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ДЕЦЕНИЈА И ПОЛ ВО ТРЕНД

2006-то лето Господово. На централниот плоштад во Охрид беше откриен споменикот на
заштитникот и патрон на градот Св. Климент Охридски, на Гимназијата и беше „вратен“
потпокривот, Брајан Фери одржа концерт во салата „Билјанини извори“, а Паско Кузман
најави дека на Плаошник ќе биде возобновен Свети Климентовиот универзитет.
Тоа го откри во авторски текст објавен на 7 декември 2006 година на OhridNews со што официјално започна со
работа Првиот информативен портал во Охрид и Република Македонија. Тогаш во земјава имаше нешто над 300
000 корисници на интернет кои се радуваа на новиот ADSL, а голем број се уште сурфаа на ISDN и dial-up. Вест на
денот во светот тој 7ми Декември беше торнадо кое разори стотина домови во северозападен Лондон, а во Охрид
вестите почнаа да се продуцираат и конзумираат на нов начин.Петнаесет години подоцна OhridNews и натаму е
лидер во информативниот простор во регионот и пошироко, а интернетот е секојдневие за речиси секој македонски
граѓанин. Порталот кој денес има сериозна медиумска редакција, изминатата деценија и пол продуцираше речиси
130 000 вести. Во најголем дел авторски текстови на плејадата новинари кои минаа низ редакцијата, оставајќи
секој од нив видлива трага во информативниот простор, во кој ден денес OhridNews е препознатлив како медиум
со најголема доверба и верна читателска публика на која и станавме добра навика.
Покрај препознатливиот начин на информирање кој се заснова исклучиво на професионалните стандарди и етички
норми, OhridNews постојано воведува новини во работењето. Од средината на оваа година започна со работа
нашето ново и комплетно опремено студио каде се продуцираат емисии, креативни прилози и содржини кои се
споделуваат и на платформите на медиумот на социјалните мрежи. Интервју, На муабет со, Спорт+, Обични херои,
1 минута Вести, емисии и вклучувања во живо од терен, се новитети кои ја збогатија продукцијата на OhridNews,
овозможувајќи нова развојна компонента на медиумот, за што длабоко сме благодарни на нашите поддржувачи
– „EUROPEAN ENDOWMNENT FOR DEMOCRACY“, Британскиот совет, како и на нашите спонзори и деловни
партнери со висок сенс за општествена одговорност.
Традиционално и оваа 2021 ја завршуваме со Годишната ревија на настани, во која се поместени случувањата кои
ја одбележаа годината и издвојуваме повеќе успешни приказни, како позитивни примери кои влеваат оптимизам,
кој толку многу ни е потребен во овие времиња.
Со несмален елан продолжуваме и во 2022 година во која најавуваме квалитативен исчекор во начинот на
информирање и создавање креативни содржини за публиката од сите генерации, со акцент на младата популација
и граѓаните, чиј глас тешко допира до општествените чинители. Во напредна фаза е и високо квалитетен
повеќејазичен дигитален производ, кој OhridNews го развива со поддршка на експерти од земјава и странство.
Се разбира ништо од ова нема да беше возможно без нашата почитувана публика, која верно не следи, не
поддржува, критикува и поттикнува да продолжиме по патот кој што го зацртавме како професионален медиум
уште од самите почетоци.
Ви благодариме на довербата со која не следите полни 15 години. Приказната продолжува!
Горан Момироски
Основач и гл. уредник на порталот ohridnews.com
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Почина проф. д-р Стојан Ристески

ЈАНУАРИ 2021

Охридска академија на хуманизмот со
европски Зборник и видео издание
На предлог на Романо Проди, поранешен
италијански премиер и претседател на ЕК, се објави
Зборник и видео издание на Охридската академија
на хуманизмот. Зад изданијата застана угледната
институција - Архив на Европската унија, со која
претседава Романо Проди, додека промоцијата се
одржа во Фиренца, Италија.

Во 89-та година од животот, во Охрид почина
еминентниот научен работник, писател, хроничар
и родољуб Стојан Ристески. Стојан Ристески е
автор е на 49 книги. Целиот свој живот го посвети
на борбата за независна Македонија, поради што
во поранешниот систем постојано е на удар на
властите. Иако е автор на значајни научни дела и
трудови никогаш не бил наградуван од државата
или општината, поради што на неговото семејство
му оставил аманет да одбие било какво постхумно
признание доколку евентуално му биде доделено.

За Божиќ блеснаа крстовите на
куполите на Св. Софија

Водици во пандемија, крстот кај
Никола Чорбе

Во чест на Божикните празници, Лајонс
клубот Лихнидос и компанијата ПАП - Охрид изведоа
нов подвиг, осветлувајќи ги крстовите на куполите од
Катедралната црква Св. Софија. На височина од 18
метри, екипата од ПАП изврши комплексен зафат,
со што се заокружи надворешното осветлување
на најголемиот и најзначајниот духовен храм во
Македонија.

За прв пат поради пандемијата од Ковид-19
изостана вековната традиција на положување
на чесниот крст во светите води на Охридското
Езеро. Охриѓани се одзваа на апелите на Дебарско
- кичевската епархија и Општина Охрид, кои
поради пандемијата од Ковид 19 се откажаа
од организирано одбележување на Водици, а
празникот беше одбележан духовно, со богослужби
во црквите. Славната охридска традиција беше
продолжена во храмот Св. Никола Геракомија. Во
дворот на црквата беше положен чесниот крст, а го
фати Никола Чорбески - Чорбе.
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Иницијатива која измами многу
насмевки

Во чест на Богојавленските празници,
Историскиот архив на град Охрид и Лајонс клубот
Лихнидос подготвија дигитален Рибарски алманах.
Станува збор за регистар на лиценцирани рибари на
Охридското Езеро, од периодот 1934 - 1941 година,
единствен од таков вид во нашата земја. Со првата
дигитална верзија на алманахот се претставени 150
рибари, од вкупно 480, кои биле регистрирани во тој
период.

Културолошката
иницијатива
„5
до
12“ заедно со охридските основци за време на
празниците ја реализираше акцијата „Насмевни се!
Твојата насмевка раѓа нови насмевки!", во рамки
на која болниците и специјализираните домови беа
украсени, а осамените хоспитализирани и лицата
со попреченост добија прекрасни подароци и топли
пораки.

ЈАНУАРИ 2021

Дигиталната технологија го оживеа
рибарски Охрид од минатиот век

ФЕВРУАРИ 2021

28 дена активизам за поддршка на
лицата со ретки болести

Замина Томислав Томчо Балабан,
истакнат општественик од генерацијата
која го градеше Охрид

Прилози и статии за 28 нови ретки болести,
осветлени бројни објекти на институции и локации,
објавена песна како и трета поштенска марка,
бројни насмевки, нови содржини на македонската
Википедија, обоени дланки… ја одбележаа третата
сезона на проектот „Ги запознаваме ретките
болести“ што секој февруари се спроведува
на заедничка иницијатива на активистите на
Здружението на лица со ретки болести „Живот
со предизивици“, активистот Гордана Лолеска,
локалните и национални медиуми. Во боите на
„ретките“ блесна и Самуиловата тврдина, која се
најде во официјалното видео што го објави „Rare
Disease Day“.

Во 84-та година од животот почина Томислав
Томчо Балабан, истакнат општественик, познат и признат
во дејностите во кои работеше и делуваше, истакнат
Охриѓанец од генерацијата која го градеше и развиваше
градот под Самуиловите тврдини во неговите најубави
години oд минатиот и почетокот на овој век. Во богатата
професионална кариера, Томчо Балабан беше на чело
на некогашниот охридски градежен гигант „Трудбеник“,
овозможувајќи му на претпријатието да ја рашири дејноста
на пазарите во странство, потоа работно беше ангажиран
во уште еден поранешен стопански гигант „Застава“, по
што е назначен за Претседател на Прекршочниот суд во
Охрид.

Врачена наградата на лауреатот на
„Прличеви беседи 2021“

Немилосрдно истребување на рибниот
фонд во Охридско Езеро

На 5 февруари, на пригодна свеченост,
на поетесата Лилјана Пандева и беше врачена
наградата за најдобра поема за 2020 година. На
анонимниот конкурс, стручната жири комисијата, за
најдобра ја прогласи нејзината поема „Капетаните“.
Наградата ја врачи Горан Симоноски, директор на
Центарот за култура „Григор Прличев“. Во рамки на
чествувањата, НУ Библиотека „Григор Прличев“, ја
промовираше книгата „За Прличев и неговиот XIX
век “ од д-р Вера Стојчевска-Антиќ.

За време на мрест, период кога е најранлива
и најмногу треба да се размножува, охридската
пастрмка безмилосно се ловеше. Заробени со
денови, без можност да се хранат и живеат рибите
беа заробени во лесно поставените замки. Оваа
информација со јавноста ја споделија членовите од
Нуркачкиот центар „Амфора“ преку вознемирувачко
видео кое посведочи за немилосрдното уништување
на рибниот фонд на Охридското Езеро.

