џаламарите дружбата ја
продолжи со присутните селани околу
василичарскиот оган. По краткиот престој
нашиот карван продолжи во зимски амбиент да
се движи кон селото Бегниште. И таму
сценографијата иста. Џаламари, клопотарци,

И годинава џаламарите од Дреново и
С о п от ј а п р од ол ж и ј а д ол го год и ш н ат а
василичарска традиција. Со голема врева низ
селата се бркаа лошите духови, а се повикуваше
добрината да се распостели и да зацарува. Рано
наутро се подготвуваат џаламарите, облекуваат
клопотарци, ѕвонци, ќулафки, волнени бради, се
црнат од фурните, бараат стапови. Радува тоа
што традицијата на џаламарите ја продолжуваат
најмладите. Тие на Василица беа главни.
Дреново подготвено како и секоја година.
Василичарскиот оган распламтен, ракијата
згреана, трпезата со многу јадење поставена. Со
џаламарите славеше и градоначалникот
Александар Панов. Околу василичарскиот оган
ги затекна џаламарите, ја даруваше невестата за
бериќетна и плодна година. Од василичаритеџаламари не куртули ниту еден кој минуваше низ

Започна со работа падарската служба во Кавадарци

ОПШТИНАТА ПРЕДЛАГА ДОНЕСУВАЊЕ ЗАКОН ЗА ПАДАРСКА СЛУЖБА
Откако престана со работа падарската
служба, во Кавадарци секојдневно растеше
бројот на кражби од полскиот имот. Минатата
година имаше и инцидентни ситуации кога
арамии нападнаа чувар и му нанесоа телесни
повреди. Сепак од неодамна започна повторно да
функционира нова падарска служба под
покровителство на Локалната самоуправа и веќе
се бележат првите позитивни резултати на терен.
„Кражбите се намалени, нивниот број ќе опаѓа и
во иднина“, - вели раководителот на службата
Трајко Тасев.
За почеток низ кавадаречкото поле се
движат петмина униформирани падари кои за
кратко време успеаја да постигнат одредени
позитивни резултати. Претседателот на Советот
на општина Кавадарци, Илија Тренчев поради
поголема безбедност на падарите во пресрет на
новата година им предаде мобилни телефони на
униформираните полски чувари со цел полесна

комуникација и ефикасно дејствување. При
посетата на министерот за земјоделство во
Кавадарци му беше предадена иницијатива од
Општината за покренување на постапка за
донесување закон со кој ќе се регулира
постоењето на специјализирана служба за
заштита на полскиот имот на граѓаните на ниво

селото, без да биде дарувана невестата, а таа пак
за возврат целуваше рака со желби за добро
здравје и подобра живеачка.Претседателот на
месната заедница Дреново задоволен што и
годинава продолжи вековната традиција и посака
овој празник да се одбележува уште многу
години.
Убаво е да се негува ваквата традиција.
Џаламарите се маскирана група составена
исклучиво од мажи, која оди на сретсело каде
што владее светот на мажите. На секого му е
дозволено да прави што сака, а се манифестира и
еротското. Секој однадвор кој ќе се обиде да ја
грабне невестата која не е ниту жена, ниту маж,
мора да биде казнет, удрен со стап или со нога.
Џаламарите влегуваат во сите куќи каде ги
даруваат со храна и пари. Така останало да се
избркаат лошите работи, лошите духови, се оди
од куќа на куќа, се коледува, им даваат ореви,
јаболки, месо, вино, ракија...
Весело и со многу врева беше и во селото
Сопот. Овие џаламари успешно ја претставуваат
традицијата и на карневалите надвор од
Македонија. Најмладите беа најбројни и
најгласни. И овде го пречекаа градоначалникот, а
пак тој ја даруваше и невестата од Сопот. Ваквата
традиција треба да се негува, беа коментарите од
сите со кои разговаравме. Обичајот завршува во
доцните попладневни часови, кога џаламарите ги
симнуваат маските.
на Македонија. Потребно е во земјава да
профункционира и полска полиција, за која во
Кавадарци сметаат дека ќе ја зголеми
безбедноста на полскиот имот на граѓаните.
Локалната самоуправа Кавадарци ги
информира граѓаните лозаропроизводители
од реоните на Ваташа и Ресава кои имаат
пријавении штети од градот што го зафати
овој дел од Општината во август 2009 година,
дека извештајот за проценка на штета се
наоѓа во соба бр. 17 во Граѓанскиот услужен
центар.
Станува збор за Извештајот изготвен
од страна на Комисијата формирана од
Советот на Општината која изврши
проценка на штетите од градот.
Оние граѓани кои имаат пријавено
штета од град за во 2009, а им е потребна
проценката од страна на комисијата, за
понатамошна постапка, да се обратат во
зградата на Општината во соба бр. 17 кај
лицето Цветанка Ѓелова.

