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ЕВРОПСКО КАЈАКАРСКО ПРВЕНСТВО ВО КАРПОШ
Во коорганизација на Општина Карпош и Кајакарската федерација на
Македонија, на 11 и 12 мај ќе се одржи Европското сениорско првенство
во кајак - спуст. Ова првенство ќе се одржи по течението на реката Вардар
во Карпош, на пределот од мостот ,, Обединети нации” до старата Градска
плажа во Градскиот парк.
На оваа голема спортска манифестација ќе настапат преку 200 натпреварувачи
од 20 земји кои ќе учествуваат на кајакарскиот турнир.
Општина Карпош,
ќе партиципира во организирањето на настанот преку техничка и логистичка
поддршка и тоа со поставување на канти за отпадоци на стартот и целта,
озвучување со разглас , поставување на шатори на стартот од патеката и
обезбедување на чамец за спасување кој ќе биде поставен на стартот. Освен
овие технички помошни средства, патеката долж предвидената кајак - рута,
целосно ќе се исчисти од страна на општинските служби.
Исто така, целосно ќе биде обезбеден паркинг за службените возила на екипите,
со цел максимално да биде подготвен теренот од технички инфраструктурен
и организациски аспект за одржување на ова Европско сениорско првенство
во кајак - спуст.
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КАРПОШ ЈА ОДБЕЛЕЖА ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ
Делегација на Општина Карпош денеска положи цвеќе на споменикот на
загинатите партизани од 12-тата македонска ударна бригада, кој се наоѓа во
близина на хидроцентралата „Матка“. Традиционално, на покана на Руската
амбасада во Македонија на 9 Мај – Денот на победата над фашизмот
свечено, со пригодни сеќавања и говори се чествуваше денот, кога храбрите
борци од НОБ успеаја да го спречат уривањето на браната од страна на
фашистичките окупатори, а со тоа да придонесат за ослободување на Градот
Скопје.
На одбележувањето на овој значаен датум во светот воопшто, присуствуваа
освен останати соборци и претставници на боречките организации од
Македонија и амбасадорот на Руската Федерација во Скопје, неговата
екселенција, Олег Шчербак, кој рече дека ова не била борба против еден
народ, туку, победена е една идеологија-фашизмот.
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РОМИТЕ ОД КАРПОШ ГО ОДБЕЛЕЖАА ЃУРЃОВДЕН
Денеска, кај амфитеатарот на кејот на реката Вардар, жителите од ромска
националност го прославија денот на светиот великомаченик Ѓорѓија Ѓурѓовден, меѓу нив познат како „Едерлези“. Со поддршка на Општина Карпош,
во организација на Одделението за детска, здравствена и социјална заштита,
празникот кога се слави животот и будењето на пролетта, го одбележаа околу
760 Роми, кои живеат во оваа локална самоуправа.
Како и досега, Ромите од Карпош го испратија Ѓурѓовден со свечена
трпеза и пригодна музичка програма, во чии рамки учествуваа и основците од
ООУ „Аврам Писевски“ и музичка група од Шуто Оризари.
На традиционалната манифестација која се одржа по седми пат,
присуствуваше и градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски.
Во оваа пригода, првиот човек на Општината им го честиташе празникот на
своите сограѓани, при што им посака уште многу години да го одбележуваат
во мир, слога, бериќет и добро здравје.
-И оваа година се потрудивме сите наши сограѓани – Роми од Општина
Карпош, достоинствено да го прослават својот верски празник - Едерлези
(Ѓурѓовден). Ние, како локална самоуправа реализираме голем број проекти
и им помагаме на социјално загрозените семејства. Исто така, помагаме
во делот на инфраструктурата и образованието и сметам дека секоја
локална власт треба да се однесува одговорно кон своите граѓани – истакна
градоначалникот Јакимовски.

www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk

4

8 - 14 Мај 2017 Билтен бр. 256
ООУ „ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ“ СЕ ВРАТИ НА
КОШАРКАРСКИОТ
ТРОНЧернодрински“ ги совладаа своите спортски
Кошаркарите од ООУ „Војдан

ривали, учениците од ООУ „Димо Хаџи Димов“ и на тој начин станаа нови
шампиони во рамки на училишната кошаркарска лига на Општина Карпош,
2017 година. Екипата од „Млечен“ мотивирано влезе во денешното финале
и се реваншираше на влаевчани за минатогодишниот минимален пораз во
финалето.
Кошаркарскиот меч изобилуваше со бројни пресврти и промени на спортскиот
семафор. Натпреварот се одликуваше со одлични кошаркарски акции и
жестока борба под обрачите. Водството постојано преоѓаше од една екипа кон
друга, а доминацијата под обрачите беше изедначена. Сепак, во последната
четвртина, кошаркарите на „Војдан Чернодрински“, пред сé, благодарение
на солидната одбрана, успеаја да ја нарушат резултатската неизвесност и ја
доведоа завршницата од финалето во своја полза, со резултат 52:39.
Во борба за бронзата, основците од „Петар Поп Арсов“ беа поубедливи од
екипата од ООУ „Вера Циривири Трена“ и рутински славеа со резултат 53:25.
Општина Карпош обезбеди осуммесечни спортски стипендии, еднократна
парична награда за најуспешни млади кошаркари во рамки на училишната
кошаркарска лига на Карпош. Давид Наумовски од ООУ „Војдан
Чернодрински“ беше прогласен за најдобар играч, позицијата најталентиран
играч на овогодинешната лига ја зазема Дино Урошевиќ од ООУ „Петар Поп
Арсов“, додека Бранко Шуменковски од ООУ „Димо Хаџи Димов“ се стекна
со титулата најдобар стрелец.
Победничките трофеи и медали, на најдобрите кошаркари и екипи им ги
врачи претседателот на Советот на Општина Карпош, Сашо Лазаровски.

