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ОБРАЗОВНИТЕ И СПОРТСКИТЕ ИСКУСТВА
НА КАРПОШ ВО НОВ БЕЛГРАД
Образованието и спортот во општина Карпош во изминативе години доживеаа 
вистинска ренесанса. Затоа, нашите достигнувања во образованието и 
спортот ги споделивме со колегите на збратимената општина Нов Белград.
Имено, на покана на долгогодишниот советник во општина Нов Белград Златко 
Шобот, на 6 октомври беше организирана посета на советникот на општина 
Карпош и претседател на Комисијата за јавни дејности проф. д-р Зоран Т. 
Поповски на најголемата општина во Белград со околу 300.000 жители.
Во својата презентација советникот Поповски ги запозна присутните колеги од 
Советот на Нов Белград и претставниците на општинската администрација 
од областа на образованието и спортот со: изградбата и реновирањето на 
училишните згради, обезбедувањето на бесплатни ужинки и еднодневни 
екскурзии за учениците од одделенска настава, со стипендиите кои се 
доделуваат на надарени ученици и спортисти, со организација на училишните 
лиги во одделни спортови, со организацијата на Малите олимписки игри 
Карпош 2015 и проектот Забавен училишен спорт со кој се унапредува 
наставата по физичко во одделенска настава и др.
Посебен акцент беше ставен на формирањето на Креативниот центар Карпош 
како организација која ќе обезбеди унапредување на практичната настава 
во основните училишта, ќе создаде услови за работа со надарени ученици, 
ќе помогне во професионалната ориентација на учениците, ќе овозможи 
ангажман на мотивирани наставници, ќе биде основа за меѓународна 
соработка и т.н.
По презентацијата се отвори интересна дискусија за евентуална конкретна 
соработка помеѓу збратимените општини преку заеднички активности 
на Креативниот центар Карпош и организација на регионални спортски 
натпревари во кои би учествувале претставници од сите збратимени општини. 
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КУЛИНАРСКИ ВЕШТИНИ ЗА ЗДРАВО РАСТЕЊЕ
Преку проектот “Растеме здраво“  
на Шеф Влатко Огненовски во 
соработка со локалната самоуправа, 
Општина Карпош ќе ја подигне 
свеста кај родителите за значењето 
на здравата исхрана.  Проектот се 
состои од едукативни работилници 
за  родителите и претставување на 
можностите за приготвување здрави 
оброци за нивните деца. Во првата 
фаза на презентации и обуки ќе 
бидат опфатени сите градинки во 
Општина Карпош, а потоа проектот 
ќе продолжи во основните училишта. 
Работилниците ќе ги предводи Шеф 
Влатко Огненовски, кој е познат 
гастроном и готвач. во вторникот (13.10), 
во кафе барот и ресторанот „Форца“, 
Шеф Огненовски и претседателот 
на Совет на Општина Карпош, 
Сашо Лазаровски,  официјално ја 
претставија кампањата „Растеме 
Здраво“.
-За прв пат во Република Македонија, 
во една општина се спроведува 
проект од ваков тип. Младите се 
нашата иднина, па затоа и почнуваме 
со најмалите, односно со децата во 
градинките, а потоа ќе продолжиме 