OP[TINSKO JAVNO GLASILO
Министерството за транспорт и врски соопшти дека се одобрени апликациите на општините за европските пари

50 МИЛИОНИ ЕВРА ЗА ПРОЕКТОТ НА ВЛАДАТА И ОПШТИНИТЕ „ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ ОТПАДНИ ВОДИ“
Општините Кавадарци, Росоман и Неготино ќе ги добијат парите меѓу првите во Македонија
Министерството за транспорт и врски
соопшти дека се одобрени апликациите за
изградба на водоводи во Кавадарци, Росоман,
Неготино, како и во други населени места од
македонските општини. Во следниот период,
ресорното Министерство најавува дека ќе биде
спроведена јавна постапка за избор на изведувач
на градежните работи, по што ќе почне
ре ализацијат а на одобрените про екти.
Европската инвестициска банка (ЕИБ) одобри
шест апликации за изградба на нови водоводноканализациони системи во општините во
Македонија, во рамки на релизација на проектот
„Водоснабдување и одведување отпадни води“.

условите и подигнување на квалитетот на живот,
посебно во руралните средини во Македонија
како дел од политиките на Владата за
рамномерен регионален развој. Вкупната
вредност на проектот кој се реализира во
соработка со Европската инвестициона банка е
50.000.000 евра.

Целта на проектот „Водоснабдување и
одведување отпадни води“ е подобрување на

Програмите за комунална изградба усвоени од страна на Советот

18 МИЛИОНИ ДЕНАРИ ЗА УРБАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВАТАША И „КИРО КРСТЕВ“
Парите ќе се инвестираат во улици, тротоари и потпорни ѕидови
Бе змалку 83 милиони денари
годинава Кавадарци ќе потроши за изградба
и реконструкција на улици во урбаните
заедници. Како што се наведува во

програмата за Комунална изградба во 2012
година за МЗ Ваташа ќе бидат потрошени 5
милиони денари, а се планира изградба на
тротоар на ул. „Диме Чекоров“ до ромската

населба-споредни улици, асфалтирање на
улиците „Илчо Димов“, „Ферчо Поп Ѓорѓиев“, „Вано Гурев“ и „Герасим
Матаков“. Ќе се гради потпорен ѕид на ул.
„Боро Ваташки“, тротоар на ул. „Страшо
Пинџур“ кај Желков дол до зградите Силекс
од западната страна, а ќе се поплочува и ул.
„Моклишка“.
За Урбаната заедница „Ќиро Крстев“
се планирани 9,3 милиони денари, а ќе се
гради потпорен ѕид на ул. „Клинска“ и ќе се
поплочува истата улица на која треба да се
надмине и решава имотно-правен спор. Спор
ќе се решава и на ул. „Брушанска“ каде ќе се
врши и реконструкција со асфалтирање и
изградба на тротоари. Тротоари ќе се градат
и ќе се поплочуваат улиците „Струшка“ и
„Методи Џунов – Џико“, ќе се асфалтира ул.
„Крсте Мисирков“, а на турските гробишта
ќе се градат скали.

Локалниот економски развој двигател на прогресот на Општината

УСВОЕНА ПРОГРАМАТА НА СЕКТОРОТ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Надлежностите на општините со
Законот за локална самоуправа од 2002
година ја имаат улогата да го водат и
спроведуваат планирањето на локалниот
економски развој, заемно со приватниот
сектор како главен двигател на локалниот
економски развој. На последната седница на
кавадаречкиот Совет беше усво ена
Програмата за локален економски развој
изготвена од овој сектор, а која претставува
дефиниран збир на проекти кои се планира
да се реализираат во текот на 2012/2013
година и кон кои главно ќе бидат насочени
активностите на секторот за развој.
Реализацијата на оваа програма треба
да обезбеди континуиран одржлив развој на
Општината кој треба да го подобри нивото на
ж и вот н и от с т а н д а рд н а г р а ѓ а н и т е .
Програмата за развој главно е ориентирана
кон зголемување на буџетскиоте приходи од
донации, од меѓународни агенции и

ф о н д а ц и и , к а ко и ко н е ф и к а с н о
искористување на претпристапните фондови
од ИПА програмата на Европската Унија,
како и од очекуваните кохезиони фондови и
фондови од Буџетот на Македонија.
Програмата ќе се финансира од повеќе
извори и тоа од општинската и државната
каса, меѓународни донатори присутни во
Македонија, фондови достапни по програми
на Европската Унија, потоа по пат на јавно

Реализацијата на овој проект значително
ќе ги подобри квалитетот, ефикасноста,
достапноста и сигурноста во овозможувањето
комунални услуги за граѓаните на сите општини
во Република Македонија, а со тоа Владата дава
позитивен импулс за понатамошен развој на
населените места во државата.

Општината со јасна цел во 2012 година

НА ПОВИДОК ЦЕЛОСНО РЕШАВАЊЕ
НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО
Целосно решавање на проблемот со
водоснабдувањето е главниот капитален
проект на општина Кавадарци за 2012
година и е дел од програмата за Локален
економски развој.