6

КОЈ Е ОДВ ЕЛЕКТРИК И ЗОШТО БАШ НИЕ ДА БИДЕМЕ
ВАШИОТ ИЗБОР?
ОДВ-ЕЛЕКТРИК е глобален производител на кабли за автомобилската индустрија, основан во
Steinau, Германија и располага со свои производни погони во Германија, Унгарија, Украина,
Македонија и Мексико.
ОДВ-ЕЛЕКТРИК Македонија во моментов располага со 9.000 м2 производна површина и околу 650
вработени. Се одликува со својата долгорочна посветеност и стремеж кон перфектност на
производите и производството, одличните услови за работа, редовна месечна плата, бесплатен
превоз, топол оброк и бесплатно приватно здравствено осигурување. Грижата за своите вработени
и јасно комуницираната политика на унапредување и развој на разновидна работна сила постојано
ќе даваат одлични резултати над просекот во индустријата.



лојалност
и
напредок

модерен начин
на работа и
организација

можност за
усовршување и
успешна
кариера
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Почина Танас Танасоски, почитуван
општествен работник и граѓанин

„Камелеон“ го промовираше видео
спотот за новата песна „Река“

Во 71-та година од животот на 12 март почина
Танас Танасоски, истакнат општествен работник,
познат и почитуван граѓанин, урбана и спортска
легенда, која ќе остане запаметена во колективната
меморија на Охрид. Танас Танасоски беше истакнат
спортист со шампионско педигре и познат спортски
работник. Беше карате мајстор, вицепрвак на
Југославија и репрезентативец на поранешната
заедничка држава, како и повеќекратен првак на
Македонија. Тој е основач на првиот карате клуб во
Охрид „Трудбеник“ од каде подоцна излегоа плејада
славни каратисти.

Познатата музичка група „Камелеон“ го
промовираше видеото за песната „Река“. Се работи
за една од двете нови авторски песни на бендот, кои
премиерно беа изведени на концертот одржан на 16
август минатата година.

Ресторанот и дискотеката Парк заминаа
во историјата

Признание за „Дедо и Внук“ на
Пиперкоски на фестивал во Лондон

Со тешка градежна механизација се
уриваше некогашната дискотека и ресторан „Парк“,
дел од комплексот кој повеќе не постои на просторот
на „Горица 1“. На негово место ќе се гради хотел
на три ката и потпокрив. Ваквиот потег предизвика
револт кај екологистите, а Министерката за кулутра
Ирена Стефоска најави можност за одземање
на ингеренциите на Општините Охрид и Струга
поради негрижа за светското културно и природно
наследство. Станува збор за приватен имот, чиј
сопственик ги обезбедил потребните дозволи,
информираше локалната самоуправа.

По шест вредни награди на познати
фестивали ширум светот, играниот филм „Дедо и
внук“ на режисерот Илија Пиперкоски беше прогласен
за најдобар странски филм на престижниот „Independent Film Awards“ во Лондон. Претходно „Дедо
и Внук“ ја освои наградата за најдобра режија на
The Buddha International Film Festival, наградата за
„Најдобар филм“ на Интернационалниот Филмски
Фестивал во Париз, а доби и две признанија за
извонреден придонес во светот на филмот (Outstanding contribution to the world of Cinema) од 4-th
Dimension Independent Film Festival и уште една
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Замина урбаната радио легенда Цветко
Божиноски

Во француската престолнина Париз,
претставници на македонските заедници од
Франција и Швајцарија и градската власт од Париз,
ја одбележаа 90-годишнината од смртта и 131 година
од раѓањето на македонскиот научник, доктор –
онколог и општественик и борец за Македонија,
охриѓанецот Анастас Коцарев. Тие положија венец
на неговото вечно почивалиште, додека семејството
Коцареви од Македонија како и бројни почитувачи
на делото на д-р Анастас Коцарев од Европа, кои не
беа во можност да дојдат во Париз, церемонијата
од комеморацијата ја следеа во живо преку видео
пренос на интернет.

Во март се простивме со уште една урбана
легенда поврзана со Радио Охрид, што зрачеше
и значеше многу, за безброј генерации („За сите
генерации-Добри Вибрации“!). Цветко Божиноски
беше дел од овој медиум од раните почетоци до
1999. Меѓу пријателите познат и како Ц.Б. – спикер,
водител, презентер, аниматор...

МАРТ 2021

Во Париз одадена почит на
заборавениот научник Анастас Коцарев

АПРИЛ 2021

Охрид во сино во чест на лицата со
аутизам

Меѓународен здравствен сертификат за
Охридскиот аеродром

Здружението за поддршка и третман на
лица со аутистичен спектар и атипичен развој „Во
мојот свет“, Лајонс клубот Лихнидос и компанијата
„ПАП“, го обоија Охрид во сино, по повод 2 април
-Светскиот ден на аутизмот, испраќајќи силна
порака за поддршка на лицата со аутизам и нивните
семејства.

ТАВ
Македонија
доби
здравствен
сертификат од Меѓународниот совет на аеродроми
(Airports Council International World) за Аеродромот
„Св. Апостол Павле“ Охрид, во рамки на Програмата
за здравствена акредитација на аеродромите, која
што претставува нов меѓународен стандард за
спроведени здравствени мерки на аеродромите
ширум светот.

Спортската сала „Билјанини
извори“ стана регионален центар за
вакцинација

Локалитетот Белчишко блато доби еко
туристичка инфраструктура

Имунизацијата на населението започна да
се одвива во спортската сала „Билјанини Извори“.
За имунизација на населението од регионот беа
подготвени 28 вакцинални пунктови, ангажирани
беа 50 медицински сестри, 10 лекари и 24
административни работници. околу 5 милиони евра.
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На локалитетот Белчишко блато и неговата
околина беа изградени набљудувачница за птици,
видиковци за одмор и информативни знаци. На
инфраструктурата работеше Здружението за
екологија и туризам „Екотуризам 2016“ од Охрид.
Таа е предадена во трајна сопственост на општина
Дебрца, за да може да ја користи за развој на еко
туризам, набљудување див свет и рекреација на
посетители.

8 години НАТГ „Аматер“

Од
последици
предизвикани
од
коронавирусот на 26 април во Охрид, во 73та година од животот почина истакнатиот
стопанственик, општественик и спортски работник
Љубен Василески – Саричко. Тој беше сестран
спортист и спортски работник. Рано ја прекинува
фудбалската кариера и продолжува со успех во
малиот фудбал и стрелаштвото. Беше претседател
на ФК Охрид во раните 2000-ти, поддржувач на
речиси сите спортски колективи во градот, признат
општественик, помагател и почитуван Охриѓанец.

На 26-ти Април НАТГ„ Аматер“ одбележа 8
години од изведувањето на првата претстава „Сите
мои синови“ од Артур Милер во охридската гимназија,
од страна на 5 средношколци: Томе Укоски, Леа
Новеска, Катерина Петреска, Јован Цветкоски
и Никола Србиноски, по самостојно адаптирано
сценарио и сопствена режија, со поддршка од
своите родители, другари и професорки. Тоа беше
и официјален почеток со работа на Независната
аматерска театарска група „Аматер“.

АПРИЛ 2021

Почина Љубен Василески Саричко

МАЈ 2021

Почина истакнатиот охридски културен
и туристички работник, фотограф и
публицист Мишо Јузмески
Во 55-та година од животот во Охрид
ненадејно почина познатиот писател, фотограф,
културен и туристички работник, научен истражувач,
публицист и полиглот, Мишо Јузмески. Зад себе
остави бројни публикации и дела од областа на
културата и туризмот, меѓу кои и „Explore Ohrid“
(Истражи го Охрид) во која Јузмески ја претставува
општината Охрид во целина како единствен
туристички производ. Во 2020 редакцијата на OhridNews му додели признание на Јузмески за придонес
во развој на туризмот, а годинава, постхумно му
беше доделена и Светиклиментова Повелба.

Замина Љубомир Чаулев, поранешен
советник, социјалист и општественик
Во мај почина и Љубомир Чаулев
во 78 година од животот. Љубомир Чаулев,
беше поранешен член на Советот на општина
Охрид, поранешен претседател на огранокот на
Социјалистичката партија во Охрид и општественик.
Како член на Советот на Град Охрид, Чаулев даде
голем придонес во демократските процеси и јавните
дебати за прашања од исклучително значење за
охриѓани. Голем белег остави и во професионалната
кариера која ја заврши во охридски Водовод, каде
извршуваше раководни функции.

Охридско Езеро и Студенчишко Блато
впишани како Рамсар подрачја

Триесет години ателје и галерија
„Упевче“ – уметничката душа на Охрид

Со впишувањето на Охридско Езеро и
Студенчишко Блато во светската Рамсар листа,
нашата држава, по Преспанското и Дојранското
Езеро, го доби третото и најголемо водно
живеалиште од меѓународно значење. Заведено
под број 2449, подрачјето е прифатено согласно
сите 9 критериуми на Рамсарска Конвенција и е
со вкупна површина од 25.205 хектари. Со него
се управува од страна на трите општини: Охрид,
Струга и Дебрца.