со спроведување на истиот и во малку 
поголемата возраст на младите, 
односно во основните училишта. На тој 
начин, ќе им покажеме на родителите 
и на децата, што значи и како да се 
подготвува храна за тие да израснат 
во здрави личности. Општина Карпош 
ја поддржува оваа иницијатива и 
понатаму ќе продолжиме со исто 
темпо – рече Сашо Лазаревски.
Околу идеите за овој проект и 
традиционланат кујна, говореше шеф 
Влатко Огненовски, врвен светски 
гастроном и готвач.
 -Оваа кампања е наменета пред 
сé, на најмладата популација на 
ниво на Општина Карпош и сакаме 
да обезбедиме нејзина поддршка 
прво во оваа локална самоуправа. 
За оваа кампања да биде успешна, 
барам целосна морална поддршка 
од околината и прифаќање на моите 
совети што се однесуваат исклучиво 
на начинот на исхрана, истакна овој 
наш вешт кулинар . - Ја започнавме 
кампањата во која ќе ги споделиме 
светските искуства, каде ќе имам 
можност пред најмалите да ги 
доловам и лично да им ги пренесам 
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сите мои искуства и гостувања во светот – рече Огненовски.
На „медиа ручекот“, присутните имаа можност да се запознаат и да вкусат 
храна приготвена со нов пристап кон готвењето, односно што всушност значи 
тоа здрава храна. На трпезата беа послужени богати порции со паштета 
од мешани сирења со домашен мармалад од пиперки, како и лесна 
салата со многу зеленчук. Работилниците ќе започнат да се одржуваат од 
градинката „Мајски цвет“ во населбата Тафталиџе, а оттука продолжува во 
останатите други детски установи низ Општината.  Родителите кои ќе ги посетат 
овие работилници ќе добијат директни насоки за начинот на кој треба да ја 
приготвуваат храната за своите деца, а ќе добијат прилика и да ја дегустираат 
истата. На крајот на секоја презентација, тие ќе добијат брошура со неделни 
рецепти, изготвена од Шеф Огненовски.
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„БИТКАТА НА УМОВИТЕ“ МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ
По повод стартот на големата спортска манифестација, претстојното 
Европско шаховско клупско првенство, градоначалникот на Општина Карпош, 
Стевчо Јакимовски заедно со директорот на Агенција за млади и спорт и 
претставници од шаховскиот клуб „Гамбит Асеко СЕЕ“, одржаа конференција 
за печат на која најавија дел од импозантно спортско случување. Најголемите 
светски шаховски имиња од 17 октомври па се до 25 октомври, ќе си ги одмерат 
силите во најпопуларната древна игра. Општина Карпош како домаќин, ќе 
има чест да ги пречека најголемите шаховски имиња, велемајстори од 62 
европски екипи од 26 земји, од кои 50 во машка конкуренција и 12 во женска, 
а играчи од дури 46 земји.
Претседателот на Агенција за млади и спорт, Марјан Спасески изрази 
благодарност до Општина Карпош кој е финансискиот виновник покровител 
и организатор на Европското шаховско клупско првенство, настан кој ќе го 
истакне спортскиот дух на нашата држава.
-Европското клупско првенство во шах ќе биде најмасовниот и најквалитетниот 
спортски настан во нашата држава од Шаховската олимпијада која се одржа 
во далечната 1972 година. За тоа говори податокот дека на ова натпреварување 
ќе имаме преку 500 натпреварувачи од целиот свет, а тоа ќе бидат најдобрите 
шахисти во Европа, односно играчи од најдобрите 30 рангирани шахисти. 
Шахот во изминативе неколку години е најдобриот промотор на Република 
Македонија во меѓународни рамки, бидејќи нашите шаховски великани во 
континуитет, од минатото до денес бележат врвни спортски реузлтати. Сите 
натпревари ќе бидат пренесувани во живо на интернет, медисумка алатка која 
во последно време е најкористена. За успешно одржување на натпреварите, 
обезбедивме електронски табли, електронски фигури и часовници – рече 
Спасески.
Првиот човек на локалната самоуправа во Карпош, Јакимовски стави акцент 
на организацијата и целокупните подготовки кои на огромно задоволство и се 
доделија на Општина Карпош.

-За нас претставува огромна чест што го организираме овој Европски клупски 
шампионат. “Виза“ за овој голем шампионат ни даде доброто организирање 
на традиционалниот турнир “Карпош Опен“. Се надевам дека успешното 
организирање на овој Европски клупски шампионат ќе биде исто така “виза“ 
и за Република Македонија да се кандидира за организирање на Шаховската 
олипијада која ќе треба да се одржи во 2022 година, а ќе биде на 50 годишнината 
од претходната шаховска олимпијата која се одржа далечната 1972 година, 
токму во Градот Скопје. Организациониот дел го препуштивме на шаховскиот 
клуб “Гамбит Ассеко СЕЕ“, финансискиот дел го покрива Општина Карпош и 
дел Владата на Република Македонија, како и Град Скопје. 
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Подготвени сме  и очекуваме  дека гостите кои ќе бидат над петстотини, ќе бидат 
задоволни од начинот и услови на сместување и одржување на европското 
првенство во хотелот „Александар Палас“ – истакна Стевчо Јакимовски.
Како дел од организацијата на Европското шаховско клупско првенство е и 
Шаховската федерација на Македонија, која ја дава целосната поддршка за 
одржување на ваков голем настан.
 -Ова е навистина голема шанса за промоција на нашата држава преку 
одржување на спортските настани. Шахистите во Македонија и шаховските 
организатори уште еднаш потврдуваат дека навистина имаат високо реноме 
и рејтинг во светската шаховска фамилија – заврши претседателот на 
Шаховската федерација на Македонија, Благоја Богоевски.
Дел од шаховската елита од Европа, ја посочи велемајсторот и претставник од 
шаховскиот клуб „Гамбит Асеко СЕЕ“, Зоран Стојчевски.
 -На првенството ќе учествуваат голем број познати светски имиња, кои сигурен 
сум на шаховската македонска публика и им се многу добро познати. Дел од 
нив ќе бидат, Хикару Накамура од Соединетите Американски Држави кој е втор 
шахист во светски рамки, Топалов од Бугарија кој е трет на светските рејтинг 
листи, како и екс светски првак, Аниш Гири од Холандија, кој е во првите пет 
најдобри светски шахисти и Фабиано Каруана од Соединетите Американски 
Држави, кој е шести на светско ниво. Но, интересен податок е тоа што овие 
двајца ги сметаат за најсериозни кандидати за идни светски прваци. Аронијан 
и Крамник од Ерменија, Александар Гришчук кој е актуелен светски првак 
во “Блиц“ се исто така шаховски брендови кои ќе се најдат на ова Европско 
шаховско клупско првенство. Од „топ“ 30-те најдобро рангирани шахисти, 
на овој голем спортски настан ќе учествуваат дури 25 велемејастори. Голем 
број жени – шахистки, исто така ќе бидат дел од Европското шаховско клупско 
првенство како Антоанета Стефанова која е поранешна светска првенка и 
која е дел од македонската екипа на „Гамбит Асеко СЕЕ“ како и Ана Ушенина, 
исто така поранешна светска првенка и Александра Костењук, поранешна 
светска првенка и гостинка на „Карпош Опен “ пред четири години.
Љубителите на шахот ќе можат натпреварувањата да ги следат онлајн, односно 
истите ќе бидат пренесувани во живо на три јазици и тоа англиски, руски и 
шпански, на  europianchessclubcup2015.com и  www.chess-results.com.
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ЗИМНИЦА ЗА СОУЧЕНИЦИТЕ 
ОД ООУ „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“
По повод Светскиот ден на храната, 
денеска основците од ООУ „Јан 
Амос Коменски“ донираа зимница 
за своите другарчиња. Полни раце 
теглички со ајвар, мармалад, цвекло и 
слатко, беа наменети за учениците кои 
се од социјално загрозени семејства. 
Традиционалната хуманитарна 
собирна акција „Ајварче за 
мене, ајварче за тебе“, која е во 
организација на ООУ „Јан Амос 
Коменски“ и во соработка со 
локалната самоуправа, има за цел 