Н а ј гол е м и от и д ол го год и ш е н
проблем водоснабдувањето ќе се решава
оваа година. Кавадарци и Росоман заедно ќе
работат на надминување преку доведување
на нови води и реконструкција на водоводот
во селата Глишиќ, Ваташа, Сопот и Марена.
Проектот ќе се реализира преку здружување
на средствата одобрени од Европската
инвестициона банка. За проектот се
доделени 2.266.217 евра од кои 1.523.155
евра за општина Кавадарци и 743.062 евра за
Росоман. Општина Кавадарци ќе учествува
со дополнителни сопствени буџетски
средства од близу 420 илјади евра. Со
реализација ќе се отпочне годинава бидејќи
Владата на Република Македонија веќе
покрена постапка за отпочнување на
распределбат а на средстват а од
републичкиот Буџет наменети за потребите
на водоснабдувањето на општините.
Ангел Данов
приватно партнерство помеѓу општината и
бизнис секторот. Програмата предвидува
изградба на капитални објекти, економски
развој, туризам, екологија, енергетска
ефикасност, регионален развој, развој на
информатичка технологија.

OP[TINSKO JAVNO GLASILO
Општината Кавадарци активно работи на подрачјето на енергетската ефикасност

ЗАВРШЕНО Е СОБИРАЊЕТО НА ПОДАТОЦИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА ВО ИНСТИТУЦИИТЕ
Конкретни проекти и резултати има во кавадаречките основни и средни училишта
Единиците на локалната самоуправа
согласно законот за енергетика имаат обврска за
изготвување на тригодишна програма за
енергетска ефикасност. Овој проект има цел
изработка на план и програма за енергетска
ефикасност за Општината со кој ќе се предвидат
приоритетни проекти за искористување на
енергетска ефикасност и ќе бидат основа за
изработка на проекти за енергетска ефикасност.
Согласно програмата за локален
економски развој, веќе е речиси завршено
прибирањето на информации за потрошувачката
на енергија и податоци за состојбата на објектите
кои ги управува Општината. Проектот е во
завршна фаза на давање препораки за
спроведување на проекти за енергетска
ефикасност врз база на идентификувани
можности за заштеда на енергија и зголемување

на енергетската ефикасност во Општината. Со
изработката на овој план индиректно ќе се
придонесе за намалување на загубите на
енергија, а со тоа и намалување на трошоците за
топлинска и електрична енергија од Буџетот на
општината. Ќе се изработи и листа на
приоритетни проекти за енергетска ефикасност.
Проектот е веќе одобрен и е во целост
финансиран од Министерството за надворешни
работи на Норвешка со партнери.
Кавадарци веќе е со конкретни
активности на терен за енергетска ефикасност.
Се реализира проект чија цел е подобрување на
енергетската ефикасност на три училишта во
Кавадарци. Со овој проект се опфатени „Тошо
Велков-Пепето“, Гимназијата „Добри Даскалов“
и ОУ „Димката Ангелов-Габерот“ с. Сопот, а со
проектот е опфатена промената на старите и

дотраени влезни врати и прозорци и нивна
замена со ПВЦ термоизолациони врати и
прозорци. Овој проект финансиски го помогна
Министерството за економија и Светска банка.
Ангел Данов

Обилните снежни врнежи најавуваат успешна сезона на Кожуф

СКИ ЦЕНТАРОТ СО СЛАТКИ МАКИ ДА СЕ РАСЧИСТИ ПАТОТ ЗА ОЧЕКУВАНИТЕ 40 000 ТУРИСТИ
Постојаната снежна покривка на патеките ветува продолжена скијачка сезона
Скијачкиот центар „Кожуф“ мака мачи да
го отвори патот бидејќи постојано има нови
снежни врнежи. Се најавува брзо дејствување и
успешна скијачка сезона. Планината Кожуф
годинава има најмногу снег во Македонија, па и
пошироко во регионот. Токму големите снежни
наноси кои достигнуваат висина и до десет

метри, создаваат проблеми во работењето на
истоимениот скијачки центар, чии скијачки
патеки се наоѓаат на надморска височина и до
2.200 метри. И најновите информации од овде
говорат дека вработените на Ски центарот
интензивно работат на расчистување на патот
што го поврзува центарот од месноста

„Смдрлива Вода“, единствениот пристапен пат.
Засега туристи во центарот нема освен
вработените, кои покрај што го расчистуваат
патот ги подговуваат и скијачките патеки.
„Го расчистуваме патот на кој,
на
одредени делови измеривме снежни наноси и до
10 метри. Годинава имаме многу снег. Работат
три ратраци и едно возило-фреза. Си рековме
дека стигнуваме до целта, но за викендот имавме
30 см нов снег. Се надеваме дека за овие два дена
патот ќе го приспособиме за движење на возила.
Нашите вработени работат турбо и на скијачките
патеки кои се подготвуваат за туристите“, - ни
рече директорот на „Ски Кожуф“ Ангел Наков.
Се надева дека поради високата снежна покривка
која долго ќе се задржи на патеката ќе ја имаат
најуспешната скијачка сезона од отворањето на
центарот. Нивните планирања се дека годинава
на Кожуф ќе се качат најмалку 40 000 туристи,
претежно за викенди. Во моментов, скијачкиот
центар има 130 легла во апартманите на центарот
„Вила Тодоров“ и „Грин Хаус“, ресторани,
редовно снабдување со струја. Жичницата и ски
лифтовите, опремата за технички снег и
ратраците се од последната генерација. Истите се
во „топ форма“ и по нормализирањето на
временските услови се подготвени за туристите.
„Најважната работа што од пролет ќе се
случува овде е изградбата на хотел со четири
ѕвездички кој ќе има 75 соби, спа центар,

