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ОПШТИНА КАРПОШ ВО ЧЕКОР СО СВЕТСКИОТ
ТРЕНД ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ
Проектот
„Реконструкција
на
резиденцијални
објекти“
на
Одделението за заштита на животната
средина при Општина Карпош, на
9 мај годинава беше претставен
на округлата маса на Годишната
конференција
на
Климатската
алијанса која се одржа во Луксембург.
Општина Карпош од минатата година
е прва и засега единствена членка
од Македонија и од Балканот на
оваа интернационална асоцијација,
а
нејзин
претставник
годинава
првпат учествуваше на годишната
конференција на сите членови на
алијансата. Климатската алијанса,
чии членки се општини од повеќе од
50 европски земји, своето дејствување
го насочува кон намалување на
емисиите на стакленички гасови со
тенденција за контрола на климатските
промени
и
рационализација
на употребата на енергетските
извори со примена на енергетска
ефикасност.
Претставникот
на
локалната самоуправа на Карпош,
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како
рамноправна
членка
на
меѓународната
организација,
на
годинашната
конференција
учестуваше
и
во
креирањето
на политиката на проширување
на Климатската алијанса, но и
во
одредувањето
на
нејзините
финансиски политики.
Конференцијата на Климатската
алијанса годинава се одржа од 7 до 10
мај во Луксембург, а нејзината цел е
споделување и размена на искуствата
во поглед на справувањето со
климатските промени, намалувањето
на емисиите на стакленички гасови
и енергетската ефикасност, со
акцент на тоа како локалните власти
можат да придонесат во поглед
на подобрување на состојбата
со загадувањето и подигнување
на
свеста
за
рационализација
на потрошувачката на енергија.
Општина Карпош за учество на
конференцијата
аплицираше
со проектот „Реконструкција на
резиденцијални објекти“, кој беше
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презентиран меѓу 18 други проекти.
Овој проект на Одделението за заштита
на животната средина, предвидува во
периодот до 2016 година, од вкупно
166 постоечки објекти, 85 да бидат
предмет на реконструкција, а досега
реализацијата е спроведен а кај шест.
Во текот на конференцијата, која се
одржа во седиштето на локалната
самоуправа
на
Луксембург,
беше претставена и монетата на
Климатската алијанса за која идејата
е да стане платежно средство за
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членките на алијансата со кое тие би ги
раздолжувале своите надминувања на
границата во поглед на загадувањето.
Исто така, во текот на сесиите на
конференцијата, претставникот на
Општина Карпош, Јованче Цветаноски,
воспостави врски со останатите
учесници и претставници на членките
на организацијата, со што се
отвораат можности за аплицирање за
користење на средства од фондовите
на алијансата.
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ФИНАЛЕ НА УЧИЛИШНАТА ШАХОВСКА ЛИГА
НА КАРПОШ
Во петокот (16.05.2014), со почеток
во 18 часот, во просториите на ШК
,,Гамбит Ассеко СЕЕ’’, ќе се одиграат
финалните натпревари од училишната
шаховска лига на Карпош за 2013/14
година.
Според
досегашниот
динамичен тек на натпреварите, се
очекува возбудлива завршница на
лигата. Општина Карпош обезбеди
пехари и медали за најдобрите млади,
шаховски мајстори во поединечна и
во екипна конкуренција.
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КУЈНАТА НА ЏЕЈМИ ОЛИВЕР
ВО ОПШТИНА КАРПОШ
Околу стотина основци од ООУ
,,Владо Тасевски’’, во петокот (16.05.),
го одбележаа Денот на револуција
во исхраната, што го организира
Фондацијата за Храна на познатиот
британски готвач Џејми Оливер.
Во рамките на своето училиште,
учениците од ,,Владо Тасевски’’ ја
подготвија зеленчуковата палачинка
,,виножито’’ според рецептот на
светски реномираниот гастроном.
Поддржани од општина Карпош,
во
соработка
со
компанијата
,,Тинекс’’ која ги обезбеди потребните
прехранбени продукти, на настанот
присуствуваа
многу
волонтери,
наставници поддржувачи, родители
и деца кои заедно станаа дел од
оваа глобална иницијатива. -Нашето
училиште на територија на локалната
самоуправа, е првото кое се
приклучува кон Денот на револуција
во исхраната. Тоа го сторивме заради
здравјето на нашите ученици. Со овој
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чекор ги исполнуваме нормативите
кои се пропишани од Министерството
за образование. Тоа подразбира,
водење грижа за тоа каква храна треба
да има во училиштата, какви продукти
треба децата да конзумираат и
пред сé, влијанието врз свеста кај
помладите, со цел здравата исхрана
да стане дел од нивните животни
навики
истакна
директорката
на ООУ ,,Владо Тасевски’’, Елка
Даскалова. Таа објасни дека оваа
пракса ќе продолжи кај останатите
девет училишта и градинки од општина
Карпош, бидејќи според неа, свеста
не се гради само во едно училиште,
туку на територија на цела локална
самоуправа. На светско ниво, сите
амбасадори, во рок од 24 часа ќе се
обидат да влијаат глобално за промена
на
перцепцијата
кон
здравата
исхрана, а рецептот на Џејми Оливер
за здравата зеленчукова палачинка
,,виножито’’ ќе се приготвува во повеќе
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земји.
