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туризам и
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1413
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Согласно Стратегијата за локален економски развој , тематски области
во кои Општина Чашка треба да генерира развој во иднина се : бизнис клима,
туризам, земјоделство, меѓуетнички соживот и урбан развој.

tel:
+389 (0) 43 241 400

Факс:
+389 (0) 43 241 343
е-пошта:
opstina@caska.gov.mk

Градоначалник:
Горанчо Пановски
Советник за
локален економски
развој:
Маја Анастасовска
Советник комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:
Марјан Јовановски
Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:
Емилија Спировска

Во исполнување на стратегијата и создавање на основа за креирање на
Под- стратегија за рурален развој на Општина Чашка , предвидени согласно
Програмата за локален економски развој за 2010 год, се оддржаа
партиципативни работилници во делот на туризам и земјоделство.
Имајќи ја во предвид важноста на планирање на локалниот економски
развој,
на
почетокот
на
месец
јули
четврток
се
оддржа
работилниците .Учесници на работилницата во делот туризам беа претставници
на сместувачките капацитети на територија на Општина Чашка,здруженијата на
граѓани, месни заедници и локалната самоуправа.
Учесници на рабилницата во делот на земјоделство беа претставниците
на месните населени места, индивидуалните земјоделци, локалната
самоуправа и бизнс секторот со примарна дејност земјоделство.
На работилниците се дефинираа приоритетите, целите како и план за
акција за развој на туризмот и земјоделството на Општина Чашка.
Како резултат на работилниците за развој на туризмот и земјоделството
ќе произлезе документ кој има за цел да овозможи остварување на
приоритетите кој ќе придонесе во равзојот на Општина Чашка.
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Топчестата
флејта е пронајдена во
близина на Населба
Чашка,на локалитетот
Мрамор населба која
потекува oд неолитски
период
стара
6000
години.
Инструментот е
пронајден од страна на
Трајанка
Јовчевска,
советник- кустос при
Народниот Музеј во

Претставување на Општина Чашка
Во соработка со ЗЕЛС, на 8 јули на Плоштад Македонија согласно проектот
Сакај ја Македонија, уживај во својата татковина, се претставија општините од
Вардарски плански регион.
Секоја од општините се претстави со свој рекламен материјал, афирмирајќи ги
своите приоритети и можности за развој.
Општина Чашка се претстави на репрезентативниот штанд, со свои
промотивни материјали како и со материјали и производи од бизнис сектрот.
Општината учествуваше и во програмата на културно уметничкиот дел.
КУД „ Тодор Јанев“ од Чашка преку традиционалните ора имаше можност да
се доближи до посетителите.

Велес.
Малиот глинен
инструмент е пронајден
1989 година, и е
изработен
од
пречистена
црвена
глина.За окарината се
претпоставува
дека
припаѓа на постариот
хоризонт на културно
живеење, а ваква флејта
покрај Македонија е
пронајдена уште три
други места во светот.
Овој уникатен
инструмент кој вo себе
содржи долги години на
традиција и уметност му
е доделен на гоемиот
музичар,
чувар
на
корените
на
ма ке д о нс к а та
традиционална
етно
музика
Драган
Даутовски

Истражувања на територија на Општина Чашка
Општина Чашка ја поддржа акцијата за истражување на
пештерата кај Изворите на Бабуна.
Истражувањето беше спроведено од страна на СДП
Пеони, односно екипа составена од белгиски и македонски
истражувачи како и новинари кои го следеа целиот настан .
Масивот Јакупица со врвот Солунска Глава е еден од
најголемите варовнички масиви во Европа. Во неговата
внатрешност се акумулирани огромни резерви на чиста питка
вода.Местоположбата на масивот Јакупица е погодна бидејќи се
наоѓа во средишниот дел на Македонија. Од нејзе преку силни
извори може да се снабдуваат со питка вода: Скопскиот,
Велешкиот, Прилепскиот и регионот на Поречје односно
Македонски Брод.
Во овој простор се претпоставува дека се наоѓа
најголемиот пештерски систем и басен со вода во Македонија.
Целиот настан, односно истражувањето на природните
убавини и ресурси допринесуваат за афирмација на Општина
Чашка како и правилно искористување на можностите кои ги нуди
општината.
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