градинка и сите останати попратни содржини. Од
сопствени средства ќе инвестираме изградба и на
70 апартмани за продажба“, - ни рече Наков и
додаде дека „Ски Кожуф“ ќе работи и во лето.
Најмногу ги очекувале Грците како туристи. На
лето покрај сите природни убавини на планината
Кожуф ќе понудат и три патеки за фамилијарен
планинарски велосипедизам и исто толку патеки
за „Данхил спуст“ за велосипеди за оние кои
сакаат возбуда.
Наков одговори и на нашето прашање
дали сè уште од компанијата е дел и странскиот
инвеститор кој го најавија во октомври 2010.
Одговорот беше позитивен и заедно со
Интернационалната групација „МЏ“ (Ем џи)
продолжувале со инвестиции на скијачкиот
центар. Изградбата на нов хотел кој го спомена
Наков беше најавен и при промоцијата на
странскиот партнер на компанијата „Ски
Кожуф“.
Сега до центарот се стигнува по
новоизграден 15 километарски регионален пат
од Смрдлива Вода, кој ќе овозможи подобро
патување на туристите. Коловозната лента е 9
метри проширена на кривините, патот е изграден
по најсовремени стандарди, со заштитни огради
и комплетна сигнализација.

Ангел Данов

ДО КРАЈОТ НА ФЕВРУАРИ СИТЕ ГРАЃАНИ ТРЕБА ДА ИМААТ НОВИ БИОМЕТРИСКИ ЛИЧНИ КАРТИ
Министерството за внатрешни работи
потсетува дека рокот за замена на старите
лични карти со нови биометриски истекува на
27 февруари оваа година. Според измените и
дополнувањата на Законот за личната карта,
издадените лични карти пред денот на
стапување во сила на овој Закон ќе важат до
рокот на важење кој е наведен во личната карта,
но најдолго до пет години од денот на
влегување во сила на Законот, соопшти
Министерството за внатрешни работи.
Согласно Законот за патните исправи,

пасошите издадени пред денот на влегувањето
во сила на овој Закон, продолжуваат да важат
до истекот на рокот на важење кој е наведен во
пасошот, но најдолго пет години од денот на
влегувањето во сила на овој Закон, односно
старите небиометриски пасоши важат до 27
февруари следната година. Сите дополнителни
информации граѓаните може да ги побараат на
веб-страницата на Министерството за
внатрешни работи (www.moi.gov.mk) или да се
обратат до подрачните единици на МВР,
според нивното живеалиште.
,
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OP[TINSKO JAVNO GLASILO
Привршува најголемиот градежен зафат од постоењето на училиштето

СЕ САНИРА ОПАСНИОТ ПРОПУСТ ПРЕД УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА И СЕ ПОДОБРУВА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ
Пред почетокот на второто полугодие беа изведени интензивни градежни работи
Oсновното училиште „Tошо ВелковПепето“ во пресрет на второто полугодие е
претворено во вистинско градилиште.
Благодарение на средствата кои ги обезбеди ЛС
се реновира во и околу училиштето, а во завршна
фаза е и ГЕФ проектот од Светска банка. Ова е
најголемиот градежен зафат од постоењето на
ова училиште. Како прво се санираше проблемот
кој се појави минатата година со свлекување на
земјиштето што претставуваше потенцијална
опасност за учениците. Се санираше дел од
бетонските патеки во училишниот двор, се
санираа неколку тераси од училниците со
поставување на нова подлога, плочки и фасада на
истите. Се санира односно делумно се решава
проблемот со одводводните атмосферски води.
Се реновираа трибините на спортските
игралишта, како и скалите со поставување на

пристапни рампи за инвалидизирани лица. Се
санираше исто така и дел од фасадата на
училиштето.