На 15-ти мај пред 30 години, во старата
семејна куќа на влезот од охридската чаршија, беше
отворено Уметничкото ателје и галерија „Упевче“.
Тука се изложени дела на академскиот сликар
Славко Упевче, кој твори повеќе од половина век,
како и дела и мозаици на неговиот син Никола
Упевче, исто така дипломиран сликар на Факултетот
за ликовни уметности во Скопје. Познатиот уметник
Славко Упевче во богатата кариера има реализирано
35 независни изложби во земјата и странство, како
и бројни групни изложби. Тој е хроничар на Охрид,
кој е главен мотив во неговите надалеку познати
дела.
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Урбан дизајн на охриѓанка најдобар на Фотографија од „Свети Јован Канео“
Меѓународен конкурс
наградена од лондонски „Тајмс“

Болницата за кардиоваскуларни
заболувања во Охрид го победи
Ковид 19

Црквата „Свети Јован Канео“, едно од
најрепрезентативните обележја на Охрид е
мотивот на наградената фотографија што ја додели
неделното издание на лондонскиот весник „Тајмс“.
Станува збор за фотографија на Стив и Џин Куртек,
која беше испратена до весникот на отворениот
конкурс за најдобра фотографија, за потребите на
специјалното издание за патувања „Treilfinders“.

УНЕСКО

По повеќе од седум месеци интензивна
работа беше затворен Ковид центарот во
Специјализираната болница за кардиоваскуларни
заболувања „Св. Стефан“ во Охрид. Одделот
последен го напушти 40-годишен пациент од
охридско, чиј живот беше спасен од тимот лекари
на болницата. Тој бил примен со исклучително
тешка клиничка слика, со пропратни болести и
минал десетина дена на инвазивна механичка
вентилација. Тој е еден од малкумината пациенти
во нашата земја, кој успешно е излекуван од Ковид,
а бил приклучен на респиратор.
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го
потврди
негативниот
извештај за Охрид,

Во извештајот се нотирани сериозни
слабости за односот на државата, градските
власти и институциите кон заштитеното природно и
културно наследство. Во Извештајот на 123 страни
најголеми забелешки
имаше за прекумерната
урбанизација,
дивоградбите,
пренагласената
експлоатација на крајбрежјето, нефункционалниот
колектор, нарушувањето и уништувањето на
животната средина, како и недоволната заштита на
старата градска архитектура.

МАЈ 2021

Охриѓанката Марија Христовска ја доби
првата награда на меѓународниот конкурс за дизајн
„Urbanscape: Streetbeat Competition “, организиран
од „UNI Competitions“. Темата на конкурсот беше
дизајнирање на урбана опрема што го подмладува
ритамот на градот. Добитничкиот проект лоциран
во Охрид е насловен како „The Frame Bench„ или
„Клупа Рамка“. Авторката истакна дека инспирација
наоѓа во песните на нашиот локален, а светски
музичар Владимир Четкар. Проектот е исто така
избран да биде објавен во годишната публикација
на организаторот.

ЈУНИ 2019

Отстранети платформите на
најатрактивните плажи, објектите под
клуч

15 години од смртта на Вангел
Наумоски – сликарот од бајките

На 9 јуни започна отстранувањето на
платформите и урбаната опрема на најатрактивните
плажи на Охридското крајбрежје. Поради истечени
концесии и неспроведување постапка за издавање
под закуп од страна на локалната самоуправа,
објектите на овие плажи беа затворени, што
предизвика различни реакции во јавноста.
Општината акцијата ја оправда со преземените
обврски за зачувување на УНЕСКО статусот и
најави поинаков тип на уредување на плажите во
иднина.

На 13 јуни 2006 година, почина охридскиот
сликар Вангел Наумоски, еден од најуникатните
уметници чии дела го обиколија светот и светот
го донесоа во Охрид. Славниот Салвадор Дали
на изложбата на Вангел Наумовски во Галеријата
„Мона Лиза“ во Париз во 1970 година ќе рече:
„Ова е сликар од бајките“. Добитник е на светски
престижни награди - Гран при за сликарство од
Колекцијата „Винстон” во Женева ‘74, „Нерешки
мајстори” на ДЛУМ, Premio d’ Italia ‘80... Неговите
дела се изложувани во светски познати галерии.

15 милиони евра за експропријација на Гостите од Србија ослободени од
земјиште за автопатот Охрид – Кичево
плаќање јавен паркинг во Охрид
ЈП за државни патишта, од 2014 до
средината на декември 2020 година, платило
речиси 15,5 милиони евра за експропријација на
земјиштето за изградба на патот Кичево Охрид, во
случаите каде што сопствениците не се согласиле
со понудената цена и покренале судска постапка.
Над 5 милиони евра се исплатени за судски и
адвокатски трошоци за над 3.000 постапки кои се
воделе пред основните судови во Кичево и Охрид
и пред Апелационите судови во Битола и Гостивар,
покажа истражувањето на СКУП Македонија.
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Со одлука на Советот на град Охрид,
туристите од Србија во летната сезона 2021 беа
ослободени од плаќање на јавен паркинг во Охрид.
Оваа одлука уследи во знак на благодарност кон
српската држава за солидарноста со македонскиот
народ за време на Ковид кризата, изразена преку
донација на голем број вакцини и можност тие да се
аплицираат бесплатно на пунктовите кај северниот
сосед.

ООУ„Григор
Прличев“
Охрид Играниот филм “Дедо и Внук” освои
прворангирано училиште во државата
романски Оскар за најдобра камера
На 15-то издание на гала доделувањето
на наградите на филмската манифестација „Гопо“,
во Романија, во исклучиво силна конкуренција,
директорот на фотографија Патру Паунеску ја освои
престижната награда Најдобра фотографија на игран
филм. Романската асоцијација на кинематографери
му ја додели наградата за играниот филм “Дедо и
Внук” на охридскиот режисер Илија Пиперкоски, кој
е македонско-романска копродукција.

Охрид го доби првиот лајонс парк

Википедија ќе се збогатува со статии за
природните вредности на Галичица

На иницијатива на лајонс клубот „Охрид“, со
поддршка на останатите лајонс клубови во градот
„Десарети“, „Лихнидос“ и „Деница“ и помош од
Општина Охрид и ЈП „Охридски Комуналец“, Охрид
го доби првиот Лајонс парк. Паркот се протега на
површина од 2900m2 на потегот од игралиштето
после плажата „Бела Виста“ до Парк, покрај
пешачката патека. Засадени се 103 автохтони дрвја,
што ќе придонесе за разеленување на овој дел од
градот.
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Страниците на светската онлајн библиотека
Википедија, ќе бидат збогатени со статии за
вредниот ендемски жив свет во Националниот парк
Галичица. Ова во јуни беше договорено помеѓу Вики
клубот од Охрид и Јавната установа НП Галичица.
Целта е да се збогати Википедија на македонски
јазик со квалитетни написи од областа на науката,
културата, спортот и сè што е поврзано со градот
Охрид, велат од Вики клубот Охрид.

ЈУНИ 2021

Од вкупно деветнаесет основни и средни
училишта од целата држава кои ќе реализираат
зелени проекти за зачувување и унапредување на
животната средина и биодиверзитетот во рамките
на јавниот повик „Предизвик за млади истражувачи
– зелени проекти”, кој го спроведува ФИТР во
соработка со Министерството за образование,
ООУ „Григор Прличев“ Охрид со својот проект
„Влијанието на користењето на алтернативните
извори на енергија врз зачувувањето на здрава
еколошка средина“, е прворангирано училиште во
рамки на целата држава.

ЈУЛИ 2021

Охридскиот регион останува на листата
УНЕСКО

Студенчишкото Блато ставено под
привремена заштита

Комитетот за заштита на светското
наследство на УНЕСКО на 44 сесија што се одржа
во кинескиот град Фуџоу, ја усвои одлуката за
состојбата на заштитеното културно и природно
наследство на Охридскиот регион, со која на
предлог на Босна и Херцеговина, на Македонија
и Албанија им се дава дополнителен рок, кој во
првичниот предлог амандман изнесува две години,
за имплементација на препораките на Реактивната
мисија на УНЕСКО од 2020 година.

Студенчишкото Блато беше ставено под
привремена заштита од Министерството за животна
средина и просторно планирање. Привремената
заштита на подрачјето беше наведено дека ќе се
применува до денот на влегувањето во сила на
Законот со кој ќе се прогласи Студенчишко Блато за
заштитено подрачје, а кој беше во завршна фаза на
изработка.

Јубилејно 60 издание на „Балканскиот Трето алтернативно и културно-забавно
фестивал“
лето во Охрид
Со настапот на Ансамблот „Македонија“
и АКУД „Бранко Крсмановиќ“, Р. Србија, на
„Долни сарај“ започна 60-то, јубилејно издание на
Балканскиот фетивал на народни песни и игри.
Низ шесте децении традиција, препознаена и
призната од УНЕСКО, продефилирале над 60
илјади играорци, кои преку игра и песна од Охрид
ги шират универзалните вредности на фолклорот
и интеркултурното разбирање на различните
балкански народи.
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Во
организација
на
Културолошка
Иницијатива „5 до 12“, во јули започна третото
алтернативно и културно-забавно лето. Настанот
оваа година понуди 10 настани на кои учество
зедоа млади креативци. Алтернативната културна
манифестација има за цел промоција на млади
артисти и поттикнување на младите да почнат да се
занимаваат со уметност и спорт.

Со гала балетскиот концерт отворено 13 лица во шок по удар од гром во
61. „Охридско лето“
Градиште
Гром удри во близина на плажата „Оревче“
во Градиште, на 18 јули околу 15 часот, при што
имаше повредени, а повеќе граѓани претрпеа
шок. Како што информираше СВР Охрид, на
последици се пожалиле 13 лица. Четворица се
здобиле со полесни изгореници на долните и
горни екстремитети, а останатите се пожалиле на
претрпен шок, страв, тахикардија и проблеми со
слухот.

