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Кавадаречките лозари го прославија празникот Свети Трифун

ПРАЗНИКОТ ОДБЕЛЕЖАН ДОСТОИНСТВЕНО СО ЗАКРОЈУВАЊЕ НА ЦРКОВНИТЕ ЛОЗИ
Закроија владиката Агатангел, градоначалникот Панов, претседателот Иванов и амбасадорот на САД Волерс
Одамна празникот на лозарите не се
славел во исклучително зимски амбиент како ова
2012 лето Господово. Снег, температура под
нулата, но со желба на сите во Кавадарци конечно
лозарството да биде рентабилна земјоделска
гранка. Со благослов за плодна и бериќетна
година и симболично закројување на виновата
лоза, во Тиквешијата започнаа лозарските работи
од новата производна реколта. Лозарите се молеа
на бога и нивниот светец Трифун, да имаат година
во која ќе можат да го наплатата родот и
достоинствено да живеат од трудот и маката.
Црковните лози во дворот на храмот „Св.
Димит рија“ во Кавадарци ги закроија
митрополитите Агатангел и Наум, шефот на
државата Ѓорге Иванов и градоначалникот на
Кавадарци, Александар Панов. Церемонијата ја
следеа и амбасадорите на САД Пол Волерс и на
Босна и Херцеговина Милан Балабан, кои исто
така се фатија за кројачките ножици.

поставени штандови каде домашните винарници
и индивидуални производители имаа изложено
свои производи, а гостите можеа да ги пробаат и
да ги купат.
Во пригодната програма граѓаните и
гостите имаа можност да уживаат во краткиот
настап на фолклорните ансамбли „Тиквеш“ од
Кавадарци и „Северњачки“ од Плевен Бугарија.
Актерите од театарот при Домот на културата
изведоа скеч на тема лозарство инспириран од
случувањата на кавадречките лозари.

грозјето. Од убавите вести од Владата беше
задоволен и градоначалникот на Кавадарци
Александар Панов кој посочи дека во изминатиот
период постојано бил во контакти со премиерот и
вицепремиерот известувајќи ги за состојбите во
кои се наоѓаат лозарите со исплатата на
субвенциите.
„Бидејќи во Тиквешијата се почна со
земјоделските работи парите им се неопходни на
луѓето и направивме притисок до винарската
визба „Повардарие“ како најголем откупувач за
исплата на грозјето, дел за 2010 има исплатено.
Покрај големата продажба на нивното вино кое го
имаме како информација од царинските
терминали, баравме и да се исплати грозјето. Тоа
се убави вести за лозарите, парите на луѓето им се
потребни. Од овој момент се исплаќаат
субвенциите од 40.000 денари по хектар.“

Градоначалникот Александар Панов
упати честитки до сите лозаропроизводители со
надеж дека оваа година ќе биде бериќетна, а
лозарите ќе можат навреме да ги земат парите за

На официјалниот чин на закројување
претходеше прием на делегации во холот на
Собранието на општина Кавадарци каде гостите
беа пречекани со традиционални специјалитети за
овој град: леб, сол и вино. На плоштадот беа

Св. Трифун е заштитник на лозарите и
овоштарите традиционално се слави во
Кавадарци векови наназад. На овој ден се

конзумира виното, се слави плодноста на лозите, а
од бога се моли да ја заштити новата реколта,
годината да биде родна. Во житието за Свети
Трифун се вели дека се родил околу 225 година во
селото Комсада, во римската малоазиска
провинција Фригија. Родителите му биле
христијани, кои го воспитале уште од мал да има
голема љубов и почит кон бога. Бил голем
познавач на овошките и билките, особено
виновата лоза за кои се грижел со голема љубов.
Ангел Данов

ВИЦЕПРЕМИЕРОТ СТАВРЕВСКИ СО ДОБРА ВЕСТ ОД ВЛАДАТА ДОЈДЕ ПРЕД ЛОЗАРИТЕ
„Најубавата вест што можевме за
празникот Св.Трифун да им ја соопштиме на
лозарите
од Кавадарци и Тиквешијата, е
почетокот на исплатата на субвенциите.
Програмата беше донесена од Владата, со што се
создадоа услови за исплата на субвенциите.
Вкупно за исплата поткрепена од државата ќе
има околу 3,5 милиони евра кои ќе легнат денеска
на нивните сметки. Пред моето доаѓање овде се
потпишаа налозите и парите се веќе на
лозарските сметки. Прво ќе се исплаќа ставката
40.000 денари по хектар. Очекуваме некаде
околу 15 милиони евра оваа недела да бидат
исплатени за земјоделците“, рече во Кавадарци
вицепремиерот Зоран Ставревски.
Ставревски истакна дека се создадени
услови винарската визба „Повардарие“ од
Неготино да продолжи со исплата на откупеното

грозје бидејќи сметката на визбата била
деблокирана. „Разговарав со Царинската права,
така што овие два дена ќе се овозможат услови за
да се изврши исплата на околу 300.000 евра пари
за лозарите“, нагласи Ставревски.

Градоначалникот Александар Панов ја
поздрави оваа одлука на Владата и посака токму
на празникот Св.Трифун да започне нов период
во лозарството во Тиквешијата. Годината да биде
родна, плодот квалитетен, а лозарите и винарите
конечно да создадат однос во кој повеќе нема
кавадарчани во своите муабети да констатираат:
„Јас го дадов грозјето во подрумот“, туку да велат
„Јас годинава го продадов грозјето“.
До винарниците упати повик конечно да
станат сериозни и да почнат да ја ценат
лозарската мака и трудот кој од февруари до
октомври го оставаат на лозовите насади.
Добрата вест бргу се рашири меѓу
кавадаречките лозари кои на почетокот од новата
реколта ќе ги добијат очекуваните пари со кои
барем ќе имаат сретства за основните потреби на
почетокот од новата реколта.

OP[TINSKO JAVNO GLASILO
Трета средба на учесниците во проектот на неколку европски општини

ПРОЕКТОТ „ВИСТИНАТА ЗАД НАСМЕВКАТА“ НЕДЕЛАВА ПРЕСТОЈУВАШЕ ВО КАВАДАРЦИ
Делегации на општините Лефкара од
Кипар, Мандело дел Ларио од Италија, Млава од
Полска и Насауд од Романија, се дел од третата
средба од проектот „Вистината зад насмевката“
во организација на ЕУ и која од 12 до 16
февруари се одржа во Кавадарци. Домаќин е
општината Кавадарци, Советот и
градоначалникот Александар Панов, а во
реализација на Секторот за локален економски
развој.