Традицијата на Василица ја продолжуваат и најмладите

ИН МЕМОРИАМ

ДЕЦАТА ПЕЕЈА И ИГРАА ОКОЛУ ВАСИЛИЧАРСКИОТ ОГАН
Прекрасно беше чувството да се биде дел
од прославата на Православна Нова година во
кругот на детската градинка „Рада Поцева“, клон
„Изворче“. Со креативни маски најмладите играа
и пееја крај василичарскиот оган. Нив денес ги

Големи промени има и во спортската сала
во училиштето. Извршена е промена на
оштетениот паркет. Потоа истиот е иструган и
лакиран, извршени се и молерски работи, а
сменети се и сите неонки со 6 штедливи
рефлектори. Во соблекувалните покрај
молерисувањето сменети се вратите и
комплетната санитарија. И не само тоа во
училиштето се извршени ситни поправки и
реновирања, а во рамките на ГЕФ проектот
сменети се сите прозорци на училиштето, а со
стартот на второто полугодие училиштето ќе се
грее со нов модерен котел кој како грејни
средства ќе користи пелети. И за крај во завршна
фаза е и новото подрачно училиште во село
Глишиќ кое се гради со средства од МОН, додека
пристапниот пат и училишниот двор паѓаат на
сметка на ЛС Кавадарци.

посети и градоначалникот на Кавадарци
Александар Панов кој им подари чоколади.
Директорката на градинката Снежана
Ганчева рече дека вработените во градинката ги
п оч и ту ва ат и н е г у ва ат
обичаите на
македонскиот народ, ни откри дека на денешниот
ручек традиционално покрај гравчето имаат и
погача во која има паричка.

На 53-годишна возраст ненадејно почина
познатиот кавадаречки ликовен уметник –
керамичар Гоце Јосифовски-Ромбо. Своето
ликовно образование го оформил на ФЛУ во
Белград и Скопје, а професионално беше
ангажиран како профе сор по ликовно
образование во Гимназијата „Добри Даскалов“
во Кавадарци.

Детенцето коешто ќе биде најсреќно и
кое ќе ја пронајде паричката во своето парче
погача добива сликовница и пакетче. Дрвата за
василичарскиот оган ги обезбеди фамилијата
Јованови, а погачата семејството Рамови. И
двете имаат свои деца кои ја посетуваат
градинката. Децата беа пресреќни. Беа и на
коледување.
С. Дарудова

НА 28 ЈАНУАРИ СЕ ОДРЖУВААТ ГАЛИШКИТЕ СРЕДБИ
Традицијата на „Галишките средби“
продолжува и оваа година. На верскиот празник
св. Атанасовден, галиштани се собираат да се
видат за да не се заборават. Претседателот на
Месната заедница на селото Стојан Трајков вели
дека годинава средбата ќе се одржи во
ресторанот „Кај Жика“ во Росоман на 28 јануари,
сабота.
Средбите покрај носталгијата имаат цел
ком у н и ка ц и ј а , ка ко и и н и ц и ј ат и ва з а
разгледување на можноста за ревитализација на
селото. Локалната самоуправа и
градоначалникот Александар Панов во принцип
ги прифаќаат сите корисни идеи за постепено

Како уметник и керамичар Гоце
Јосифовски имаше бројни самостојни изложби, а
учествуваше и на голем број колонии и групни
изложби. Беше член на ДЛУК, а последниот
ликовен ангажман му беше како координатор на
Ликовната колонија „Вила Тодоров“ на Ски
центарот „Кожуф“. Ноќта пред да почине
присуствуваше на отворањето на изложбата од
оваа колонија во Музеј-галеријата, по што
неговото уметничко срце ненадејно престана да
чука. Беше погребан на градските гробишта во
Кавадарци.

обновување на селата во Општината во правец на
економскиот развој и нивна ревитализација.

ОД ИДНИОТ МЕСЕЦ ПОЕВТИНУВААТ ГОЛЕМ БРОЈ ЛЕКОВИ
Oд први февруари во Македонија
лековите ќе имаат многу пониски цени
оддосегашните. 1299 лекови ќе бидат поевтини
во просек за 32,54 отсто. Кај дел од лековите
намалувањето на цената ќе се движи и до 70
отсто. На македонскиот пазар се пласираат
вкупно 3200 лека. Наспроти шпекулациите, сите
фармацевтски компании прифатија да ги
продаваат лековите по цените диктирани од
Министерството за здравство. Ниту една
,
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компанија не се повлече од пазарот. Конкретна
цена не се понуди само за Тамифлу, но
министерот за здравство Никола Тодоров
смирува- залихи од Тамифлу во Македонија има
за до 2017 година.
Оваа реформа е најголема промена
направена во цените на лековите. Министерот
посочи дека за квалитетот на лекот воопшто не
станува збор при ваквата промена. Квалитетот на
лековите останува ист, се намалува само цената.

Намалувањето на цената на лековите ќе донесе и
значителна заштеда за јавните здравствени
установи и за граѓаните. Очекувано, ќе се
намалат и цените на мало. Кај најевтините лекови
кои ги купуваме од аптека, ќе има намалување за
28 отсто.