Ставен во функција обновениот базен
за рехабилитација на пациентите во
„Св. Еразмо“

Нов подвиг на Марко Пејчиновски

Во
специјализираната
болница
за
ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ повторно
беше ставен во функција базенот кој служи за
рехабилитација на пациенти. Целиот потфат за
реновирање за базенот кој не работеше повеќе од
10 години чинеше 8 милиони евра, обезбедени преку
грантова шема во рамки на проектот за одржлив
и инклузивен регионален развој реализиран од
Центарот за развој на Југозападниот плански
регион, со поддршка на Швајцарската агенција за
развој во соработка со Министерството за локална
самоуправа.

Охридскиот пливач Марко Пејчиновски на
3 јули комплетираше нов подвиг, препливувајќи ја
делницата Охрид - Св. Наум. Тој тргна во седум
часот од Градското пристаниште, а во Св. Наум
пристигна после 7 часа, 14 минути и 50 секунди.
Марко е најмладиот и единствен пливач кој ја
препливал оваа делница во двата правци.
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ЈУЛИ 2021

Со музичко-сценскиот спектакл „Големиот
Чајковски“, сочинет од најубавите дела на
рускиот композитор, а во изведба на уметниците
од Националната опера и балет на Античкиот
театар беше отворено 61. издание на „Охридско
лето“ најголемата и најреномираната културна
манифестација во земјата. Низ четириесетте
фестивалски денови на разни сцени во Охрид
настапија повеќе од 500 уметници од 18 земји.

АВГУСТ 2021

Пожар беснееше на Галичица
Пожарот што избувна на планината
Галичица на територија на Република Албанија,
на 31 август се пренесе на македонска страна.
Непристапниот терен полн со неексплодирани
експлозивни средства од Првата светска војна ја
отежнаа акцијата за гасење. По неколкудневна борба
со огнот во која учествуваа четириесеттина лица
од националниот парк, волонтери од Планинската
спасителна служба, припадници на ТППЕ Охрид,
ДЗС и други јавни служби, воздухопловниот ВИНГ
на АРМ, како и поволните временски прилики,
пожарот на Галичица беше изгаснат

Отворен Центарот „Една точка за
услуги” во Охрид

Нова трансформаторска станица во
близина на Охрид
На 29 август беше означен старт на изградбата
на 400/110 киловолтната трансформаторска станица
во Охридско – струшкиот регион, во близина на село
Мешеишта. Таа со влез и излез ќе биде поврзана на
новиот 400 киловолтен интерконективен далекувод
Битола - Елбасан, Р. Албанија.

33. Поетска ноќ во Велестово

На 20 август беше отворен Центарот за јавни
услуги „Една точка за услуги” во Општина Охрид.
Со овој Центар, беше потенцирано, граѓаните нема
да губат повеќе време по институциите да чекаат
за да земат некој документ, туку ќе можат на едно
место да добијат услуги од повеќе министерства и
државни институции.
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Триесет и третото издание на културната
манифестација „Поетска ноќ во Велестово“ што се
одржа од 20-22 август, беше посветена на поезијата
на Ристо Лазаров. Во рамки на манифестацијата
беше отворена изложбата „Татко и син Упевче“
посветена на творештвото на охридските уметници
Славко и Никола Упевче. На отворениот простор и
во тремот на црквата „Успение на Св. Богородица“
во село Велестово беше откриен мозаик на кој е
претставено логото на манифестацијата, што го
изработи Никола Упевче.

Прва лапараскопска операција на бубрег Изградбата на автопатот од Охрид до
во Охрид
Кичево доби нов рок
Владата на седницата одржана на 17 август
усвои Информација со која се утврди дека 31.12.2023
година е новиот рок за завршување на работите за
изградба на автопатската делница Охрид - Кичево,
без никакви дополнителни финансиски импликации
по Буџетот на државата. Овој автопат долг 57
километри, започна да се гради во 2014 година и
според првичните најави требаше да биде завршен
за 4 години.

Охрид во чест на Живко Чинго

Спречен меѓународен транспорт на
дрога на Охридско-струшкото крајбрежје

На
традиционалната
културна
манифестација „Вечер на Живко Чинго“, што се
одржа во неговото родно Велгошти, во атарот на
прекрасната црква Св. Петка, на Јована Матевска
Атанасова и беше доделена наградата за расказот
„Пура во Осака“, кој беше избран за најдобар за
2021 година на конкурсот кој традиционално го
распишува Општина Охрид во чест на големиот
охридски и македонски писател. Матевска
Атанасова е романсиерка и рецензентка, по
професија дипломиран психолог. Таа ја освои оваа
престижна награда и минатата година.

Припадници
на
Министерството
за
внатрешни работи на 1 август спречија меѓународен
транспорт на дрога во вредност од околу 250.000
евра. На регионалниот пат Струга-Охрид, во
близина нa вливот на реката Сатеска, беа лишени
од слобода две лица, во чија непосредна близина
беа пронајдени четири торби со марихуана во
вкупна тежина од околу 80 килограми.
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АВГУСТ 2021

За прв пат во охридската Општа болница на
18 август беше изведена лапараскопска операција
на бубрег. Операцијата беше реализирана од тим
уролози од болницата предводен од Д-р Горан
Балевски. Успешно беше опериран пациент од
Битола.

СЕПТЕМВРИ 2021

Со акламација изгласана Студијата за
валоризација на Охридското Езеро

Охрид во розово – градот се приклучи
кон кампањата за борба против рак на
дојка

Во советот на општина Охрид на 29
септември беше презентирана и со акламација
изгласана изготвената Студија за валоризација на
Охридското Езеро, со цел негово препрогласување
на ова заштитено подрачје во „Споменик на
природата“. Студијата се однесува само водената
површина на Езерото, кое е поделено во зони, а
околу 11% од целокупната површина е зона на
строга заштита.

Во ист момент во повеќе од 140 градови од
Европа, повеќе од еден милион луѓе ја започнаа
прошетката во розово на 26 септември за поддршка
на лицата кои се борат со рак. Кон 13-та по ред
парада „Напред розово- Race for the cure” се
приклучи и Општина Охрид.

Охрид пред 173 години низ очите,
перото и четката на Едвард Лир

Потпишан договорот за партнерска
соработка помеѓу градовите Охрид и
Огроџењец

Во музејот „Робевци“ во Охрид беше
отворена изложба на тема „Македонија низ очите,
перото и четката на Едвард Лир (17-24 септември
1848)”. Посетителите можеа да видат како изгледал
Охрид пред 173 години, кога немало ни „фотошоп“,
ни дигитални камери, се било автентично насликано
и нацртано, онака како што овој голем сестран
уметник, го видел и забележал градот.

Врз основа на Одлуката за збратимување
на Охрид и полскиот град Огроџењец која беше
донесена од страна на Советот на Општина
Охрид, градоначалникот Константин Георгиески и
градоначалничката на Огроџењец, Ана Пиларцук,
потпишаа Договор за партнерска соработка.
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Охрид домаќин на 19-та меѓународна
НАТО вежба „Северна Македонија 2021“

Општините Охрид, Струга и
Дебрца
потпишаа заедничка изјава за повторното
прогласување на Охридското Езеро за споменик на
природата. Сите три општини подеднакво се обврзаа
да ја поддржат заштитата на езерото, проактивно
да учествуваат во структурата за управување со
заштитеното подрачје и да се придржуваат и да
ги спроведуваат прописите и приоритетите кои се
однесуваат на заштитата на езерото, а се наведени
во Студијата за валоризација на Охридското Езеро.

19-та НАТО вежба во организација на НАТО
Евроатланскиот Центар за координација на одговор
при катастрофи и Центарот за управување со кризи
ги започна активностите во поранешната касарна
Генерал Михајло Апостолски во Охрид.

Трактор отпад „наполнија“ охридските
нуркачи од езерските води кај Трпејца

Во страотната несреќа во Тетово
починаа 14 лица

		
Членовите на Клубот за подводни
дејности „Охрид“ од Охрид, организираа еколошка
акција за чистење на езерското дно во крајбрежјето
на селото Трпејца. Од Езерото беше извaдена
поголема количина најразличен вид цврст отпад, кој
беше натоварен на трактор и соодветно одложен.

Во пожар што се случи на 8 септември во
модуларната болница во Клиничкиот центар во
Тетово, која целосно изгоре, животот го загубија
14 лица. Во ковид – центарот за време на пожарот,
имало вкупно 26 пациенти. Дванаесет преживеани
беа однесени на лекување во тетовската болница
и беа надвор од животна опасност. Причина за
пожарот наводно била куса врска. Случајот кој ја
вознемири јавноста се' уште не е расветлен.
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СЕПТЕМВРИ 2021

Зелено светло за повторното
прогласување на Охридското Езеро за
споменик на природата

ОКТОМВРИ 2021

Охрид добива „Виа ферата“
Започнаа активностите за поставување
на првата „Виа ферата“ за туристичка намена
во Национален парк Галичица. Станува збор за
безбедна патека за алпинистичко искачување на
карпа со помагала. Очекувањата се до јуни месец
2022 година да биде комплетирана фератата.