Платформата
,,револуција
во
исхраната’’ (Food Revolution ), e
основана во 2010 година, од страна
на Џејми Оливер како кампања
и борба против епидемијата од
дебелина и болести чиј причинител е
исхраната. Tаа претставува движење
што овозможува луѓето кои сакаат
добра и здрава храна да дојдат и
заедно да споделат информации, да
го пренесат своето знаење и вештини
и со тоа да придонесат за оживување
на традиционалните погледи за
приготвување на храната. Идејата е да
се создаде едно светско движење, кое
ќе инспирира промени во навиките
во исхраната на луѓето, притоа
промовирајќи ја мисијата за подобра
храна и едукација, за важноста на
храната на сите заедници и возрасти.
Денеска се наоѓаме во ООУ ,,Владо
Тасевски’’ каде со помош на
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учениците ќе ја приготвиме омилената
зеленчукова салата на Џејми Оливер,
која ќе биде приготвена истовремено,
во 72 земји ширум светот. Салатата
,,виножито’’ е избрана поради своите
здрави состојки и се надеваме дека
на тој начин ќе придонесеме децата
да ја сменат својата перцепција за
важноста на она што треба да го
конзумираат во исхраната – посочи
амбасадорката
на
Фондацијата
за Храна на Џејми Оливер во
Македонија, Маја Лазаревска. И
покрај тоа што главниот фокус ќе
биде на децата, не е целта само тие
да бидат вклучени во оваа иницијатива.
Како и претходните години, целта е
„амбасадорите на Џејми Оливер“ да
ги поттикнат членовите на заедницата
да организираат настани дома,
во училиштата, на работа и во
пошироката заедница со фокус на
добрата и здрава храна.
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ОСНОВЦИТЕ ОД ООУ ,,ВОЈДАН
ЧЕРНОДРИНСКИ’’ ПО ВТОРПАТ
НА ШАХОВСКИОТ ТРОН НА КАРПОШ
Учениците
од
ООУ
,,Војдан
Чернодрински’’ се победници на
училишната шаховска лига на Карпош
за 2013/14 година, во која учествуваа
шахисти од 11 основни училишта кои се
наоѓаат на територијата на општина
Карпош. На финалниот екипен турнир
кој се одигра во просториите на ШК
,,Гамбит Асеко СЕЕ’’, во конкуренција
до 8мо одделение, тие по вторпат
успеваат да ја обезбедат највисоката
позиција
во
својата
категорија.
Второпласирани се основците од
ООУ ,,Владо Тасевски’’, а бронзата ја
обезбедија младите шахисти од ООУ
,,Лазо Трповски’’.
Во екипна конкуренција до 5то
одделение, победничкиот пехар и
златните медали отидоа во рацете
на учениците од ОУ ,,Јахја Кемал’’.
Во сосема неизвесна битка полна
со надмудрување, основците од
ООУ ,,Владо Тасевски’’ го обезбедија
среброто, додека нивните соперници
од ООУ ,,Димо Хаџи Димов’’ мораа
да се задоволат со третата позиција.
Во поединечна конкуренција до
8мо одделение, Ристе Јовчев од
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ООУ ,,Димо Хаџи Димов’’ убедливо
триумфираше,
освојувајќи
го
првото место во својата категорија.
Втората позиција ја освои актуелниот
шаховски првак на Македонија до 12
години, Миле Костески од ООУ ,,Владо
Тасевски’’, а со бронза се закити
Иван Чешмеџиевски од ООУ ,,Лазо
Трповски’’.
Кај поединците до 5то одделение,
Матео Евтовски од ООУ ,,Владо
Тасевски’’,
убедливо со
четири
поени од четири партии, ја обезбеди
првата позиција. Веднаш по него,
Кирил Кочевски од ОУ ,,Јахја Кемал’’
го освои среброто, а сестрата
близначка на првопласираниот во
оваа категорија, Леа Евтовска од ООУ
,,Владо Тасевски’’ го освои бронзениот
медал.
Победничките
пехари
и
медали
на
најдобопласираните
шахисти им ги врачи претседателот
на Комисијата за спорт при Советот
на Општина Карпош, Давор Грче,
посакувајќи им успех во полето
на оваа древна вештина. Младите
шахисти во поединечна конкуренција,
играа по швајцарски систем од четири
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натпреварувачки кругови, додека, во
екипно натпреварување се играше по
Бергеровиот систем (секој со секого).