OP[TINSKO JAVNO GLASILO
Извонредно организиран Новогодишен концерт на Oсновното музичко и балетско училиште од Кавадарци

НАД 150 УЧЕНИЦИ СВИРЕА, ИГРАА И ПЕЕЈА ВО ЧЕСТ НА НОВАТА ГОДИНА
Кавадарци можеби не е светска
метропола, но дефинитивно веќе е во рангот на
културните средишта на Македонија. Потврда за

овие зборови е десеттиот јубилеен Божиќен
концерт. Факт е дека кога станува збор за
концерти на класична музика кавадарчани на

истите присуствуваат од чиста куртоазија или
заради роднински или комшиски врски со
изведувачите. Но не беше така во просториите на
хотелот „Уни Палас 2“ чиј простор наликуваше
на некоја позната концертна сала во која дојдоа
вистинските љубители и добри познавачи на
класичната музика. Концертот беше нешто
невидено, нешто извонредно, беспрекорно
организирано и изведено. Изведувачи беа
поранешните ученици и актуелните професори
од ОМБУ „Лазо Мицев – Рале“.
Дијана Мирчевска на виолина и Лилјана
Стојановска на пијано, поранешни ученици го
отворија концертот со Шубертовата „Аве
Марија“, потоа Стојановска ја отсвири
Шопеновата „Мазурка“. Следуваше
„Италијанската полка“ на Рахмањинов во
изведба на Тодор Ушитков и Драган Петков на
хармоника. Потоа Дијана Мирчевска на виолина

и Ласко Атанасов на пијано ги оставија сите без
здив со изведбата на „Чардаш“ од Виторио
Монти. Професорите Лазар Стојанов на
кларинет и Ана Арангелова на пијано изведоа
неколку дела од Бени Гудман за да потоа со
познатото љубовно танго се претстават Стеван
Волчев на хармоника, Пешо Бошков и Лазар
Стојанов на кларинет како „Трио аргентино“.
За крај џез квартетот „Рале“ во состав
Лазар Стојанов кларинет, Даме Камчев на
саксофон, Никола Давчев на ударни инструменти
и Ласко Атанасов на пијано изведоа џез
обработки на популарната Џингл Белс како и џез
етно обработки на неколку македонски народни
песни. Потоа присутните останаа на свечениот
коктел, а здравица со посебно обраќање по повод
божиќните празници одржа градоначалникот
Александар Панов.
Мики Виденовиќ

Музеј-галеријата беше домаќин на поставката на уметнички дела изработени на Првата ликовна колонија „Вила Тодоров“

УМЕТНИЦИ ОД СРБИЈА, БУГАРИЈА И МАКЕДОНИЈА ЦРПЕА ИНСПИРАЦИИ ОД УБАВИНИТЕ НА КОЖУФ
Во просториите на Музеј-галеријата на
град Кавадарци беше отворена изложбата на дела
од ликовната колонија „Вила Тодоров 2011“.
Станува збор за прво издание на колонијата која
се реализираше на ски центарот Кожуф, а
уметниците беа сместени во „Вила Тодоров“.
Осуммина уметници од Македонија,
Бугарија и Србија твореа речиси цела недела во
идиличен зимски амбиент. Плодовите од
нивното творештво беа изложени во Музејгалеријата, пред кавадаречката ликовна јавност.
Присутните гости на изложбата ги поздрави
директорот на галеријата Петре Камчевски, кој
во своето обраќање потенцираше дека со првото
издание на ликовната колонија „Вила Тодоров“
дополнително се збогатува и онака добрата

ликовна понуда во културниот живот на
Кавадарци. Камчевски изрази надеж дека
организаторот нема да застане овде и дека

колонијата ќе прерасне во традиција. За самата
изложба, но и за колонијата говореше еден од
учесниците Ванчо Кеков, кој воедно и ја отвори
изложбата. Кеков од името на сите уметници учесници на првата колонија на ски центарот
Кожуф упати благодарност до покровителот
Марјан Тодоров со желба соработката да
продолжи и во наредниот период. Тој ги посочи
извонредните услови што уметниците од трите
балкански земји ги имаа за време на престојот на
Кожуф. Посебен акцент стави на непобитниот
факт на тоа како инспиративните пејзажи на
н а ш ат а н а ј ј уж н а п л а н и н а д е ј с т ву ва л е
делотворно во работата на авторите кои создадоа
дела за респект со висока уметничка вредност.
Димитар Мурџев

130 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ЈОВАНЧЕ ПОП АНТОВ
Роден е во с. Ваташа на 4 јануари 1882 година
и е најмал од браќата Поп Антови. Основно училиште
завршил во Ваташа, а прогимназија во Прилеп, каде
како учител работи неговиот брат Тодор. Контактите
на неговиот брат со видни македонски револуционери
му овозможуваат уште рано да ја осознае идејата на
Македонската револуционерна организација и да ги
прифати нејзините принципи. По завршување на
прогимназијата се запишува на Педагошкото
училиште во Скопје.
Јованче иако палав, со немирен дух, го сака
својот позив и веднаш по завршувањето на

училиштето од страна на Црковно-училишната
општина е поставен за учител во Кавадарци. Набргу
станува член на ТМОРО, а во 1904 година поради
неговата револуционерна дејност за да не биде уапсен
се илегализира и се вклучува во револуционерната
чета на војводата Добри Даскалов.
Јованче Пон Антов особено се активира во
ч и с т е њ е н а т е р е н о т в о Т и к в е ш и ј а т а од
врховистичките банди. Во една таква акција против
врховистичкиот војвода Јован Радњански бил тешко
ранет и е принуден два месеца да помине на лекување.
Бидејќи раната се комплицирала користејќи ги