ФТУ Охрид ќе работи на промоција и
поддршка на туризмот
Агенцијата за промоција и поддршка на
туризмот и Факултетот за Туризам и угостителство
од Охрид потпишаа меморандум за соработка.
Документот опфаќа широк опсег на активности на
полето од туристичката индустрија, меѓународна
соработка,
ИПА-меѓународни
проекти
и
континуирано подигање на човечките ресурси во
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот –
АППТ.

ЕКО ФАП им вдахнува живот на стари
противпожарни возила

„Nordwind Airlines“ ќе лета на релација
Москва - Охрид

Активистите од здружението ЕКО ФАП од
Охрид реставрираа стари противпожарни возила кои
беа исфрлени од употреба и ги ставија во функција
на градот Охрид. На овој начин го развиваат вториот
оддел на Здружението – доброволна противпожарна
заштита. Здружението го презентираше возилото
пред охриѓани на градското пристаниште.

Покрај планираните операции од Москва и
Санкт Петербург до Скопје, авиокомпанијата „Nordwind Airlines“ воведува редовни летни чартери
помеѓу Москва и Охрид во 2022 година. Планирано
е летовите да се реализираат два пати неделно.
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Млада единка од Балканскиот рис „Охридско лето“ донираше средства од
фотографирана во НП „Галичица“
концерт на Општата болница
Националната установа „Охридско лето“
во знак на солидарност и хуман гест на Општата
болница од Охрид и додели 95 илјади денари,
средства собрани од продажбата на влезници од
хуманитарниот концерт „Танец и Ладо под ѕвездите“
одржан во рамки на годинашната фестивалска
програма. Целта на хуманитарната помош е
полесно справување во борбата против Ковид-19.

Гастрономската елита од регионот на
ФТУ Охрид

Годините се само бројка за Проф. Д-р
Павле Митрески

Магијата на кулинарските вештини во
кујната на Факултетот за туризам и угостителство,
Охрид на 16 октомври ја презентираа великаните
во областа на гастрономијата од регионот. Дел
од животното искуство на студентите при ФТУ
го пренесоа миленикот на многу генерации од
бившите југословенски простори Стево Карапанџа,
претседателот на здружението на шефови на кујни
на Црна Гора, Вуксан Митровиќ, Томаж Возењ,
Жељко Невен Бремец и Ѓорѓе Костиќ.

Животниот пат на проф. Д-р Павле Митрески,
познат македонски историчар и истражувач кој со
својот огромен истажувачки труд осветли бројни
страници од македонската историја, влезе во
десеттата деценија. Дека со истрајна и посветена
работа, се доаѓа до исклучителни резултати говори
фактот што во текот на своето творење и пишување,
до денес, Митрески има објавено околу 15-тина
трудови од историска гледна точка за Македонија,
а посебно за Охридско-струшкиот регион.
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Балканскиот рис повторно фотографиран
во Националниот парк „Галичица“. Фотографијата
од рисот направена на 21 октомври е од фотозамка.
Во последните година и пол има повеќе фотографии
од Балканскиот рис на различни локации од НП
„Галичица“, информираа од ЈУ Национален парк
„Галичица“.

ОКТОМВРИ 2021

Заев поднесе оставка

Ќе се гради луксузен ски центар на
Јабланица

Првиот човек на СДСМ Зоран Заев на 31
октомври по вториот круг од Локалните избори
поднесе оставка од премиерската функција и
од функцијата претседател на СДСМ, но остана
да ги извршува двете функции до избор на негов
наследник. Тој остана на ставот дека не треба да
има предвремени парламентарни избори.

Државава има потенцијал за изградба на
три луксузни ски центри по сите светски стандарди
и тоа на Јабланица кај Струга и Вевчани, на
Бушова планина, кај Крушево и Македонски
Брод и на Караџица, кај Сопиште и Студеничани,
информираше на прес – конференција в.д.
директорот на Агенцијата за странски инвестиции и
промоција на извозот Дејан Павлески, што ја одржа
заедно со Даниеле Костантини, консултант - експерт
од Италија.

Кирил Пецаков од ВМРО ДПМНЕ нов
градоначалник на Охрид

Распоредот на силите во Советот на
Општина Охрид е 10 – 8 – 2 – 1 – 1 – 1

Кандидатот на ВМРО ДПМНЕ, докторот
стоматолог Кирил Пецаков, победи на Локалните
избори за Градоначалник на Општина Охрид.
По вториот круг што се одржа на 31 октомври,
Пецаков победата ја прослави со симпатизерите
на градскиот плоштад. „Почнуваат нови прекрасни
денови како за Охрид, така и за Македонија“. –
изјави Пецаков. Негов противкандидат во вториот
круг беше до тогаш актуелниот градоначалник
Константин Георгиески од СДСМ.

Во трката за членови на Советот на град
Охрид на Локалните избори што се одржаа во
октомври, беа 11 листи. Во советот влегоа 6, односно
четири партии и две независни листи. Распоредот
во Советот на Општина Охрид е следен: ВМРО
ДПМНЕ - 10, СДСМ - 8, ДУИ - 2, Охрид пред се’ - 1,
Левица - 1 и Охрид има план Б - 1.
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Прво „online“ судење во Основниот суд
Охрид

Хидробиолошкиот завод Охрид ќе
ја истражува рибната популација во
Белчишко Блато

Во ноември 2021, беше одржано првото „online“ судење во Основниот суд Охрид. Судењето беше
спроведено за кривичен предмет со сослушување
на сведок кој се наоѓа во странство. Судијката
Билјана Белеска Пројкоска, која го водеше судскиот
процес, рече дека една од приоритетните реформи
во правосудството е токму спроведување на онлајн
судења заради олеснување на постапката.

Седум научни установи и институти добија
средства за научно-истражувачки проекти. На
проект за заштита на животната средина ќе работи и
Хидробиолошкиот завод – Охрид кој ќе ја истражува
„Еколошката состојба на рибната популација во
Белчишко Блато“, лоцирано во Општина Дебрца.

Охридската актерка Сара Климоска ја
одбележа филмската 2021

Кирил Пецаков ја презеде должноста
градоначалник на Охрид

Охриѓанката Сара Климоска, актерката која
на годинешното Берлинаре беше прогласена за
#shootingstar – ѕвезда во подем, е една од деветте
жени кои ја одбележаа 2021 во македонската
филмска индустрија, соопшти Агенцијата за филм.

Со примопредавање на должноста Кирил
Пецаков на 8 ноември и официјално ја презеде
градоначалничката функција во Охрид. Пецаков
на функцијата градоначалник дојде на местото на
Константин Георгиески кој изминатите две и пол
години управуваше со градот и кој му беше главен
противкандидат на одржаните Локални избори.
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Нов секретар на Општината и в.д.
директори на јавните претпријатија

Собранието на пленарна седница ги
верификуваше мандатите на новите пратеници
откако неколкумина народни избраници станаа
градоначалници на локалните избори одржани
есенва. На местото на Кирил Пецаков од ВМРОДПМНЕ, кој стана градоначалник на Охрид, во
законодавниот дом седна Грација Бакраческа.

Со одлука на градоначалникот Кирил
Пецаков, за нов секретар на Општина Охрид
назначен беше правникот Александар Китески,
вработен во Локалната самоуправа. Во јавните
претпријатија беа назначени в.д. директори: во
ЈП „Охридски комуналец“ - Саше Најдески, во
ЈП „Нискоградба“ - Александар Трпеноски, во ЈП
„Водовод“ - Сашо Сотироски, во ЈП „Билјанини
извори“ - Теодор Андоноски, во ЈП „Градски
Гробишта“ - Мите Здравески и во ЈП „Градски Пазар“
- Александар Попоски

Скратено работното време на Одделот
за детски болести во Општата болница

45 лица починаа во несреќа на
македонски автобус во Бугарија

Поради недостиг на доктори специјалисти
по педијатрија Одделот за детски болести при ЈЗУ
Општа болница Охрид почна да работи со скратено
работно време, додека не се најде соодветно
решение односно потребниот кадар од педијатри.
Во изјава за OhridNews од Министерството за
здравство најавија дека во најскоро време ќе се
обезбедат двајца педијатри на Одделот за детски
болести при ЈЗУ Општа болница Охрид.

Билансот на жртви од несреќата во Бугарија
на автопатот „Струма“ беше 45 починати лица, а
седум патници беа повредени. Тие беа пренесени
на болничко лекување во Софија, а по нивното
опоравување беа префрлани постапно на нашите
клиники. За да се идентификуваат жртвите беше
обезбеден биолошки материјал од нивните роднини.
Како можни причини за несреќата се наведуваа
техничка неисправност на автобусот, грешка на
возачот, но и лошата хоризонтална сигнализација и
состојбата на патот.
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Бакраческа на местото од Пецаков во
Собрание

Стартува забраната за пластични кеси

Вредна јапонска донација за Општата
болница Охрид

На 1 декември стапи на сила забраната
за пластични кеси. За граѓаните достапни се само
биоразградливи кеси за кои се наплатува надомест
од 15 денари, средства кои ќе бидат наменети за
специјалниот фонд за животна средина. Според
Министерството за животна средина и просторно
планирање, граѓаните лесно ќе се адаптираат на
промената, што е од големо значење за животната
средина.