За време на престојот во Кавадарци
гостите од европските градови партнери имаа

презентација на нивните општини, како: посета
на Јавната кујна, Дневниот центар за деца со
посебни потреби и на Градската библиотека
„Феткин“ каде се запознаа со работата на овие
институции. Делегациите ги проследија и
настаните во рамките на празникот на лозарите
Св.Трифун. Градоначалникот Панов им приреди
прием и заеднички ручек, а покрај Кавадарци го
видоа и Скопје, главниот град на Република
Македонија, античкиот град и винарницата
„Стоби“. Пријателите од Европа ја разгледаа
најголемата винарска визба на Балканот
„Тиквеш“ каде за нив беше приредена
дегустација на познатите тиквешки вина.
Во рамките на проектот општина
Кавадарци и општина Насуд од Романија
потпишаа меморандум за соработка. Чинот на
потпишување беше во присуство на сите
делегации, по што градоначалникот на
Кавадарци Александар Панов и неговиот колега
од Насауд, Димитру Мурешан, се обврзаа дека
во најкраток можен рок оваа спогодба ќе
прерасне во највисоко ниво на соработка и
потпишување на Повелба за збратимување.
Инаку приоритетна цел на проектот е
борба против сиромаштијата, невработеноста и

подобрување на животниот стандард на луѓето.
Главни цели се: давање можност на граѓаните да
учествуваат во изградба на силно поврзана
Европа, која е демократски ориентирана,
обединета и збогатена со своите културни
различности, а со тоа и развивање на
граѓанството во Европската Унија, развивање на
чувството за европски идентитет базиран на
заеднички вредности, историја и култура,
зголемување на толеранцијата, меѓусебното
разбирање помеѓу европските граѓани,
почитување и унапредување на културните и
лингвистичките различности, и со сето ова
придонесувајќи за интеркултурен напредок.
Специфична цел на проектот е развој на тематски
и долготрајни соработки помеѓу седумте
европски општини и нивно збратимување.
Досега се одржани две средби: првата во
Лефкара на Кипар од 11 до 16 август 2011г., а
втората се одржа во градот Александрија во
Грција од 14 до19 октомври 2011г. Проектот
продолжува со вакви средби и во останатите
градови учесници.
Димитар Мурџев

АРМ активно се вклучи во дистрибуцијата на хуманитарна помош за отсечените села во Тиквешијата

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ИВАНОВ И АРМИСКИОТ ХЕЛИКОПТЕР ДОСТАВИЈА ПОМОШ ДО СЕЛАТА
Со хеликоптер на АРМ во кој беше и
Врховниот командант и претседател на
Република Македонија Ѓорге Иванов по
воздушен пат беше доставена помош во храна за
жителите на селата Шешково и Добротино, кои
поради обилните снежни врнежи се отсечени, а
во нив живеат претежно стари лица.
Во овие села беше неможно да се
интервенира по копнен пат поради снежните
наноси, па Општината поради тие причини
побара од армијата храната за жителите од
селата на планината Вишешница да биде
доставена по воздушен пат. Станува збор за
основни намирници: брашно, масло за јадење,
сол и шеќер, за 12 лица во село Шешково за 6
лица во селото Добротино. Основните
п р ех р а н бе н и а рт и к л и с е д о н а ц и ј а од

кавадаречките фирми „Жито југ“, дисконт
„Слога“, „Мин-Екс“ и маркети „ТД-ТД“,

Хеликоптерот на АРМ слета на платото
пред седиштето на Граничната полиција во

Кавадaрци да ги товари намирниците, а
претседателот Иванов и началникот на ГШ на
АРМ, Котески на кратко се сретнаа со
градоначалникот на Кавадарци
Александар
Панов и претседатлот на Советот и командант на
општинскиот Штаб за справување со кризи
Илија Тренчев. Тие го запознаа Иванов за
состојбите и проблемите кои ги наметна
снежното невреме, како и начинот на кој
Општината мошне успешно се справи со
изобилните врнежи од снег на нејзината
територија. Претседателот ги пренесе неговите
согледувања од денешната обиколка на државата,
при што информираше дека и тој за неколку
кавадаречки села од подкожувјето донираше
прехранбени артикли и храна за стоката.
Димитар Мурџев

Средба на градоначалникот Панов со американскиот амбасадор Волерс

АМБАСАДАТА И ОПШТИНАТА ЌЕ ПРОДОЛЖАТ СО ИНТЕНЗИВНАТА СОРАБОТКА
Градоначалникот Александар Панов
се сретна со амбасадорот на Соединетите
Американски Држави во Република
Македонија неговата екселенција Пол
Волерс за време на официјалниот прием на
д е л е г а ц и и т е ко и бе а го с т и н а
т р а д и ц и о н а л н ото од бе л е ж у ва њ е н а
православниот христијански празник
Св.Трифун. За време на одвоената средба во
кабинетот Панов и Волерс разговараа за
продолжување на соработката помеѓу
амбасадата на САД и општината Кавадарци.
Домаќинот Панов го информираше
гостинот за природните, стопанските и
културните карактеристики на Општината.
Притоа искажа нескриено задоволство од

досегашната соработка со претходниот
американски амбасадор Филип Рикер, а
воедно посака таа соработка за време на
актуелниот амбасадор Волерс да се издигне
на повисоко ниво. Подвлече дека Општината
во изминатиот период има реализирано
многу проекти со помош на УСАИД и тоа
најмногу во сферата на образованието. Ова
за Општината е голема помош, која ги
потврдува искрените намери на САД за
п ом о ш , с о р а б от ка и п од д р ш ка н а
Македонија.
Неговата екселенција Пол Волерс се
заблагодари на срдечниот прием и додаде
дека е информиран за добрите релации на
општина Кавадарци со американската

амбасада при што потврди дека тој ќе
направи сè таа да продолжи и да се развива во
правец на заемно корисни проекти кои ќе
бидат поголем мост за зближување на двата
народа.

Општината со свои проценки се вклучи во штедењето на електричната енергија до крајот на февруари

СКРАТЕНИ ЧАСОВИ, ПРОМЕНА НА СМЕНИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА И АПЕЛ ЗА ШТЕДЕЊЕ НА СТРУЈАТА
Во однос на препораката на Владата на
Република Македонија за штедење на
електричната енергија, а во согласност со
неговите надлежности, градоначалникот на
Кавадарци донесе Одлука за активно вклучување
на Општината во мерките за штедење на
електричната енергија.
Тој ги информираше
граѓаните,
раководните структури во образовните
институции, јавните претпријатија и установи
дека од вторникот 14 февруари во основните и
средните училишта се воведе скратување на
наставните часови. Од среда 15 февруари
училиштата извршија промена на смените. Тоа
значи дека учениците по предметна настава
посетуваат прва смена со почеток во 8.00 часот,
додека учениците од одделенската настава во
втора смена со почеток од 12.00 часот.
Се намали работното време на Локалната
самоуправа и на сите јавни институции и јавни

претпријатија во надлежност на Општината и тоа
за еден час, согласно нивната методологија на
работење. Оваа одлука не се однесува на
и н с т и ту ц и и т е од п о с е б н о з н ач е њ е ,
П р о т и в п ож а р н ат а е д и н и ц а , к а ко и
организационата единица за износ на смет во ЈП
„Комуналец“.

Дополнителните мерки за штедење
опфаќаат исклучување на сите светлечки
реклами, сведување на минимум на
осветлувањето на улиците, плоштадите и
другите објекти, како и забрана за употреба на
струја за дополнително загревање со
електрична енергија во сите објекти на
институциите во надлежност на Општината.
Решението се применува веднаш и ќе
биде на сила до наредната одлука.
Со оваа мерка општина Кавадарци во
многу ќе придонесе на зачувување на здравјето
н а у ч е н и ц и т е , е ко н ом и ч н о с т а в о
потрошувачката на огревните ресурси, како и
за намалување на потрошувачката на
електрична енергија.
Се упатува апел до граѓаните на
општина Кавадарци за рационално и разумно
трошење на електричната енергија.