80 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА НИКОЛА БАСНАРКОВ
Ликовниот уметник и педагог Никола
Баснарков е роден во селото Ваташа во 1932 година.
Завршил школа за применета уметност и Педагошка
ликовна академија во
Скопје. Баснарков беше
познат и признат ликовен
педагог и уметник и во
својата уметничка кариера
има отворено 9 самостојни
л и ко в н и и з л ож б и и
учествувано на 4 групни
и з л ож б и и л и ко в н и
колонии. Беше еден од
најзначајните македонски

акварелисти за кого Ѓорѓи Арсовски ќе запише: „Она
што пленува кај Баснарков со првата средба со
неговите акварели е чувството дека се среќаваш со
уметник кој знае што сака“.
По повод отворањето на изложбата Современ
македонски акварел во Скопје во 1984 година на која
со свои дела учествуваше и Баснарков, ликовниот
критичар Владимир Величковски констатира: „Еден
од најпопуларните акварелисти е Никола Баснарков
кој во своите дела прикажува рафинирано чувство за
акварелиски валер“. Баснарков заедно со неговите
колеги брачниот пар Јосифови, Петар Наневски и
други беше еден од првите уметници кои ги

врските на постарите
браќа бил испратен во
Солун, каде останува
с è д о ко н еч н ото
излекување. По
враќањето во Ваташа
станува раководител на
месната организација,
а извесен период е и
раководител на месната
ваташка чета. На 28
јуни 1906 година
Јованче Поп Антов бил
убиен пред селската кафеана среде бел ден од страна
на еден Турчин член на т.н. „Тајни турски комитети“
чијашто цел била ликвидирање на сите значајни
личности на Организацијата, кои биле потенцијална
опасност за егзистенцијата на турското население во
Тиквешијата.
осмислуваа и изработуваа поставките на Тиквешкиот
гроздобер од неговиот почеток.
Никола Баснарков умре во Кавадарци во 1987
година. По неговата смрт отворени се три
ретроспективни изложби во Кавадарци 1992, во
Скопје во 1993 и во Куманово 1993 година.
Петре Камчевски

,
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Текстови: Мики Виденовиќ

Кавадаречките спортисти очекуваат успешна 2012

ВО ОЛИМПИСКАТА ГОДИНА КАВАДАРЧАНКА МОЖЕ ДА ПАТУВА НА ИГРИТЕ ВО ЛОНДОН
Кошарката, стрелаштвото и пингпонгот имаат шанси за титули, а медалите ги очекуваме од боречките спортови
Спортски е да се надеваш, а токму затоа и
ние се надеваме дека нашите колективи, но и
поединците ќе имаат бериќетна 2012 година. Ако
тргнеме по ред љубителите на фудбалот реално е
да очекуваат ГФК Тиквеш да обезбеди пласман
во првата лига. Желбата е остварлива со оглед на
квалитетите и можностите, но топката е
тркалезна и се врти па се е можно, но потребно е
стабилизирање на состојбите во клубот пред се
на финансиските. Од ракометарите на ГРК
Кавадарци со оглед на со стојбите во
македонскиот ракомет можеме само да
очекуваме да се изборат за место кое носи
опстанок во ракометната елита. Тоа беа и
клупските амбиции пред стартот на сезоната.
Квалитетот на лигата, но и актуелната
финансиска состојба во клубот не дозволува да се
надеваме на нешто повеќе.

Најголеми очекувања љубителите на
спортот од нашиот град имаат за КК Фени
Индустри. Според очекувањата Фени би требало

да се обиде да го освои купот. И во првенството
слично би требало да се одвиваат настаните.
Фени и МЗТ покажаа дека се единствени зрели за
титула и од нив најмногу се очекува, но тимскиот
квалитет и овде е на страна на нашата екипа, иако
многумина го форсираат скопскиот тим во кој се
вложени многу пари што треба да се оправдаат.
Во балканската БИБЛ лига според досега
прикажаното реално е да очекуваме пласман во
следниот круг и се разбира да се обидеме да го
повториме минатогодишниот успех.
Неискуството и младоста се причини
заради кои од кошаркарките на Трокал не можеме
да очекуваме многу. Најреално би било уште
некоја победа со што би не увериле во
постојаниот напредок на екипата.
Од стрелците заради квалитетот на
п р о т и в н и ц и т е о с в е н п о вт о р у в а њ е н а
шампионскиот успех не можеме да побараме
нешто друго. Можеби поединечно би било убаво
да се собори по некој рекорд, односно да се
освојат медали на натпревари надвор од земјава
доколку Федерацијата се смилува и обезбеди
средства за стрелците за ваквите манифестации.
Се разбира најголемо спортско очекување во
Олимписката 2012 е во Лондон да се појави
кавадаречки стрелец.
Од п и н г - п о н г а р к и т е м оже м е д а
очекуваме да се обидат да го повторат
минатогодишниот успех. Имаме квалитет и
можности за такво нешто, но и противниците не
седат со скрстени раце.