Во присуство на Министерот за здравство
на Македонија Венко Филипче, на Министерот за
здравство од Република Бугарија Кирил Ананиев и
првата дама на нашата земја Елизабета Георгиевска
Пендаровска, на 5 декември, во Општата болница
во Охрид во употреба беше пуштен вториот
регионален центар за третман на деца со аутизам.
Центарот со површина од 250 метри квадратни, има
капацитет за 120 лица.

Новогодишно украсување на Охрид

Светиклиментови признанија во рацете
на вредни охриѓани

ДЕКЕМВРИ 2021

		

Новогодишното украсување на Охрид
започна на 6 декември од централното градско
подрачје. За украсувањето, предвиден е буџет
од околу 20.000 евра. За новогодишната ноќ во
Охрид планиран е организиран дочек на градскиот
плоштад на кој ќе настапат диџеи, бендови и
самостојни изведувачи исклучиво од Охрид. Исто
така, на првиот ден од новата година предвидена
е денска програма со охридска староградска песна
во изведба на охридски музичари.
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Наградата за животно дело „Св. Климент
Охридски – Патрон на Охрид“ за 2021 година,
највисоко признание што го доделува Општина
Охрид, годинава му беше доделена на Љупчо
Коцарев, интелектуалец, научник и актуелен
претседател на МАНУ. Светиклиментова Повелба
им беше врачена на Гордана Лолеска, активист за
правата на лицата со ретки болест и на еколошко
-хуманитарното здружение „Еко – ФАП“, а постхумно
на културниот и туристички работник, фотограф и
публисцист Мишо Јузмески.

Далимир Хајко, добитник на светската
награда за хуманизам за 2022

ОЕМУЦ Св. „Наум Охридски“ ќе
има целосен пристап за лица со
попреченост
Целосна
пристапност
за
лица
со
попреченост ќе добијат 14 образовни институции во
земјава – шест основни, и по четири средни и високо
образовни во рамки на проектот „ЕУ за вклучување“
кој што се реализира преку Акциската програма на
ИПА 2. Меѓу нив е и средното училиште ОЕМУЦ Св.
„Наум Охридски“ во Охрид.

Рамиз Мерко ќе претседава со Советот
за развој на Југозападниот плански
регион

Голем дефект на системот за
електроснабдување во Охрид и
регионот

Градоначалникот на Струга Рамиз Мерко
беше избран за претседател на новиот состав на
Советот за развој на Југозападниот плански регион,
во кој спаѓаат уште и општините Охрид, Дебрца,
Вевчани, Дебар, Центар Жупа, Македонски Брод и
Пласница. На првата конститутивна седница Мерко
нагласи дека очекува континуитет во регионалниот
развој, и поголема поддршка во реализацијата на
проекти што ќе придонесат за намалувањето на
диспаритетите меѓу регионите во државата, како и
во нивните рамки.

Нешто пред пладне на 11 декември дојде
до прекин во снабдувањето со електрична енергија
во Охрид, Струга, Дебрца, Ресен, Дебар и околните
села. Причина за прекинот беше дефект на 110
киловолтните далекуводи на АД „МЕПСО“ - „Битола
Ресен“ и „Вруток-Шпиље“, кои поради невремето
и снежните врнежи остнаа без напон информираа
од компанијата. По неколку часа дефектите беа
отстранети, а снабдувањето со елеклтрична
енергија во регионот со околу 200 000 жители
нормализирано.
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Далимир Хајко, светски познат филозоф,
есеист, литертурен критичар и професор на
Универзитетот од Жилина, Словачка, е добитник на
Светската награда за хуманизам за 2022 година. Со
ова исклучително признание, Охридската академија
на хуманизмот го слави името на Св. Климент
Охридски на сите светски меридијани. Професорот
Хајко е шеснаесетти добитник по ред.

ХЕРОИ НА ГОДИНАТА

ЈЗУ СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА-ОХРИД

К

овид пандемијата силно го притисна
здравствениот систем во земјата. ЈЗУ
Специјализирана болница за превенција,
лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни
заболувања „Св. Стефан“ - Охрид , го даде
максимумот и со кадар и со здравствени
услуги за лекување на голем број пациенти со
тешка форма на Ковид од овој регион. Дел од
лекарите, медицинскиот персонал и вработени
во Кардиолошкиот завод, во првите месеци од
годинава беа и позитивни на Ковид 19, што
ја отежна работата на установата, но истата
остана отворена за згрижувањето на сите итни
случаи. Салата за интервентна кардиологија
беше и во тие тешки моменти на располагање
24/7 во функција на третирање на сериозни
и животозагрозувачки состојби, а непречено
работеше и ургентна амбуланта за оние кои има
потреба од итен преглед.
Речиси сите хоспитализирани пациенти со Ковид
беа на кислородна подршка, а околу 10% од
нив имаа потреба од неинвазивна механичка
вентилација. Шестимина беа интубирани и
поставени на инвазивна механичка вентилација
(респиратор), а двајца од нив успешно го завршија
лекувањето, благодарение на тимот лекари
составен од искусен анестезиолог, интернисти
и кардиолози кои беа вклучени во 24 часовна
грижа за ковид пациентите.
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Годинава се одбележаа и 15 години интервентна
кардиологија во болницата. Воведувањето
на интервентната кардиологија како дејност
значеше почеток на нова етапа во развојот на оваа
установа, со која се етаблира Кардиолошкиот
завод во регионален центар за третман на акутен
миокарден инфаркт за целиот југозападен регион.
Во текот на изминатите 15 години направени се
близу 19 000 процедури, од кои речиси половина
се интервентни процедури.
Здравствениот кадар континуирано се усовршува
и доедуцира, со што установата стана пример и за
круцијалните промени направени во здравството
со цел да се мотивираат и задржат младите
лекари и здравствени работници да останат во
земјата.

ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИДОНЕС ВО ЛОКАЛНАТА ЕКОНОМИЈА И ЗАЕДНИЦАТА

ЗА ПЕТ ГОДИНИ „КОСТАЛ“ ВО ОХРИД ДОСТИГНА ИЛЈАДА ВРАБОТЕНИ

Ф

абриката во Охрид на групацијата „КОСТАЛ“, познат снабдувач со напредни електронски
технологии, електромеханички и мехатронички производи за големи индустриски капацитети,
веќе пет години функционира како успешна германска инвестиција, која е позитивен пример во
земјава.
Оваа семејна компанија, која е гигант во областа на автомобилската индустрија, оперативното
работење во Охрид го започна во 2016 година како браунфилд инвестиција лоцирана во погоните
на поранешен ЕМО во с. Косел. Денес овој високо софистициран производствен капацитет од
автомобилската индустрија, има 1000 вработени и е неизбежен дел од локалната, регионалната и
националната економија.
Голем подвиг е во овие услови да се стигне до 1000 вработени. Убеден сум дека Костал ќе биде
стожерната фирма на нашиот индустриски напредок, на соработката меѓу домашните и странските
компании и ќе биде врвна компонента во економскиот развој на државата. – ќе рече Претседателот на
Стопанската комора на Македонија Бранко Азески.
Фабриката на „Костал“ во Охрид е уникатен пример за компанија која не е лоцирана во главен
град, а сепак е капацитет со технолошки напредно производство. Погоните во Косел поседуваат
најнапредна технологија. Процесите како енергетската електроника, електрониката, лиењето пластика
и составувањето електронски елементи ги има само тука во Охрид и уште во капацитетите во Кина на
групацијата „Костал“ која е присутна на 42 локации во светот на 5 континенти.
Костал креира работни места, и помага на економијата, создава капацитети за обуки, ги
поддржува вработените и го унапредува претприемништвото.
Тоа е нешто што дефинитивно сакаме да биде одржано и да продолжи и во следните години,
велат од компанијата.
„Костал“ е редовен поддржувач на културните и спортските настани во градот.
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ЧУВАРИ НА ТРАДИЦИЈАТА

AНСАМБЛ БИЛЈАНА

А

нсамблот Билјана е основан во 2009 година како подмладок на стариот ансамбл Билјана и
четвртата трубадурска генерација во Охрид после тајфите на Анѓеле Караѓуле и Климе Садило.
Ансамблот е формиран од страна на Кузман Поп-Стефанија и неговиот внук Јован Поп-Стефанија
со цел да се продолжи фамилјарната музичка традиција, а воедно и да се продолжи музичка традиција
на нашиот град.
„Повеќе од една деценија ансамблот функционира во духот на староградската песна, а целта е
продолжување на традицијата, но и унапредување на ваквата музика што би значело зачувување во
форма која ќе биде подостапна за пошироката публика, со цел да им пренесеме барем дел од душата
која ја носи оваа музика сама по себе.“ - велат од Ансамблот.
Од неизмерна важност се посветеноста, љубовта, ентузијазмот кои ги има овој млад Ансамбл, овие
млади, но врвни музичари кои преку спојот на традицијата и модерниот културен живот тие преку
староградските охридски песни, го раскажуваат тогашниот секојдневен живот, ги раскажуваат приказните
кои пловеле по Охридското Езеро, но всушност ја чуваат приказната наречена Охрид.
Ансамбл Билјана се олицетворение на сè она што е охридско, она што е традиција, култура и историја.
Нивното одличје е староградскиот звук и песна, а пак тие се одличјето на Охрид, со кое градот треба
вечно да биде благодарен на приказна која ја носи и негува старгорадската песна нешто повеќе од 70
години.
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ПРИЗНАНИЕ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ

ЕВРОПСКИОТ ЕЛЕН СЕ ВРАЌА НА ГАЛИЧИЦА

Н

ационалниот парк Галичица е подрачје кое
изобилува со биолошка разновидност и
природни убавини како ретко која планина
во Македонија, но и пошироко во регионот.
Концентрацијата на вредности биле причина
државата да го прогласи за заштитено подрачје
во категоријата национален парк и да обезбеди
режим на заштита и управување со овие
вредности за тие да бидат сочувани и одржувани
за идните генерации. Значаен дел од територијата
на паркот се полу природните високопланински
пасишта. Настанале во содејство со човекот
кој воспоставил традиционален режим на
користење кој го практикувал во многу долг
временски период. Редовното напасување од
големите стада овци но и косењето на тревата
како и повременото палење на пасиштата,
создале вреден екосистем со исклучителна
биолошка разновидност и особени пределски
вредности. Одржувањето на овој екосистем е
возможно само со негово активно управување/
користење без разлика дали тоа ќе се обезбеди
со домашна стока или со здрава популација на
диви тревопасни животни.