Новини од Министерството за локална самоуправа

ПОГОЛЕМА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА, ОТВОРЕНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА И ПОГОЛЕМА СОРАБОТКА НА ОПШТИНИТЕ
Во иднина се предвидува воведување
бесплатна телефонска линија во
Министерството за локална самоуправа на која
граѓаните ќе може да ги кажат проблемите со кои

се соочуваат во општините, од каде ќе бидат
упатени на соодветно место за нивно решавање.
Од надлежното министерство најавија бизнис
центри кои ќе бидат лоцирани во осумте плански
региони и ќе бидат насочени во правец на развој,
унапредување и помош на малите и средните
претпријатија.
Целта на овие центри ќе биде да се
воспостави врска меѓу нив и државните

институции и малите и средни претпријатија од
странство. Деловните инкубатори се замислени
како канцеларии кои ќе овозможат влез на фирми
со информатичка технологија, каде малите
фирми ќе можат да поминат одреден период и
откако ќе бидат кадровски и технички
подготвени да одат на друга локација и
самостојно да продолжат со работа и развој.
Македонија е лидер во регионот и една од
ретките земји во Европа на промовирање на
соработка меѓу општините. Во соработка со
општините ќе бидат променети уличните
светилки со штедливи или т.н. живини светилки.
Овие проекти имаат цел унапредување на
децентрализацијата, регионалниот развој и
развојот на општините. Министерството упати
апел до општините дека е отворено за соработка
со цел
заеднички да најдат решение за
проблемите со кои се соочуваат.
Ресорното министерство континуирано
ќе го следи процесот на децентрализацијата и
активно ќе влијае кон негово подобрување.
Владата донесе одлука за влез на петте од
преостанатите шест општини, во втората фаза на
фискална децентрализација, што ќе значи

олеснување на нивната работа и доаѓање до израз
на способноста на градоначалниците и на
локалните самоуправи за справување со
предизвикот да се изборрт за подобро место во
државата.

Хуман гест на навивачката група

ЛОЗАРИТЕ ДАРУВАА КРВ ВО ЧЕСТ
НА ГРУПАТА „УЛТРА КРУ“
Н ав ивачкат а група „Ло за р и“ од
Кавадарци во чест на празникот Св.Трифун
организираше крводарителска акција на која
масовно се одзваа членовите на групата. Додека
траеше акцијата на местото за дарување крв се
менуваа млади деца машки и женски кои својата
љубов кон кавадаречките клубови громогласно ја
искажуваат од трибините, но на 14 февруари ја
покажаа хуманата страна. Беа собрани околу 30
кеси со крв, а тоа за вработените од Општата
болница- Завод за трансфузиологија беше повеќе
од пријатно изненадување.

Продолжува сибирската зима во Македонија

НЕДЕЛАВА ИЗМЕРЕНИ НАЈНИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ВО ТИКВЕШИЈАТА
Според информацијата од
Метеоролошката станица во Кавадарци во
средата во 6 часот во Кавадарци беа измерени
-120С, додека во 1 часот по полноќ температурата
била -20С . Во Росоман се измерени -150, во Сопот
и Марена -110. „Засега нема опасност по виновата
лоза од мрзнење, а дополнително ќе се утврдува
дали температура од 15 0 под нулата има
направено штети врз овошките во реонот на
Росоман“ - вели м-р Диме Златев, кој
ко н т и н у и р а н о ј а с л ед и с о с то ј б ат а с о
временските услови и ниските температури во
Тиквешијата. Вчера и денеска дува умерен,
повремено силен северен ветер, кој достигнува
брзина над 70 километри на час, особено долж
Повардарието и во источните краишта на
Македонија. Управата за хидрометеоролошки

работи најавува постепен пораст на дневните
температури за време на викендот и почетокот на
наредната недела, кога се очекува и топење на
снежната покривка.

Конкретниот повод, како што велат од
навивачката група, е одбележувањето на две
години постоење од делот на навивачите кои го
носат името „Ултра Кру“, а се формирани на 14
февруари 2010 година. Договорено е младите
кавадаречки навивачи акцијата да ја претворат во
традиција и барем двапати годишно да бидат
хумани, дарувајќи ја сопствената крв.

Ангел Данов

Димитар Мурџев

OP[TINSKO JAVNO GLASILO
Комуналната изградба во 2012 година ќе се реализира на повеќе позиции од инфраструктурата

ПРОШИРУВАЊЕ НА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“, ИЗГРАДБА НА НОВ МОСТ ВО ВАТАША И ЗАФАТИ НА ДРУГИ ПОЗИЦИИ
Изградба на нов мост во с. Ваташа на
реката Луда Мара на регионалниот пат 108,
уредување на просторот кај вториот триаголник
на улицат а „Ст рашо Пинџур“ како и
реконструкција на паркчето кај Полицијата се
дел од плановите на Локална самоуправа
Кавадарци за изградба на јавни објекти согласно
Програмата за комунална изградба во 2012
година. За реализација на овие активности се
планираат 17,5 милиони денари. Исто така се
планира изградба и проширување на „Западен
булевар“ од крстосницата со булеварот „Моша
Пијаде“ кај училиштето „Гоце Делчев“ до
стариот отпад „Југосуровина“ со што во многу ќе
се подобри протокот на возилата кои влегуваат во
градот од страната на Росоман, како и

целокупната безбедност на сите учесници во
сообраќајот.
Програмата во овој дел предвидува уште
и изградба на детско игралиште, монтажа на

Падарската служба почна да ги дава првите резултати

успешни акции за откривање на крадци кои го
уништуваат полскиот имот. Директорот на
падарската служба Трајко Тасев е дециден,
падарите се постојано на терен и засега успешно
им застануваат на патот на вандалите.
Стотина багремови колци од лозовиот
насад на СОЗШУ „Ѓорче Петров“ од Кавадарци
беа украдени пред два викенда, но крадците ги
забележале од новоформираната падарска

служба во Кавадарци. Арамиите немале многу
среќа. Украдените колци ги превезувале со стар
автомобил „опел кадет“, но возилото заглавило
во калта и снегот во месноста Смаилица. Веднаш
до автомобилот заглавил и тракторот кој
најверојатно дошол на помош да биде извлечен
натоварениот автомобил, коментираа од
падарската служба.
Полицијата излезе на терен заедно со
полските чувари да изврши увид, но во тој
момент пристигнале уште неколку лица со голем
трактор, за да ги извлечат заглавените возила.
Дознаваме дека подолг период се следела оваа
организирана група, која вршела кражби на
колци од лозјата во Тиквешко.
Лозарите долги години се соочуваат со
овој проблем. Велат дека подеднакво се крадат и
дрвени, железни и бетонски колци, а со тоа им се
прават големи штети, бидејќи неколку години тие
се соочуваат со голема криза, со неисплатено
грозје. Дрвените колци крадците ги користеле за
огрев, од бетонските ја ваделе арматурата и
заедно со металните ги продавале како старо
железо во претпријатијата кои се занимаваат со
таа дејност.

СУБВЕНЦИИТЕ ПОГОЛЕМИ ЗА 12% ВО ОДНОС НА ЛАНСКИТЕ

Првпат се воведуваат субвенции, два
денара за килограм предадено овошје во

Снегот го зголеми бројот на
грипосаните во земјава, бидејќи последнава
недела се регистрирани 440 новозаболени
лица од грип, а тоа е половина од заболените
од сезонски грип во јануари кога бројката се
искачи на 886 лица. Најголем процент од
болните се на возраст од 15 до 64 години.
Како што информираат од Институтот за
јавно здравје од стартот на сезоната од
сезонски грип се разболеле 2.087 лица, во
јануари бројката се искачи на 886 лица,
односно 42,6% од вкупниот број на
пријавени заболени во текот на оваа сезона.
Но од Центарот за јавно здравје
Кавадарци велат дека годинава, споредено со
лани бројот на заболени од грип е далеку
помал. „Од почетокот на сезоната на грип до
денес во Кавадарци се регистрирани
стотина заболени, а лани до овој период
имало околу 800 болни. Само минатата
недела со симптоми на грип се евидентирани
петмина“, информира епидемиолог д-р
Ристе Јовановски од Центарот за јавно
здравје.