да им помогне на семејствата кои се 
помалку финансиски поткрепени и да 
им овозможи, со дел од донираната 
зимница од учениците, да ја збогатат 
својата трпеза.
Дел од производите ќе бидат 
поделени на децата од ООУ „Јан 
Амос Коменски“ како и дел зимница 
во хуманитарните пакети кои ќе се 
поделат на социјално загорзените 
семејство во Карпош за Денови на 
Општината.
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“ЗДРАВА “ РАБОТИЛНИЦА 
ВО ГРАДИНКИТЕ ВО КАРПОШ
Во рамките на Светскиот ден на храната, кој се одбележува во целиот свет, 
Општина Карпош реализираше низа активности посветени токму на овој 
повод.
Општина Карпош интензивно се вклучи во означување на овој датум во сите 
градинки на територија на Општина Карпош. Овластеното лице за контрола и 
безбедност на храна, м-р Ирена Калајџиева-Милевска ги поздрави присутните 
и го пренесе значењето на храната за правилен развој на најмалите жители. Таа 
стави нагласка на значењето на безбедност на храната како и на правилниот 
начин на исхрана кај децата.
-Безбедноста, квалитетот и здравиот начин на исхрана во градинките и 
основните училишта се едни од главните приоритети за кои се води особена 
грижа кај нас во Карпош, преку постојани контроли на храната и проекти кои 
се наменети за подигнување на свеста на вработените во кујните, на децата и 
нивните родители. За таа цел, секојдневно се врши афирмација на здравиот 
начин на исхрана.
Храната треба и мора да се цени како производ кој природата ни го дава, 
а за  возврат не бара ништо, но сепак да не се заборави фактот дека во 
светот има огромен дисбаланс во достапноста и квалитетот на храна која ја 
консумираат децата.Токму на овој ден, треба да се посочи и да се потсетиме 
на тој суфицит на храна во одредени земји, но и на микролокалитети во светот 
каде што водата и храната претставуваат вистинско богатство. Наспроти 
тоа, во високоразвиените земји постои ниско развиена свест за значењето 
и ценењето на храната како природен извор на енергија и здравје. За жал, 
сеуште постојат луѓе кои не можат да го разберат значењето на зборот 
,,храна“. Таа храна се уништува, фрла па дури и се манипулира со неа – 
рече Калајџиева – Милевска.
Дел од едукаторите беа и докторот на градинката како и главниот готвач, кои се 
важни и директни учесници во овој проект наменет за децата. На денешната 
“здрава “ работилница, децата заедно со негувателките обезбедија вкусен и 
здрав доручек и напиток од многу овошје.
Општина Карпош продолжува во афирмирање на квалитетните, безбедни  и 
вкусни оброци наменети за најмалите карпошани. 
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УМЕТНОСТА И ХРАНАТА СЕ СПОИЈА ВО ЕДНО
Општина Карпош со низа активности го одбележа Светскиот ден на храната. 
По тој повод, ВО ПЕТОКОТ (16.10) во кафе „Ли“ се одржа изложба под мотото 
„Храната во уметноста“. Околу четиринаесеттина врвни и познати академски 
сликари, ја збогатија вечерта со нивните уметнички дела посветени на храната, 
цртежи и графики.
На изложбата беше претставена и креативната страна на „уметниците“ во 
кујната, односно беше изложена скулптура од чоколаден шеќер, торта, 
сендвичи и многу други слатки и солени производи. Познатиот готвач Влатко 
Огненовски, како поранешен уметник, ја претстави својата иновативност преку 
дело направено од зеленчук  преточено во  пејзаж.
Изложбата беше организирана од Одделението за култура и спорт од Општина 
Карпош. 
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СВЕЧЕНО ОТВОРЕНО 
ЕВРОПСКОТО ПРВЕНСТВО ВО ШАХ
Со пригодна свечена церемонија и 
во присуство на многу видни личности 
од државата и од светот на шахот, 
вечерва, во хотелот „Александар 
Палас“ официјално беше отворено 
Европското клупско шаховски 
првенство чиј покровител е Општина 
Карпош , а организатор шаховскиот 
клуб „Гамбит Асеко СЕЕ“.
Овој голем шаховски шампионат прв 
го поздрави Претседателот на Владата 
на Република Македонија Никола 
Груевски кој во своето обраќање од 
името на граѓаните на Македонија 
рече:
-Морало да има некое време кога 
луѓето биле полубогови, инаку не би 
бил измислен шахот“.Во духот на 
кажаното тој изрази задоволство што 
се наоѓа меѓу врвни 500 шахисти од 
46 земји кои во наредните денови 
ќе водат „битка на умовите“. Шахот 
има долга традиција во Македонија, 
изјави премиерот Груевски, и  од кај 