Бидејќи не е реално да очекуваме сточарството
да стане повторно атрактивно, особено не
стариот традиционален начин, Јавната установа
Национален парк Галичица (ЈУНПГ) преку
повторно внесување на европскиот елен, се
обидува да обезбеди активно управување со
овие екосистеми. Со тоа ќе се зачувува барем
еден дел од овој вреден екосистем, потенцираат
од паркот.
Во текот на 2018/2019 година, ЈУНПГ изгради
репродуктивен центар за европски елен на
површина од околу 90 хектари и донесе 30
елени (24 женки и 6 мажјаци). Во следните
години со редовна прихрана и третман стадото
континуирано се зголемува и сега брои повеќе
од 60 единки. Почнувајќи од следната година
(2022) ЈУНПГ ќе почне со редовно пуштање
на одреден број возрасни единки надвор од
репродуктивниот центар. Со тоа очекуваме за
десетина години, природната популација на
европски елен во националниот парк да стане
самоодржлива и способна да обезбеди активно
управување барем на дел од високопланинските
пасишта и спречување на процесот на сукцесија,
истакнуваат од Националниот парк „Галичица“.

Драстичното опаѓање на интересот за сточарство
и изостанокот на користење на високопланинските
пасишта предизвика процес на сукцесија. Во овој
процес, можеме да очекуваме значаен дел од
овие живеалишта, во долг временски период да
се променат и да изгубат дел од својата биолошка
разновидност и пределските вредности кои ги
поседуваат.

Дополнително, зголеменото присуство на елени
во природата на паркот и можноста да се
набљудуваат во дивина значително ќе ја зголеми
атрактивноста на паркот за зголемениот број на
посетители. Со тоа очекуваме да придонесеме за
зголемувањето на свеста за потребата од заштита
на природното наследство кое го поседуваме,
потенцираат од НП „Галичица“.
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ПРИЗНАНИЕ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ОХРИД КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА

ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА

П

ланинската Спасителна Служба при Црвен
крст Охрид е доброволна волонтерска
организација која делува на регионот околу
Охридското Езеро, односно на територијата на
општините Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани,
Ресен и Поградец.
Искусните алпинисти од Алпинистичкиот
клуб ПАТАГОНИЈА Охрид партнерски со
Црвен крст Охрид кои го сочинуваат јадрото
на Службата, ја развиваат приказната уште од
самите почетоци. Службата располага со обучени
спасители за делување на комплексен технички
терен, како и повеќе од 30 волонтери, искусни
планинари, обучени за логистика, пребарување
и спасување на нетехнички планински терен.
Нивната мисија е неопходна за планинска
земја како нашата. Тоа може да се види преку
разни статистики кои утврдуваат на несреќните
случаи и неприлики пред и по почетокот на
функционирање на Спасителната Служба.
Особено во градот Охрид кој е туристичка
атракција и привлекува туристи преку целата
година, но најмногу во летниот период.

Нивната Служба е повеќе од потребна, а
тоа го докажуваат преку разни нивни залагања,
а најмногу посветеноста, љубовта и желбата за
промена и подобрување на условите во Охрид,
како за охриѓани, така и за гостите кои доаѓаат.
Покрај тоа ПСС, преку целата година
безусловно помага на активности, настани,
манифестации, фестивали кои се значителен
сегмент од културата и туристичката атракција во
градот, со што нивната логистика придонесува за
доусовршување на таквите настани, а со самото
тоа и до подобра понуда која ја нуди градот
Охрид.
Планинската Спасителна Служба се
доказ за упорна работа, посветеност, безбедност
и голема практичност во работите, која веруваме
дека секогаш ќе делува на најпрофесионално
можно ниво и дека ќе ја има потребната поддршка
за да постои и да се доусовршува не само уште
многу години, туку неограничено.

Со еден од нивните поголеми проекти:
„РЕГИОНОТ „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“ – БЕЗБЕДНА
ДЕСТИНАЦИЈА
ЗА
АВАНТУРИСТИЧКИ
ТУРИЗАМ“ успеаја да дадат придонес во
развојот на авантуристичкиот туризам во
прекуграничниот регион околу Охридското
Езеро преку подигнување на безбедноста на
домашните и странските туристи.
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НЕБОТО Е ГРАНИЦА ЗА ПЛАНИНСКИОТ ШАМПИОН ОД ОХРИДСКО ШИПОКНО

O

хриѓанецот Дејан Ангелоски во 2021ва
година продолжи каде што застана во
2020та, со нижење победи и рекорди,
еден по еден. Читајќи го овој текст ќе сфатите
зошто Дејан е апсолутен шампион кој полека, но
сигурно и без сомнение ќе го освои светот.

Овој септември, на домашен терен, Охрид
Ултра Треил на 66 километарската трка „Галичица
ултра“ со 3200 метри искачување, секако прв
финишираше охриѓанецот Дејан Ангелоски со
неверојатно време од 6:09:09 часа, а со тоа ја
потврди само титулата од претходната година
во Охрид.Јаготка на шлагот беше учеството
на Европското првенство во Португалиja, овој
ноември, каде Ангелоски го освои 16то место,
рамо до рамо со светските прваци, кои го
воочуваат потенцијалот и спортскиот дух на
Дејан, за кого тврдат дека неговото време допрва
доаѓа.

Шампионската
сезона
започна
во
февруари со планинската трка „Chipuno Winter Vertical“. Целта на вертикалната трка е да се
истрчаат 5 километри во помалку од 1 000 метри
надморска височина. Ангеловски кој помина
прв низ целта тоа го направи за 50 минути и 22
секунди.Тоа ги наговести новите подвизи и бројни
победи, рекорди, не само на наше тло, туку Дејан
одлично се претстави на европската и светската
сцена. На само 21 година таквите успеси го
докажуваат неговиот менталитет, неговата
физичка и психичка подготвеност, желбата и
љубовта кон планинското трчање и спортот, кој
Дејан го живее и дише.

Ангелоски е реткост на нашите простори,
неговиот потенцијал е неизмерлив и е несомнено
дека Охрид и Македонија ќе ги стави на
глобалната мапа, рамо до рамо со светските
прваци во планинско трчање.

Дејан Ангелоски го потврди статусот
на најдобар планинарски тркач во Македонија,
триумфирајќи на Планинарската трка „ВодноМатка“. Ангелоски со речиси половина час
подобро време од минатата година (4 часа, 59
минути и 21 секунда) прв низ целта ја помина
делницата долга 42 километри.
Титулата апсолутен победник и Државен
првак, триумфот на Планинската трка „Козјак
Вертикал“, на планината Бабуна, ја докажа
големината на шампионот Дејан. Делницата од
3,7 километри со искачување од 1050 метри,
Ангелоски ја помина за 42 минути и 10 секунди,
поставувајќи рекорд на патеката.
Во јули 2021ва на Светското првенство во
Скајранинг во Шпанија, Дејан го докажа одново и
одново својот потенцијал кој го поседува со тоа
што имаше најдобри резултати во македонската
репрезентација, но поголемиот резултат беше
неговото 6то место на небесното трчање во комбо
- вертикал и маратон на Светското првенство.
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АЛЕКСАНДАР ЌУЛУКОСКИ – CACANITO

К

ако по навика што работите во нашата
држава споро течат и не сме во чекор со
времето, така и во Е-спортот околу кој сѐ
уште се стигматизира, не се признава и не се
препознава како моќна алатка за промоција на
млади таленти, на градот, на државата. Но, за
среќа има такви луѓе, има играчи како Александар
Ќулукоски CacaNito поради кој со брзина на
светлината се доближуваме до другите Е-спорт
нации кои се долги години на сцената.
Оваа година за CacaNito беше исполнета
со многу успеси на индивидуално ниво, клупско,
така и на репрезентативно, учество на многу
турнири низ светот, медали, два пати број 1 во
Саудиска Арабија и најважниот успех од неодамна
со Е-спорт Репрезентацијата на Македонија го
освои светското првенство во Counter Strike:
Global Offensive кое се одржа минатиот месец во
Израел.
Со овој подвиг CacaNito и македонската
Е-спорт Репрезентација и Федерација ја пробива
стигмата на луѓето за Е-спорт гејмингот и
предрасудите да се занимаваш професионално
со Е-спортот и да градиш успешна кариера.
Како што кажува Александар, како и во
секоја друга работа најпотребно е посветено да
се занимаваш со тоа што го сакаш, да работиш
секојдневно на подобрување на себеси, да
тренираш напорно и да верувам во себе, само
така ќе успееш.
Александар Ќулукоски забрзано се
искачува до големите висини во Е-спортот, иако
има само 21 год. и го отвора патот за другите
генерации и играчи кои сакаат да се занимаваат
професионално со овој спорт.
Борбата како што кажува тој за официјално да
се признае овој спорт во државата е долготрајна
и тешка, но со вакви успеси патот се олеснува и
полесно е да се убедат луѓето дека сепак ова е
неизбежен спорт во едно модерно општество кое
сака да биде рамо до рамо со другите држави и
во чекор со времето.
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Јован Стојоски во Белград
исполни норма за ЕП

Почина Неџат Хусеин легенда
на охридското пливање и
ватерполо

Охридскиот атлетичар Јован
Стојоски се избори за учество
на сениорското Европско
првенство во сала од 5 до
7 март во Полска, откако
триумфираше на Атлетскиот
митинг „Црвена Ѕвезда“,
кој во јануари се одржа во
Белград, Србија. Стојоски прв
мина низ целта на 400 метри,
триумфирајќи со време 47
секунди и 57 стотинки, и нов
личниот рекорд.