Ангел Данов

Државата и оваа година продолжува со стимулирање на земјоделството

Направени се измени во дизајнирањето на
субвенциите кои се поголеми од лани за 12%, при
што поголем акцент е ставен на сточарството и
градинарството. Програмата содржи вкупно 37
мерки, но секаде се следи стратегискиот правец, да
им се посочи на земјоделците кон кои култури
повеќе да се фокусираат. Од вкупно проектираните
средства 3,49 милијарди денари се за растително
производство, 2,3 милијарди се наменети за
сточарството, а 130 милиони денари за органско
производство. Освен покачување на средствата,
додадени се и нови мерки, во сточарството
дополнително субвенционирање за задржување
женски грла со цел зголемување на основните
стада, а во градинарството првпат се прави
категоризација по одделни култури врз основа на
четири критериуми, цената на семенскиот
м ат е р и ј а л , т ех н ол о ш кат а и н т е н з и в н о с т,
трудоинтензивноста и учеството на производот во
извозот. Категоризации има и во преработувачката
индустрија, како и во овоштарството.

Ангел Данов

СЕЗОНА НА ГРИП

ФАТЕНА ОРГАНИЗИРАНА ГРУПА КРАДЦИ НА ЛОЗОВИ КОЛЦИ
Возобновувањето на падарската служба
се покажа како сосема оправдано, затоа што за
само неколку месеци падарите имаат неколку

гранитни коцки на неколку споредни улици,
а с ф а л т и р а њ е н а с п о рт с к и и г р а л и ш т а ,
реконструкција на СРЦ „Моклиште“, како и
изградба на полски патишта. Заштитни огради
ќе се поставуваат на мостот на улица „7
Септември“ кај јаворот и на улицата „Браќа
Хаџи -Тефови“, кај централната градинка на
поранешниот Дрвен мост. Општината планира
поставување заштитни огради на потпорни
ѕидови, како и Деловен центар зад зградите
Лепотици. Вкупната сума за оваа намена што
Општината ја има планирано во Буџетот е над 52
милиони денари. Овие средства влегуваат во
вкупната сума на програмата за комунално
уредување за оваа година.

индустриските капацитети и 100.000 денари за
единица површина произведени јагоди во затворен
простор, а се зголемува поддршката во делот
производството и употребата на сертифицираното
семе и саден материјал, како и во производството на
сточна храна и пченка. За хектар пченица, `рж,
јачмен, пченка, ориз, овес, сирак, просо, хмељ,
леќа, кикиритки, соја, сончоглед, маслодајна репка,
афион, шеќерна репка, памук, граор, засеана или
одржувана површина се предвидени 9.000 денари
или шест отсто повеќе, дополнителни 1.000 денари
за хектар сточна храна или пченка, за сончоглед и
ориз плус 3.000 денари, 50% повеќе за домати и
краставици и 15 % зголемување за пипер и компир .
Зголемена е и поддршката во лозарството и
во овоштарството за одржување на насадите за
12%, а за 17% се зголемува поддршката за
сертифициран семенски материјал за житни и
индустриски култури. Субвенцијата за тутунот
останува 60 денари за килограм. Зголемување од 15
на 25 денари или 67 отсто има за продаден лозов и
овошен сертифициран, безвирусен саден материјал
кој очекуваме да овозможи зголемени и здрави

приноси, за четири проценти се зголемуваат
субвенциите за обележани грла говеда, а се
воведува и мерката 1.500 денари за обележано
женско грло. Планирана е и дополнителна
поддршка 2.000 денари за заклано грло говедо
одгледувано од октовмри 2011 до април 2012.
Има промени и во субвенционирањето на
сточарството каде за обележани грла овци
поддршката се зголемува за 5 %, но се воведуваат и
нови 700 денари за женско јагне. За 6% се
зголемува субвенцијата за обележани кози и се
воведуваат дополнителни 300 денари за обележани
женски грла кози. Поддршката се зголемува и во
свињарството, во производството на пилешко месо
и заклани несилки.
За регистрирано пчелно семејство
поддршката се зголемува за 20%, од 500 на 600
денари, а набавката на матици максимум до 10
пчелни семејства за 43%, од 350 на 500 денари. Како
дополнителни мерки, за развој на земјоделството,
се планирани 35 милиони денари, за помош за
премии за осигурување, три милиони денари за
заштита на земјоделско земјиште, уште толку
помош на одредени категории носители на
земјоделско земјиште, осум милиони денари за
помош во сточарскиот сектор и 16 милиони денари
за воведување повисоки стандарди за квалитет.

OP[TINSKO JAVNO GLASILO
Одамна не се памети ваква зима

ТИКВЕШИЈАТА ОКОВАНА ВО СНЕГ И ПОЛАРНИ ТЕМПЕРАТУРИ
Интензивните врнежи што ја зафатија
Македонија се добродојдени за земјоделството,
особено по есенската суша, но до овој момент не
и доволни за цело сно завршување на
п р е з и м у в а њ е т о н а к ул т у р и т е , в е л а т

агрометеоролозите. Овошките и виновата лоза
во овој период мируваат. Нивната издржливост
на студеното време е многу поголема вели м-р
Диме Златев и објаснува дека засега нема
поголеми штетни последици од ниските
температури по виновата лоза и овошките.
„Вака долг период со ниски температури
и интензивни снежни врнежи не се памети од
поодамна. Снегот е од големо значење за
земјоделските култури. Досега во Тиквешијата
не се забележани екстремно ниски температури
кои би направиле оштетување на виновата лоза и
овошките. Моментно во Кавадарци снежната
покривка е 32 сантмиетри“, објаснува м-р Диме
Златев и додава дека од 1см снег на површина од
еден метар квадратен ќе се добие повеќе од 1
литар вода што би било одлично за зголемување
на влагата на почвата по долгиот сушен период.
Ангел Данов

100 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ТОДОР ВЕЛКОВ-ПЕПЕТО
Тодор Велков е роден во Кавадарци на
17.2.1912 година во ситно трговско семејство,
кое му овозможува да се стекне со солидно
образование. По завршувањето на основното и
нижата гимназија во Кавадарци, во 1927 година
заминува во Белград каде се запишува во Втората
машка гимназија, една од најсолидните во тоа
време во Југославија. Во 1931 година како
одличен ученик се стекнува со правото да
користи државна стипендија и се запишува на
Ветеринарниот фаултет во Загреб. Летниот
распуст за него и неговите другари Страшо
Пинџур, Васил Димитров, Илија Чулев, Димката
Ангелов и др. беше единствена можност да се
видат и да разменат искуства за политичката и
социјално-економската состојба на нивната
татковина. Тоа беше почеток на организирано
политичко дејствување против
дискриминаторскиот режим на државата
Кралството СХС.
По налог на управата на скопската
полиција на 30.11.1934 г. во неговиот стан во

Загреб е извршен претрес по што бил уапсен
заедно со Михајло Боцев, Благој Анастасов, Лазо
В`чков, Методи Мукаетов и др. Во 1935 година
Тодор е еден од иницијаторите за формирање на
културно-просветното друштво „Вардар", чија
основна задача била ширење на револуционерни
идеи меѓу учениците и студентите кои се
школувале надвор од Македонија.
Во 1936 година Тодор заедно со Ристо
Бајалски прави обид за обнова на работата на КП,
меѓутоа целата
активност била
сопрена во април 1837
година, по големата
провала во Македонија
во која се уапсени
повеќе од 150 лица,
меѓу нив и Тодор
Велков. По истрагата
која траела 90 дена
осуден е на 9 месеци
затвор.

