
Месне актуелности
- од четвртка до среде -

Банатски Брестовац: У ор-
ганизацији Дома културе, у
петак, 2. новембра, у 20 са-
ти, у сали Ватрогасног дома
биће отворена изложба
уметничких фотографија
Александра Келића, под
називом „Живот је труба".

Банатско Ново Село: На
седници Скупштине МЗ-а
одржаној у петак измењен
је финансијски план, а нај-

Долово: Ловци су протеклог
викенда угостили колеге из
Белегиша и организовали
заједнички лов, а потом и
дружење уз иће и пиће. Фуд-
балери су победили у Дели-
блату, рукометаши су претр-
пели пораз од Владимиров-
чана, а рукометашице су из-
губиле меч у Темерину.

Глогоњ: Протеклог викен-
да, у организацији Удруже-
ња повртара, одржано је пе-
то издање „Глогоњске јесе-
ни". Пописивачи пољопри-
вредних газдинстава из ка-
равана под називом „Сваки
попис даје опис" у недељу
су разговарали с грађанима
на пијаци. Фолклорна сек-
ција Дома кул туре наступи-
ла је у уторак у Културном
центру, на прослави КУД-а
„Коста Абрашевић".

Јабука: У склопу завршне
свечаности обележавања
стогодишњице постојања
јабучке образовне установе,
у суботу, 27. октобра, венце
на бисту Гоце Делчева по-
ставили су конзул македон-
ске амбасаде, представни-
ци Националног савета Ма-
кедонаца у Србији и друге
званице. Школа је у уторак,
30. октобра, приредила ма-
нифестацију „Дан јабуке у
Јабуци". Месна заједница је
сачинила план капиталних
инвестиција за наредне три
године. Очекује се да ће на-
редне недеље бити наста-
вљена изградња пијаце.

више новца оипе искори-
шћено за одржавање кому-
налног предузећа и за на-
ставак радова на наткрива-
њу пијаце. Сви новосељан-
ски одборници разговараће
у четвртак с директором
АТП-а о превозу путника на
линији 9. У среду, 7. новем-
бра, од 18 сати, у Дому кул-
туре биће уприличена све-
чаност поводом отварања
Спомен-собе.

Качарево: Одржан је Извр-
шни одбор, ком су прису-
ствовали и одборници
Скупштине града, а разгова-
рало се о креирању буџета
за 2013. Паљење сеоске де-
поније и даље представља
велики проблем за грађане.
Групна изложба радова чла-
нова ликовног удружења из
Панчева под називом „Све-
тионик" биће отворена 9.
новембра у 19 сати.

Омољица: У петак су запо-
слени у Дому културе посе-
тили Сајам књига и обога-
тили фонд библиотеке за
четрдесетак наслова. Попи-
сивачи пољопривредних га-
здинстава из каравана под
називом „Сваки попис даје
опис" у недељу су разгова-
рали с грађанима на пијаци.

Старчево: Овлашћени изво-
ђач радова обавља послед-
ње припреме за почетак ин-
сталирања машинске опре-
ме на постројењу за пречи-
шћавање отпадних вода.
Карте за дванаести Међуна-
родни фестивал малих там-
бурашких састава, који ће
бити одржан 10. новембра,
могуће је резервисати у До-
му културе, на телефон
631-128. У суботу ће бити
отворен паб „Неолит". Бли-
жи се крају реновирање
ККК-а. Фудбалери „Борца"
су у суботу победили у Ба-
натском Карађорђеву.

активисткиње МКУД-а „Бо-
наз Шандор" приредити ча-
јанку, коју ће посетити го-
шће из бројних места.

Иваново: У току је израда
пројекта за постављање хи-
дрантног вода ка новој ам-
буланти. Фудбалери „Стре-
ле" су ремизирали с Бава-
ништанцима. У недељу ће

Tema: Popis poljoprivrede
Tema: Popis poljoprivrede

Tema: Popis poljoprivrede
Tema: Popis poljoprivrede