Општина Карпош
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БЛАГОДАРНИЦИ ЗА НАЈМАЛИТЕ УМЕТНИЦИ ОД КАРПОШ

Денеска, во просториите на Кинотеката на
Македонија, беа изложени
цртежите кои најмалите карпошани ги сликаа минатата недела на плоштадот
,, Делфина“ . Дечињата од детските градинки во Општина Карпош добија
благодарници за учеството на детскиот ликовен хепенинг,, Пролетни видувања“
на кој го изразија својот сликарски талент. Исто така, благодарници добија и
нивните ментори, кои ги насочуваа и подучуваа во техниките на сликарската
уметност. Како што истакна помошник- раководителката на Секторот за
дејности од јавен интерес Гордана Стојчевска- Зафировска , оваа ликовна
манифестација е организирана од Општина Карпош во соработка со
Детскиот ликовен центар, со цел да се поттикне и развие сликарскиот талент
кај најмладите жители на локалната самоуправа, односно преку уметничкото
творење дечињата да го истакнат својот креативен дух.
- Втора година по ред, организираме ваков убав сликарски настан, преку
кој дечиња од сите 4 градинки во Општина Карпош меѓусебно комуницираат,
односно преку сликање и цртање се дружат. На тој начин тие стекнуваат
сликарско искуство од најмала возраст, додека нивните ментори- воспитувачи
преку оваа детска ликовна колонија, можат да го увидат, односно препознаат
уметничкиот талент кај некои дечиња, нагласи помошник- раководителката
Стојчевска- Зафировска.
Стојчевска истакна дека една седмица цртежите ќе бидат изложени во
кинотеката на Македонија, за потоа истите да бидат изложени во градинките
во кои учат и се воспитуваат дечињата, за да можат истите да бидат видени од
нивните родители, баби и дедовци, односно од сите кои имаат интерес да ги
видат.
Освен 22 – те дечиња кои учествуваа на минатонеделното сликање на плоштадот
во населбата Влае и нивните 8 ментори, наградени со бладогарница беа и
четирите јавни детски установи кои се наоѓаат на територијата на локалната
самоуправа, односно градинките ,,Пролет“, ,, Мајски Цвет“, ,, Распеана
Младост“ и ,, Орце Николов“. Овој детски ликовен хепенинг, ќе продолжи да
се организира и во иднина, со што истиот ќе прерасне во една автентична
детска ликовна манифестација во Општина Карпош.
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НОВА ТИТУЛА ЗА ФУДБАЛЕРИТЕ ОД „ЛАЗО ТРПОВСКИ“

Денеска, на спортското игралиште во населбата Влае, се одиграа петте
завршни меча од последното 18-то коло, од фудбалската училишна лига на
Општина Карпош. Основците од „Лазо Трповски“ со 48 бодa го освоија првото
место и воедно се промовираа во нови шампиони за училишна 2016/2017
година. Демонстрирајќи ја својата одлична форма на спортските терени во
текот на целата сезона, фудбалерите од „Лазо“ заслужено се најдоа на врвот
на табелата.
Второто место им припадна на учениците од „Вера Циривири Трена“, со 44
поени на бодовното салдо. Фудбалерите од „Братство“ ја обезбедија бронзата,
со конечни 39 бодови на табелата.
На денешната спортска манифестација присуствуваше и градоначалникот
на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, кој во оваа пригода им ги врачи
дипломите, медалите и победничките пехари на фудбалерите од трите
најдобро пласирани екипи.
Би сакал, на сите да ви го честитам учеството во осмата натпреварувачка
сезона од училишната фудбалска лига на Општина Карпош. Наша цел, како
локална самоуправа е постојано да ве поттикнуваме да спортувате, но исто
така и вредно да учите. Секако, најуспешните ќе се радуваат на победата,
но за останатите нема простор за разочарување, бидејќи и од поразот може
да се научи како да се биде подобар во иднина – истакна првиот човек на
Општината, Стевчо Јакимовски.
Во рамки на училишната фудбалска лига на Општина Карпош, за најдобар
играч беше прогласен Анатолиј Петејчук од ООУ „Вера Циривири Трена“,
а епитетот најдобар стрелец со 41 постигнат погодок, кој немилосрдно ги
полнеше противничките мрежички, заслужено го доби Димитриј Попоски, од
истото училиште.
Виктор Крстевски од ООУ „Лазо Трповски“, е најталентираниот играч во
фудбалската училишна лига за 2016/2017 година. Општина Карпош, за
најдобрата фудбалска тројка обезбеди осум месечна спортска стипендија,
еднократна парична награда, како и наградно патување.
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