Голем интерес за легализација на државната земја

ПО 30 ЗЕМЈОДЕЛЦИ ДНЕВНО ПОДНЕСУВАА БАРАЊА
Земјоделските производители од
Тиквешијата пројавија голем интерес да си ја
легализираат државната земја која досега ја
користеле на диво. Најчесто на тие површини
се подигнати лозови и овошни насади. Дека
интересот е голем потврдуваат и од Агенцијата
за поддршка за развојот во земјоделството
Кавадарци. Земјоделците по легализацијата на
површините ќе можат легално да ги
обработуваат и да ги добиваат субвенциите
што им следуваат од државата.
Раководителот на Агенцијата за
поттикнување на развојот во земјоделството,
Кавадарци, Лазе Стамаџиев објаснува дека
дневно во нивните простории доаѓале и по
триесеттина земјоделци на кои им ја
изготвуваат програмата која е потребна при
аплицирањето. „Неопходна им е исто така
скица од геометар, потврди од подрачната
единица на МЗШВ , од УЈП и изјава заверена
кај нотар. Сите тие документи ги праќаат по

пошта во Скопје. Потоа се повикуваат во
Министерството каде им се прават договорите
за закуп“, вели Стамаџиев и објаснува дека за
лозови насади се потпишува договор за
користење на земјиштето до 30 години, а за
овошни насади од 25 до 30 години.
Ангел Данов

ЛАЖНИ СОБИРАЧИ НА ДОНАЦИИ
ЗА НОВАТА ЦРКВА
Организирана група граѓани деновиве ги
посетува домовите на кавадарчани лажно
претставувајќи се дека имаат овластување од
МПЦ да собираат донации за изградба на новата
црква „Св. Петка“ во Кавадарци. На ваквата
измама реагираат од храмот „Свети Димитрија“
од Кавадарци.

Затоа ја информираат јавноста дека
единствен начин да се донираат средства за
изградбата на новата црква е само преку жиросметката во Стопанска банка, а овластување за
собирање пари од граѓаните МПЦ нема дадено на
никого. Црквата апелира до кавадарчани,
доколку нивниот дом го посетат овие измамници
да ја инфомрираат кавадаречката полиција.

За време на Парламентарните избори во
Македонија во декември 1938 година заедно со
Страшо Пинџур поведуваат голема агитација и
пропаганда околу кандидирањето на нивниот
другар Илија Чулев на листата на Здружената
опозиција. На 30 јули 1939 година Тодор е
повторно уапсен од полицијата поради тоа што
во неговата куќа се пронајдени девет примероци
од говорот на Илија Чулев во Собранието на
Југославија во март 1939 година. Обвинет е за
кривично дело по член 1 и 3 од Законот за
заштита на државата. По дипломирањето на
Ветеринарниот факултет, со диплома на
ветеринарен лекар заминува на отслужување на
воениот рок во Заечар. По враќањето од војска се
вработува како ветеринарен лекар во Куманово.
Иако дојденец во Куманово за кратко време се
стекнал со голем углед и авторитет меѓу месното
население. Во втората половина на јануари има
неколкудневни средби со Страшо Пинџур со кого
го врзуваа многу убави спомени од младоста. Во
јуни 1943 година во Куманово бил формиран
НОО, а за претседател бил избран Тодор Велков.
Во почетокот на мај 1944 година Околискиот
комитет на Третата оперативна зона во предлоглистата за делегати на заседанието на АСНОМ од
Кавадарци ги предлага: Никола Минчев, Тодор
Велков, Диме Туриманџов и Јован Радњански.
Во втората половина на мај 1944 година
Тодор Велков-Пепето се вклучува во единицата
на Кумановскиот партизански одред. Во една
борба кај месноста Струмички Рид во близината
на Делчево на 24 мај 1944 година бил тешко ранет
заедно со уште неколкумина борци. Ранетите
биле префрлени во логорот кај Нивичанските
воденици. Во отсуство на соодветна стручна
лекарска помош и потребни лекарства на 28 мај
1944 година Тодор Велков-Пепето им подлегна
на здобиените рани.
Петре Камчевски

,
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OP[TINSKO JAVNO GLASILO
Од активностите на Младинскиот центар „Креактив“

НОВИ ПРОСТОРИИ ЗА ПОУСПЕШНА РАБОТА СО МЛАДИТЕ
Работата на Центарот ќе се одвива во простор близу паркот кај Полицијата
Нов простор за другарување, учење,
стекнување разновидни вештини и активно
трошење на слободното време добија
младите кавадарчани. Младинскиот центар
„Креактив“ во Кавадарци активно работи од
2009 година, при што ја има променето
локацијата на седиштето. Центарот отсега е

сместен на нова локација во строгиот центар
на градот веднаш до паркот кај Полицијата на
ул. „1Мај“. Како што кажа асистенткоординаторот Марија Попова, десетици
млади на возраст од 13 до 20 години овде
секојдневно ќе можат да посетуваат часови по
дебата, драма, новинарство, уметност, спорт,
странски јазици.
Во моментов во активностите на
„Креактив” се вклучени и 8 волонтери од
странство. Младинскиот центар се финансира
од донации. Претседателот на кавадаречкиот
Совет Илија Тренчев кој на отворањето на
новите простории другаруваше со членовите
на клубот, нагласи дека е убаво да се гледаат
младите како своето слободно време го
исполнуваат со позитивни работи кои им
помагаат да израснат во личности со човечки
вредности во вистинската смисла на зборот.

ФИЛМСКА ПРОЕКЦИЈА ВО ЧЕСТ
ЗА АВТОРОТ НА
„АЛИСА ВО ЗЕМЈАТА НА ЧУДАТА“
По повод 180 години од раѓањето на Луис
Карол, автор на детската книга ,,Алиса во земјата
на чудата“, Библиотеката ,,Феткин“ - Кавадарци
заедно со градоначалникот и Советот на општина
Кавадарци организираа проекција на цртан
филм, снимен според истоимената книга.
Проекцијата беше организирана во големата сала
на Домот на културата ,,Иван Мазов – Климе“, а
ја следеа ученици од одделенска настава.

Традицијата на Св.Трифун продолжи во Музеј-галерија Кавадарци

ИЗЛОЖБА НА СЛИКИ ОД ЛАЗАР ДОЈЧИНОВСКИ
Познатиот кавадаречки сликар Лазар
Дојчиновски чија преокупација се акварелите, во
понеделникот навечер ја отвори неговата осма
самостојна изложба. Се работи за востановена
традиција која авторот ја прави во предвечерието
на празникот на лозарите Св. Трифун. Изложбата
на која тој се претставува со 30 дела претежно
работени во техниката акварел и неколку масла
на платно се организираше во салонот на Музејгалерија Кавадарци.
Изложбата ја отвори престедателот на
Советот Илија Тренчев кој истакна дека
Општината во целост дава поддршка на
кавадаречките уметници, а за делата на Лазар
Дојчиновски говореше Мирјана Мукаетова
новинар и добар познавач на уметноста.
Таа меѓу другото подвлече дека делата на
Дојчиновски се инспирирани од тиквешкото
поднебје, бојата на виното, лозовите насади.
Токму тој колорит авторот со многу чувство го
пренесува на неговите платна. Дојчиновски се
заблагодари на музејот, директорот Камчевски,
градоначалникот и Советот што перманентно
покажуваат чувство за поддршка на уметноста
посебно за кавадаречките автори.