Од боречките и другите поединечни
спортови очекуваме поголем број на освоени
медали, на државни прваци и поголем број на
репрезентативци. Сепак да не заборавиме дека во
македонскиот спорт не зависи се од спортистите,
од нивната форма и расположение. Финансиите
често знаат да одиграат клучна улога во
конечните резултати и постигнувања. Затоа
посакуваме прво од државата донесување на
соодветен закон кој ќе им ја олесни работата на
донаторите и спонзорите. Потоа ќе посакаме
спонзорите да ги одврзат малку повеќе ќесињата
и да вложат малку повеќе во своите екипи и
спортисти.
И на крај ќе посакаме што повеќе
публика на стадионите и во салите без разлика
која екипа игра, бидејќи навивачките групи треба
да застанат зад кавадаречкиот спорт односно зад
кавадаречките екипи. Време е навивачката
култура да ја кренеме на повисоко ниво и за
нашите клубови да навиваме со срце и многу
љубов.
НВО кампања
Се организира кампања за борба
против алкохолизмот.
На плакатот е испишан слоганот:
„Алокохолот убива полека“.
Кавадарчани под него допишале:
-Нас никаде не ни се брза!

КК Фени Индустри на почетокот од годината потполни клучна позиција во тимот

ЗЛАТКО ГОЦЕВСКИ Е НОВОТО ЗАСИЛУВАЊЕ НА ШАМПИОНОТ ОД КАВАДАРЦИ
Натпреварите во новата година започнаа со дуелот Фени Индустри - Улцињ од Библ лигата
Златко Гоцевски ќе го носи дресот на
Фени Индустри во преостанатиот дел од оваа
натпреварувачка сезона, откако искусниот
центар се договори со македонскиот првак околу
враќањето во татковината. Тој првиот дел од оваа
сезона ја мина во бугарскиот прволигаш Јамбол,
каде што имаше сосема солидни настапи, но
сепак се реши да си замине од источниот сосед и
да се врати во македонскиот шампионат, каде
што минатата сезона настапуваше за лутите
ривали Работнички и МЗТ Скопје. Со
ангажманот на овој кошаркар, кавадарчани се
надеваат дека ќе се пополни дупката во тимот
ш то н а с т а н а с о с е р и ј ат а п о в р ед и н а
Михајловски.
„Го доведовме Гоцевски бидејќи
сметавме дека ни е неопходен нов центар за да

можеме да атакуваме на највисок пласман.
Повредата на Михајловски ни создаде доста
проблеми на центарската позиција и Гоцевски е

Нов успех на спортистите во рамките на училишниот спорт

ЖЕНСКАТА ФУТСАЛ ЕКИПА ОД КАВАДАРЦИ ТРЕТА ВО МАКЕДОНИЈА
На крајот од декември во Струмица се
одржа државното првенство во футсал односно
мал фудбал за ученички од основните училишта.
На овој завршен државен турнир учество зедоа
две екипи од Скопје и по една од Битола, Штип,
Кавадарци и Струмица. Од нашата Општина
претставник беа девојчињата од ОУ „Гоце
Делчев“. Учесниците беа поделени во две групи
со по три екипи во секоја група, а нашите
девојчиња во својата група го освоија првото
место откако ги совладаа екипите од Штип и
екипата на ОУ „Гоце Делчев“ од Скопје.
,
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Потоа во полуфиналето се сретнаа со
второпласираната екипа од другата група.
Станува збор за екипата домаќин Струмица, а
нашите девојчиња, за жал, беа поразени. Потоа
во борба за третото место минимално со 1:0 ја
совладавме екипата од Битола. Со оваа победа
кавадаречките основци ја продолжуваат
традицијата на квалитетни резултати на државни
натпревари. Со овој резултат кавадаречките
спортисти и спортски колективи, па дури и оние
од образовниот систем ја заклучија богата со
резултати 2011 година.

доведен како замена за овој кошаркар“ - изјави
тренерот Емил Рајковиќ. Остануваат дилемите
дали Гоцевски ќе биде единственото освежување
во играчкиот кадар на македонскиот првак, од
каде што претходно беше најавено дека ќе биде
ангажиран елитен странски центар, што со
своите квалитети би му парирал на Тодор
Гечевски.
Инаку, Гоцевски оваа сезона настапи на
13 средби за Јамбол на кои оствари просек од 6.7
поени и 3.8 скокови за просечни 18.7 минути на
паркетот.
Новата сезона започна оваа недела кога
Фени Индустри играше со Уљцин во БИБЛ
лигата, каде нашиот тим има амбиции да се
пласира во наредната фаза.
АФОПЕРИЗМИ

Меѓу толку арамии, да бидеш
чесен, Човеку, будала си...
Само нечесниот „може“ во муќук
јајце да најде влакно.
Петар Наневски
,
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