нас излегоа неколку врвни шаховски 
имиња. Државата Македонија веќе 
има доделено доживотни пензии 
на четворица познати македонски 
шахисти, а од учебната 2012/2013 
шахот стана и задолжителна 
дисциплина во рамки на предметот 
физичко образование во основните 
училштата. Се надевам дека овој 
настан ќе ги инспирира младите луѓе 
подлабоко да навлезат во тајните 
на шахот, изјави Груевски. Ваквите 
големи настани секогаш биле сон 
за сите играчите каде ќе можат да го 
покажат своите знаења и вештини. 
Градот Скопје и општина Карпош во 
наредните денови ќе бидат центар 
на светските шаховски случувања 
истакна македонскиот премиер и 
им посака на македонските шахисти 
достојно да ги бранат боите на својата 
земја.
Пред присутните шахисти и гости се 
обрати и Претседателот на Европската 
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шаховска федерација Зураб Ајзмапарашвили кој низ емотивен и инспиративен 
говори и се заблагодари на Општина Карпош за успешната организација на 
овој настан и која веќе има убава традиција во организирањето на познатиот 
турнир „Опен Карпош“ и за се што прават за афирмација на шахот при што 
го прогласи Европското клупско шаховско првенство за отворено.

Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски изрази голема 
благодарност на Владата на Република Македонија, Градот Скопје и Агенцијата 
за млади и спорт за поддршката што ја дадоа за овој Европски шаховски куп.

-Чест  ми е да ве поздравам и да ви се заблагодарам за присуството на овој 
извонредно значаен спортски настан, втор по големина кој се организира во 
нашата држава, по 20-тата шаховска олимпијада која се одржа во Скопје во 
далечната 1972 година рече на почетокот Јакимовски, кој се заблагодари за 
довербата што ја укажа Европската шаховска федерација кога одлучи да ја 
додели организацијата на една ваква голема шаховска манифестација на 
Општина Крпош. Тој ги наброја сите напори кои ги вложи локалната власт во 
изминатите години за развој на шахот во Македонија и во Општината почнувајќи 
од училишните лиги во шах, преку шаховските турнири, а првенствено преку 
веќе брендираниот „Опен Карпош“,којшто успеа да се вброи меѓу 10-те 
најуспешни турнири во Европа.

- Општина Карпош како главен покровител на овој европски настан заедно со 
шаховскиот клуб „Гамбит асеко СЕЕ“ вложи максимални напори да ги удостои 
сите клубови, капитени на тимови и шахисти и до 24 октомври,  да им обезбеди 
максимално поволни  услови за игра. Се надевам дека во тоа успеавме, рече 
на крајот Јакимовскии  и на шахистите од клубовите им посака многу „жешки 
битки на шаховските полиња“.

 Свеченото отварање беше збогатено со настапот на етно групата „Чалгија 
саунд систем“ и со  краткометражен филм за шаховскиот историјат во 
Македонија.