За инспирацијата ја поткрепи тезата на
Мукаетова, додавајќи дека есента во Кавадарци и
лозовите насади за него е најподатна за
создавање уметнички дела.
Како вовед во изложбата свој настап имаа
ученичките ООМБУ „Лазо Мицев-Рале“ од
одделот флејта кои се претставија со две
класични дела, а изложбата ја видоа и гостите од
неколкуте европски градови, партнери на
Кавадарци.
Димитар Мурџев

Промени во системот во сузбивање на проблематичните ученици

РОДИТЕЛСКИ ШКОЛИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ
Проблематичните ученици и нивните
родители ќе посетуваат психолог и педагог како
дел од проектот „Родителски школи“, кој е
задолжителен од второто полугодие од оваа
година, а ако одбијат, ќе треба да платат парични
казни од 200 до 700 евра. Новите законски
измени за основното и средното образование
треба да го намалат насилството во училиштата,
но и да ги вклучат родителите во образовниот
процес. Од училиштата порачуваат дека се
потребни вработувања за да се комплетираат
тимовите на стручните служби. Постојат
одредени ситуации кога со децата-насилници не
знаат да се справат ниту родителите ниту
училишните психолози. Советувањето на
родителите, што ќе го вршат стручните служби
во училиштата
е стандардизирано со
прирачници изработени од професори од
,
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катедрата по психологија при Филозофскиот
факултет.
Според измените во законите за основно
и за средно, родителот се упатува на советување
ако: ученикот во текот на наставната година има
негативна оценка по три или повеќе предмети,
ако има направено повеќе од 10 неоправдани или
100 оправдани изостаноци, ако ученикот е
недисциплиниран, го навредува наставникот,
учествува во тепачки или во други форми на
насилство, покажува асоцијално или
антисоцијално однесување, се однесува
неморално или неетички и ако во краток период
на ученикот значително му опадне успехот.
Очекувањата се дека советувањето ќе им
помогне на родителите подобро да ги запознаат
потребите на своите деца. Искуствата на
училишните психолози велат дека многу

Луис Карол е псевдонимот на Чарлс
Лудвиг Доџсон. Роден е 1832 година во
англискиот град Дерсбери. Тој е познат англиски
писател и математичар, чии две приказни за
патувањето на Алиса во земјата на чудата станаа
класика во детската книжевност во светот.
Луис Карол своето образование го
стекнал на Оксфорд, каде подоцна предавал
математика од 1855 до 1881 година. Станал
свештеник 1861 год. Четири години подоцна
детските приказни кој и ги раскажувал на Алиса
Мидл, ќерката на неговиот декан на колеџот, ги
објавува под насловот ,,Алиса во земјата на
чудата“ и веднаш постигнале значаен успех.
Продолжетокот на оваа приказна ,,Лов на
огледало“ е објавен 1872 година и бил еднакво
популарен. Доџсон пишувал и хумористични
стихови, а има напишано и неколку математички
дела.
Библиотека „Феткин“-Кавадарци
родители ретко комуницираат со наставниците
или воопшто не доаѓаат на средбите што ги
закажуваат тие. Има и родители кои едноставно
не можат да се справат со проблемите на детето.
Но, училиштата во земјава ќе се соочат со
проблеми при спроведувањето на овој проект
бидејќи во поголемиот дел од училиштата има
недостиг од стручен кадар. Мнозинството
директори ва основни и средни училишта
сметаат дека идејата за родителски школи е
добра, но треба да се мисли и кој ќе ја спроведува.
Постои предлог таму каде што има само еден
вработен психолог, да се вработи и педагог или
обратно. Во втората фаза од проектот планирано
е да се вработуваат и социјални работници. Но,
овие мерки ќе се спроведуваат постепено.
Прирачниците за советување родители и
деца содржат прецизни дефиниции, примери и
совети за справување со сите девијантни појави
кај учениците, како за стручниот кадар така и за
родителите. Советувањата на родителите ќе се
прават поединечно, но и во групи, зависно од тоа
за какво однесување станува збор. Сепак постои
предупредување дека ако не се вработат повеќе
психолози, педагози, дефектолози и социјални
работници проектот лесно може да се сведе само
на импровизација.

OP[TINSKO JAVNO GLASILO
Заеднички концерт на фолклорните ансамбли од Кавадарци и Плевен

НЕЗАБОРАВЕН КОНЦЕРТ НА ФОЛКЛОРИСТИТЕ ОД СЕВЕРЊАЧКИ И ТИКВЕШ
Преполна сала, прекрасен амбиент и
извонреден концерт приредија за кавадрчани
фолклорните ансамбли „Тиквеш“ од Кавадарци и
„Северњачки“ од збратимениот град Плевен од
Република Бугарија. На заедничкиот концерт
присуствуваа генералниот конзул на Бугарија
Данчо Мичев, делегацијата на градот Плевен
предводена од секретарот на општината на
Плевен Бранимир Мирчев, директорот на
Бугарскиот културен центар во Скопје со
нивните домаќини градоначалникот Александар
Панов и претседателот на Советот Илија
Тренчев.
Двата ансамбла се претставија со
најдоброто од нивниот репертоар, презентирајќи
го пред кавадарчани големото фолклорно
богатство на двата народа. На претходен договор
беа подготвени и специјални точки во кои

кавадаречките фолклорни амбасадори имаа
подготвено кореографија на бугарско оро, а
нивните гости професионалните играорци од
Плевен настапија со кореографија на македонско
оро. Аплаузите на публиката беа потврда за

одличниот настап на фолклористите.
Инаку во рамките на престојот во
Кавадарци играорците имаа краток настап на
платото пред зградата на Општината во склоп на
програмата за Св.Трифун. Претседателот на
Советот Илија Тренчев организираше прием за
делегацијата од Бугарија заедно со директорот на
Домот на културата од Кавадарци Владимир
Темков. На средбата се зборуваше за
понатамошната соработка и подигање на
досегашната на многу повисоко ниво. Притоа беа
разменети и пригодни подароци, како и покана за
возвратна посета и настап на нашите играорци во
Плевен. За го стите од Бугарија беше
организирана посета на Винарската визба
„Тиквеш“ каде имаа и дегустација на врвните
тиквешки вина.
Димитар Мурџев

Промовиран краткиот филм за посебностите на Кавадарци и Тиквешијата

ПРИКАЗНА НИЗ ФОТОГРАФИИ И МУЗИКА „ОД СРЦЕТО НА МАКЕДОНИЈА“
Во салата на новото „3 Д кино“ во Домот
на културата се одржа презентација на ДВД
проектот „Од срцето на Македонија“. Издавач е
општината Кавадарци, градоначалникот
Александар Панов и Советот на општината.
Говорејќи за проектот актерот Александар
Малинков ги запозна присутните со содржината
при што констатира дека ова е своевидна новина