Оваа шаховска манифестација се
одржува по третпат, во организација
на општина Карпош, со техничка
поддршка на ШК ,,Гамбит Асеко СЕЕ’’
под водство на интер-мајсторите,
Орце Дамчевски и Марјан Митков.
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ОПШТИНА КАРПОШ СО ПОМОШ
ЗА ПОПЛАВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО СРБИЈА
Општина Карпош, која е збратимена
со три општини од Република Србија
(Сремски Карловци, Нови Београд
и Врњачка Бања), се придружува
на владиниот конвој за помош за
справување
со
поплавите
што
деновиве ја зафатија оваа соседна
балканска земја. По тој повод, денеска,
17 мај 2014 година, градоначалникот на
Општина Карпош, Стевчо Јакимовски,
одржа конференција за печат. - Со
согласност на сите советнички групи
од Советот на Општина Карпош,
одлучивме да испратиме една екипа
од 15 членови, обучени за спасување
на вода, со два чамци за спасување,
од кои едниот моторен, но и со
комплетна опрема за спасување,
пумпи за испумпување вода, појаси
за спасување итн. И екипата и целата
спасувачка опрема се ставаат на
располагање на Владата на Република
Македонија, односно тие ќе бидат
дел од конвојот на Владата кој ќе се
упати кон подрачјата на Република
Србија кои настрадаа од поплави –
рече градоначалникот на Карпош,
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Стевчо Јакимовски, и изрази надеж
дека екипата од Општина Карпош ќе
даде свој придонес во спасување на
населението на поплавените области
во соседната земја.
Јакимовски, исто така, соопшти дека,
според последните информации,
состојбата во српската област
Обреновац е особено критична,
имајќи предвид дека надојдената
река Сава веќе пробила еден од
бедемите на крајбрежјето и се
заканува да се излее од своето корито.
- Се надевам дека нашата екипа
ќе придонесе за спасување многу
животи во настраданите подрачја
и дека по завршувањето на својата
мисија, сите членови на истата живи
и здрави ќе се вратат во Република
Македонија – ја заврши својата изјава
за медиумите општинскиот татко
Јакимовски. Екипата за спасување
на вода од Општина Карпош кон
Република Србија се упати веднаш
по конференцијата за печат, а таму
ќе остане сè додека има потреба од
нејзината помош.
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КАРПОШ ОТВОРА ХУМАНИТАРНИ ПУНКТОВИ
ЗА СРБИЈА И БИХ
Општина Карпош ја засилува својата помош за граѓаните во поплавените
подрачја во соседна Србија и Босна и Херцеговина. За таа цел, од недела,
18 мај 2014 Општина Карпош ги отвора вратите на 14-те урбани и месни
заедници од 12 до 16 часот. Урбаните заедници во овој период ќе функционираат
како хуманитарни пунктови во кои жителите на Карпош ќе може да донираат
првенствено конзервирана храна и средства за хигиена за настраданите
жители од големите поплави во Србија и Босна и Херцеговина. Од понеделник
пунктовите ќе функционираат за цело работно време од 7.30 до 15.30 часот
и дополнително хуманитарна помош во храна и хигиенски средства ќе се
собираат во самата Општина. Инаку, Општина Карпош веќе испрати 15
члена екипа спасувачи со два чамци и комплетна опрема за спасување во
загрозените подрачја.
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УМЕТНИЧКА НОЌ ВО КАРПОШ
Oпштина Карпош и Одделението за
спорт и култура при Општината, за
прв пат го одбележаа европскиот
хепенинг „Ноќ на музеите“. На оваа
голема манифестација, која во
иднина се стреми да прерасне
во
традиционална,
присуствуваа
шеснаесет врвни уметнички таленти
и тоа: Денис Тенев, Урош Вељковиќ,
Мишо Вењковиќ, Марија Светиева,
Дијана Томиќ, Симонида ФилиповаКитановска, Касиопеја Наумовска,
Тања Таневска, Маја Танева, Ангелина
Поповска, Анета Ивановска, Благојче
Наумовски-Бане, Јовица Михајловиќ,
Андријана Мациев, Марија Петкова
и
и
Ивана
Младеновска,
кои
својата инспирација ја истaкнаа
во сликарските дела преку неколку
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ликовни техники како туш, акварел,
пастел, јаглен, акрил и многу други.
Претставникот од општина Карпош
и воедно уметник, Марија Светиева
им се заблагодари на учесниците
и додаде дека цртежот е посебно
изразно средство преку кое се
изразува карактерот на уметникот. По
заедничката дружба на уметниците
и сите љубители на ликовните дела,
следуваше изложба на која можеше
да се види уметничкиот дух како приказ
на
индивидуалната
инспирација.
Манифестацијата, придружена со
коктел и пригодна музика, заврши
со доделување на благодарници за
учеството на големите уметници, а кои
ги поделија советникот Горан Михајлов
и Марија Светиева.
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