во презентацијата на Кавадарци реализирана од
фотографи професионалци, која во суштина е
работена по идеjа на градоначалникот
Александар Панов од пред неколку години.
На присутните им се обрати и Панов кој
напомена дека станува збор за проект во чија

основа е веќе докажан и наградуван пристап на
спој од уметнички фотографии и музика со текст.
Но во случајот на ова прво такво кавадаречко
издание станува збор за специфичен приод за кој
суштинската реченица е на крајот од филмот во
која се вели дека „Приказната продолжува...“ .
Пред преполниот салон тој упати благодарност
до авторите.
Всушност ова е фотоприказна за
Кавадарци преточена во краток филм во траење
од 21 минута. Фотографиите се на Тони Коцев и
Тони Галабов од фото студиото „Експрес“
работени во подолг временски период за да се
долови амбиентот на сите годишни времиња.
Користени се и фотографии од архивата на
Музејот од Кавадарци. Стручни консултанти се
Петре Камчевски во делот на текстот и Димитар
Мурџев во креирањето на приказната. Автор на
обвивката е академскиот сликар Билјана
Соколова, а музиката во клучните секвенци е во
изведба на нашиот сограѓанин Миле Каровски на
класична гитара.
Авторите велат дека приказната од
фотографии и музика се заснова на две досега
малку познати вистини за просторот на кој
живееме. Тоа се месноста Меѓѕвездово каде е

Мики Виденовиќ

85 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ПИСАТЕЛОТ ЛАЗО КАРОВСКИ
Лазо Каровски е познат македонски поет,
романсиер, фолклорист и книжевен историчар. Роден
е во Кавадарци на 17 февруари 1927 година. Завршил
Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“, каде и докторира на
темата:„Македонските печалбарски песни“. Извесен
период работи како научен советник во Институтот за
македонски фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје.
Каровски еден добар дел од својот живот поминува во
Битола, каде е активно вклучен во литературните и
едукативни процеси во градот. Во Битола работи како
професор во Учителската школа и на Педагошката
академија. Извршил силно влијание врз развојот на
книжевноста и литературата во Битола. Тој има
откриено и насочено голем број литературни таленти,
на кои несебично им дава нужна помош во нивното
изградување како писатели. Тој е еден од основачите
на литературното списание „Развиток“ и прв

сместен Полошкиот манастир на планината
Вишешница, како и приказната за рудникот
Алшар каде е скриен преубавиот црвен минерал
на талиумот познат како лорандит. Во филмот ги
нема многуте други приказни, за Билјана и
винарите белограѓани, за Даскал Камче, за
хероите, за великаните, спомен-костурницата, за
кавадаречките чешалки. Но како што велат тие,
„Суштината на нашето постоење е од Сонцето,
Меѓѕвездово, стариот град Тиквеш, виновата
лоза, патриотизмот и гостопримливоста на
кавадарчани. Сето ова отсликано преку
големото срце, виното, љубовта, песната, Св.
Трифун и Тиквешкиот гроздобер“.
Кино салата овој пат беше претесна да ги
прими сите заинтересирани да ја погледнат
првата фотоприказна за нашиот град. Меѓу
присутните беа и делегации на општините
Лефкара од Кипар, Мандело дел Ларио од
Италија, Млава од Полска и Насауд од Романија,
кои беа дел од третата средба од проектот
„Вистината зад насмевката“ во организација на
ЕУ и која деновиве се одржува во Кавадарци.
Исто така беа присутни и гостите од Плевен
соседна Бугарија кои беа дел од програмата за
празникот Свети Трифун.

претседател на
редакцијата на ова
с п и с а н и е и е д е н од
о с н о в ач и т е н а
Литературниот клуб
„ С т а л е П о п о в “ , ко ј
прет ст авува јадро на
битолскиот книжевен
клуб, од кого излегуваат
познати автори како: Веле
Смилевски, Раде Силјан, Владимир Костов и др. Лазо
Каровски е член на Друштвото на писатели на
Македонија од 1950 година. Каровски е македонски
народен писател со епска имагинација. И покрај
фактот што е едуциран писател, доктор на науки,
останува изразит традиционалист. Со текот на
времето постепено евалуира, но не излегува од

рамките на стилско-народниот реализам, со
фолклорни и борбено-историски содржини.
Неговиот стил е богат, колористичен, полн со
свежина, што претставува вистинска ризница на
вековното македонско народно богатство. Тој е автор
на книгите „Овчарче“ (поезија за деца, 1946), „Крвава
блокада“ (поезија, 1947), „Тиквешка легенда“ (поема,
1948), „Родината в песни“ ( поезија, 1951), „Песна за
славејот“ (поезија за деца, 1955), „Момина чука“
(поезија ,1955), „Ставини“ (поезија,1958), „Патишта“
(роман,1959), „Заорок“ (роман, 1971), „Раскин“
(роман, 1973)-двата романа се инспирирани од
Кавадарци и неговата чаршија во илинденскиот
период, „Печалбарството во Македонската
литература“ (статија, 1974), „Македонски песни за
НОБ“ ( студија, 1980), „Нека летаат гулабите“ (роман
за деца, 1986).
Лазо Каровски го има напишано првиот
Сонетен венец во македонската литература „Мајка
Македонка“. За својата работа е добитник на бројни
награди и признанија за литературна дејност. Умира
во Скопје во 2000 година на 73-годишна возраст.
Петре Камчевски
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OP[TINSKO JAVNO GLASILO
Снегот ги помати плановите на фудбалските екипи во Македонија пред стартот на пролетното првенство

ГФК ТИКВЕШ ТРЕНИРА НА ИГРАЛИШТЕТО ВО ГРАДСКИОТ ПАРК ПРЕТЕЖНО НА БАЗИЧНИ ПОДГОТОВКИ
Снежните денови, ниските температури и
катастрофално лошите терени ширум земјава веќе ги
присилуваат челниците на Фудбалската федерација на
Македонија да размислуваат и за евентуално
одложување на стартот на пролетниот дел од сезоната.
Според натпреварувачкиот календар првото пролетно
коло во Првата лига е предвидено за 4 март, а ден
претходно се закажани и првите натпревари оваа
година и во Втората лига. Се разбира дека од ФФМ
мора да ги следат и комплетните временски
случувања како би донеле одлука во интерес на
фудбалот и клубовите. „Доколку продолжат
актуелните временски услови тогаш и Македонија
како и некои други земји во Европа ќе мора да го
одложат за извесен период стартот на пролетниот дел
од шампионатот. Но, очекувањата се дека до првите
денови од месец март времето целосно ќе се поправи,
па не се верува дека ќе има потреба за одложување“,
велат од Фудбалската федерација на Македонија, кои
како што истакнуваат најмногу стравуваат за
второлигашките натпревари. „Јасно е дека
најголемиот страв е за второлигашките натпревари со
оглед на објективниот неквалитет на терените на кои
играат дел од овие екипи“, дополнуваат од ФФМ,
нагласувајќи дека во овој момент иако се следи
целокупната ситуација нема никаква промена на
календарот на натпревари. Под овие временски
услови крајно неизвесно е и местото гостите кои
Федерацијата им ги дозволи на клубовите со

не соодветните услови
на одигрување на
квалификацискиот натпревар на нашата млада
репрезентација против Северна Ирска. Дуелот на 29
февруари требаше да се игра на стадионот на
Башкими во Куманово. Од ФФМ веруваат дека
временските услови без никакви проблеми ќе
дозволат регуларно одигрување на натпревар на
квалитетен терен и под одлична организација. И за
крај од ФФМ не објаснија во кои земји во Европа го
одложиле стартот на пролетниот дел или тоа беше
само обид да се замачкаат неправилностите кои
Федерацијата им ги дозволи на клубовите со
несоодветните услови на македонските стадиони.
Моќните клубови тренираат и се подготвуваат во
Турција, а оние кои се со просечни финансии наместо

на терен поради студот тренираат во спортски сали и
колку на тој начин ќе се подготват тоа Федерацијата
очигледно не ја интересира.
Во вакви услови тренираат и фудбалерите на
ГФК Тиквеш. Или да бидеме поконкретни трчаат
колку можат по снегот, а потоа влегуваат во сала. Нема
квалитетни подготовки, па затоа стручниот штаб
инсистира на одигрување на контролни натпревари
кои нашите ги одиграа во Дојран и Валандово. Иако
резултатот на овие средби е во втор план, сепак на
истите можеше да се види дека на нашите момци им
недостигаат квалитетни подготовки кои поради
временските услови не се во можност да ги
извршуваат. Во такви услови дојде и информацијата
за претстојниот меморијал Вуко Каров. Првично
информациите велеа дека турнирот беше закажан за
18 и 19 овој месец, но екстремно ниските температури
донесоа пролонгирање за 7 дена. Сегашните
информации велат дека турнирот е закажан за 25 и 26
овој месец, а веќе се шпекулира и со евентуалните
учесници. Силекс Кратово, Победа Јуниор Прилеп и
еден претставник од странство покрај домаќинот ГФК
Тиквеш. Кога сме кај гостите од странство во опција се
две екипи од соседна Србија и тоа БСК Борча или
Младост од Лучане. Сепак за дефинитивно
прецизирање на учесниците и терминот ќе мора да се
почека и официјалното соопштение од страна на
Управата на нашиот второлигаш.
Текстови: Мики Виденовиќ

На почетокот од натпреварите во кошаркарскиот плеј-оф

ТРЕНЕРИТЕ ГИ ЗАМРЗНАА МЛАДИТЕ ИГРАЧИ НА КЛУПИТЕ ЗА РЕЗЕРВА
Во првото коло од продолжението на
суперлигашкото натпреварување ниту еден од
тренерите на шесте екипи што се пласираа во овој дел
од шампионатот не се осмели во игра да уфрли од
играчите кои во првиот дел од сезоната беа
задолжителни во составот. Оваа група играчи до пред
една недела задолжително мораа да настапуваат во
целото прво полувреме. Завршувањето на првата фаза
од шампионатот значеше и крај за важност на
правилото дека во елитното натпреварување мора во
првото полувреме на терен да има барем еден играч до
20 години. Тренерите на тимовите од суперлигата во
кошарка викендов не се осмелија да стават во игра
ниту еден од кошаркарите родени 1992 година или
помлади. Во првото коло од суперлигата заковани на
клупата за резерви останаа: Горјан Марковски и
Стефан Kрстевски од Торус СЦ „Борис Трајковски“,
Ненад Станков од Работнички, Ервин Цого и Никола
Гајдаџиев од МЗТ Скопје Аеродром, Стефан
Видински од Лирија, Петар Виларов од Kуманово и
Павле Николов од Фени Индустри.

правилото да важи за целиот меч во првата фаза од
првенството, а не само за првото полувреме. За
најголем дел од нив и не е чудно што не влегоа во игра,
бидејќи и во првата фаза од првенството кога важеше
правилото за задолжителен настап на младите, речиси
никој од нив не влегуваше во игра во вторите
полувремиња од натпреварите. Еден од ретките од
оваа генерација кои имаа привилегија да играат
повеќе од 20 минути на некои средби во првенството,
па и во Балканската лига, беше Марковски од Торус
СЦБТ, но во саботата против Лирија тој воопшто не
влезе во игра и може да биде најголема жртва до крајот
на сезоната, бидејќи имаше неколку солидни настапи
сезонава. Според најавите, дербито со Работнички
може да биде и последен пат сезонава Цого да се најде
во составот на МЗТ Скопје. На негово место се
очекува да биде приновата Александар Штерјов, кој
не играше поради повреда и сега повторно се
поставува прашањето која беше користа од првиот дел
за овие голобради момчиња кога повторно само ќе ја
греат клупата во својот матичен клуб.

Поголемиот дел од овие кошаркари во првата
фаза играа по 20 минути, собраа драгоцено искуство,
но ако се суди според првото коло, сега овие младинци
ќе мора да се помират со судбината дека мечевите ќе
ги гледаат од клупата. Македонската кошаркарска
федерација есента инсистираше на воведување на
правилото кое, според нив, ќе биде важно за
младинската репрезентација за играчи до 20 години
која летово во Бугарија ја очекува настап на ЕП од Бдивизија. Во МKФ сакаат од следната сезона

Во салата „Јасмин“ вистински празник на
кошарката. Актуелниот шампион го пречека
најтрофејниот клуб во државава. Фени покажа зошто
е шампион додека Работнички кого сè уште некои го
нарекуваат кошаркарски бренд покажа дека времето
на брендови се смени и дека сега сепак портокаловото
е новиот македонски бренд. Кавадарчани мораа да
покажат дека имаат и сили и квалитет за плеј-оф
предизвиците. Носени од домашната публика, која
пак ја предводеа 300 најверни лозари, Фени докажа
дека разликата во квалитет помеѓу некогашниот и
сегашниот бренд е на страната на кавадарчани.
Во вториот период беше рутинска работа за
домаќините кои првенствено се обидоа да ја
одржуваат разликата, со играа во едно константно
темпо. Статистиката најдобро покажува што се
случуваше на теренот. Фени 37 скока и 24 асистенции,
а Работнички 25 скока и 12 асистенции. Кај
Работнички само шестмина кошаркари се запишаа во
листата на стрелците, додека кај Фени сите 12
кошаркари постигнаа поени. На крајот домаќинот
забележа победа 87:70 со што ја прекина серијата на
порази во домашното првенство и БИБЛ лигата.

КОНЕЧНО ПОБЕДА
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Паркирање
Паднал голем снег и Трајче слуша вести
на радио:
„ С е м ол ат с и т е г р а ѓ а н и с в о и т е
автомобили да ги паркираат на онаа страна од
улиците каде што се непарните броеви, за да може
комуналното претпријатие да го исчисти снегот
барем од една страна на улиците.“
Трајче излегол да го препаркира неговиот
автомобил.
Утредента, паднал уште поголем снег и
Трајче пак слуша на радио:
„Се молат сите граѓани денес да ги
паркираат своите автомобили на онаа страна на
улиците каде што се парните броеви.“
Трајче повторно го препаркира л
автомобилот.
Третиот ден паднал нов снег и пак Трајче
слуша радио. Таман кога спикерот требало да каже
на која страна на улицата треба да се паркираат
автомобилите, снемало струја.
„Што ќе правам сега? Кај да го паркирам
автомобилот? - помислил Трајче, па додал: „Море
кој ги шиша, денес нека си остане во гаражата.“

Илија Пемов

АФОПЕРИЗМИ

Судијата прво треба да се вљуби во
правдата, а потоа да води љубов во
правосудството.
И тој сака мустаќи како Ниче,
Горки, Делчев,... ама ќелав е!
Петар Наневски
,
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