Во хрватскиот град Загреб
каде што живееше последниве
дваесеттина години почина Неџат
Хусеин, одличен адвокат и голем
вљубеник во водените спортови.
Беше меѓу првите повоени членови
на Пливачкиот клуб „Охридски
бранови“, а заедно со Леко Радиќ
и Нико Нестор и иницијатор на
Охридскиот пливачки маратон на кој
и победи. Во 1959 година Хусеин го
преплива каналаот Ла Манш за 12
часа и шест минути.

Репрезентативецот Михајло
Младеновиќ нов ракометар
на Охрид

Седум членови на РК
Охрид во трка за Ол стар
тимот во Супер лигата

На ГРК Охрид му се
придружи уште еден
македонски репрезентативец.
Левиот бек Михајло
Младеновиќ (20) со
„гладијаторите“ потпиша
18-месечна соработка. Тој во
Охрид се пресели од скопски
Металург.

Седум членови на Ракометниот
клуб Охрид во различни
категории учествуваат во
трката за место во Ол стар
тимот на Супер лигата, што
го избира интернет порталот
„24ракомет“. Номинациите не се
случајни, затоа што охриѓани со
перфектен скор од 12 победи во
исто толку одиграни мечеви ја
завршија полусезоната во Супер
лигата.

Златен медал со нов
државен рекорд и сребро за
охридските стрелци

Охриѓанецот Дејан
Ангеловски победи на
„Chupino winter vertical“

Вонредните услови и
редуцираните тренинзи не
беа пречка за охридските
стрелци да остварат
одлични резултати на Куп
натпреварите во Македонија.
Јована Милевска до првата
позиција стигна со нов
државен рекорд (617,2
кругови), додека во јуниорска
категорија Бојан Спасеновски
од клубот „Лихнидос“ го освои
сребрениот медал.

Охриѓанецот Дејан
Ангеловски во 2021 година
продолжи каде што застана
во 2020 година, победувајќи
на планинската трка „Chupino winter vertical“. Целта
на вертикалната трка е да
се истрчаат 5 километри
во помалку од 1 000 метри
надморска височина.
Ангеловски кој помина прв
низ целта тоа го направи за
50 минути и 22 секунди.

Фудбалер на Охрид спаси
три деца од давeње
Фудбалерот на Охрид Един
Мерсовски е вистински
херој. Тој од давање во
Охридското Езеро спаси
три малолетни дечиња. Му
паднало сомнително што
се во вода во овој период
од годината, а кога видел
дека се вознемирени без
размислување скокнал по
нив и ги извадил од езерото,
во што му помогнале

Замина Јонче Петан,
човекот со магични раце
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Во 67-та година од животот,
почина познатиот физиотерапевт
Јонче Петан. Неговите „магични“
раце правеа чуда на спортските
терени. Беше дел од речиси
сите национални репрезентации,
почнувајќи од машката и
женската кошаркарска селекција,
фудбалската кога и да дојдеше
во Охрид, а имаше улога и
во ракометната селекција на
Македонија.

Дејан Ангелоски
неприкосновен на „Водно
Матка“

Охридскиот стадион доби
најсовремен систем за
наводнување

Ангелина Симиџиоска
шампионка на Македонија

МАРТ СПОРТ 2021

Стадионот на СРЦ
„Билјанини Извори“ доби
најсовремен систем за
наводнување, со што ќе се
подобрат условите за тренинг
и натпревари. Поставени
се 33 прскалки со сонда
за влажност на почвата,
кои може да се регулираат
онлајн. Системот е донација
од Фудбалската федерација
на Македонија - ФФМ.

Охриѓанецот Дејан Ангелоски
го потврди статусот на
најдобар планинарски тркач
во Македонија, триумфирајќи
на Планинарската трка
„Водно-Матка“. Ангелоски
со речиси половина час
подобро време од минатата
година (4 часа, 59 минути и
21 секунда) прв низ целта ја
помина делницата долга 42
километри.

Три одличја за охридските
атлетичари на државното
фрлачко првенство

Членот на Карате клубот
„Фудошин“ од Охрид,
Ангелина Симиџиоска,
го освои првото место
во возрасната категорија
2008/2009 во дисциплината
Ката на 53-то Државно
првенство во традиоцинално
карате, што се одржа
во Скопје, прикажувајќи
брилијатна техника и
извондреден квалитет.

Две од трите одличја
на фрлачкото државно
првенство освои Стефан
Стефаноски. Тој победи
во дисциплината диск со
фрлени 44,6 метри, а трет
финишираше во копје со
скор од 37,15 метри. Сребрен
медал освои младиот Симеон
Јовановски во дисциплината
копје со фрлени 15,15 метри.

Злато и сребро за
охридските тенисери на
Отвореното првенство во
Скопје

Тројца охридски атлетичари
дел од македонската
репрезентација

Посебна благодарница од
РФМ за тренерот на ГРК
Охрид

Во Охрид се снимаше
навивачката химна „Одиме
на Европско“

Пред почетокот на
натпреварот Охрид –
Еурофарм Пелистер од
плејофот во Супер лигата,
Ракометната федерација
на Македонија (РФМ), му
додели посебна благодарница
на тренерот на ГРК Охрид,
Раде Стојановиќ, за особен
придонес во развојот на
македонскиот ракомет.

Во месец април на неколку
локации во стариот дел
од градот, чаршијата и на
бродот „Армада“, се снимаше
еден дел од навивачката
химна „Одиме на Европско“,
специјално посветена за
Фудбалската репрезентација
на Македонија, која за прв
пат обезбеди пласман на
Европско првенство.
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Охридските атлетичари
Марија Јовановска (100
метри), Блажо Љушев (100
метри и скок во далечина) и
Јован Стојоски (400 метри)
се дел од македонската
репрезентација која во
црногорскиот град Бар се
подготвува за Атлетскиот
митинг во мај.

На Отвореното првенство
на Македонија за јуниори
и јуниорки до 14 години,
што се одржа во Скопје, во
женска конкуренција Ана
Стојановска во финалето
во два сета ја совлада Ана
Митевска. Сребрено одличје
освои Павел Стевковски кој
во финалето загуби од Алек
Трифуновски во два сетови.

МАЈ СПОРТ 2021

Замина „Џамбо“, бедемот
пред голот на РК Охрид

Пеналите кобни за
Охрид, Ренова остана во
фудбалската елита

Во трагичен настан што
се случи на охридското
крајбрежје, згасна животот
на голманот на РК Охрид
и повремен сениорски
репрезентативец Никола
Даниловски (24). По кратка
потрага безживотното
тело на младиот спортист
беше пронајдено во водите
на Охридското Езеро кај
Лагадин, без траги на
насилство, информираше
СВР Охрид.

Фудбалерите на Охрид не
успеаја да изборат учество
во Првата македонска
фудбалска лига. Тие
загубија од Ренова во бараж
натпреварот кој се одигра на
25 мај на тренинг центарот од
ФФМ. „Гипсарите“ славеа со
3-2 по изведувањето пенали.
Регуларниот дел од мечот
заврши 2:2.

Спортска магија во корона
време

Дејан Ангелоски Државен
првак во планинско трчање

Старите, но се уште добри
фудбалски легенди на
белградска Црвена Звезда
и Охрид потпомогнат од
мајстори на „буба-марата“
од регионот и помлади сили,
на охриѓани им приредија
вистинско спортско уживање.
Во ревијален натпревар на
теренот со вештачка трева
на СРЦ „Билјанини извори“,
Црвена Звезда и Охрид
одиграа нерешено, 2:2.

Охриѓанецот Дејан Ангелоски
се закити со титулата
апсолутен победник и
Државен првак, триумфирајќи
на Планинската трка „Козјак
Вертикал“, која се одржа
на планината Бабуна.
Делницата од 3,7 километри
со искачување од 1050
метри, Ангелоски ја помина
за 42 минути и 10 секунди,
поставувајќи рекорд на
патеката.

ЈУНИ СПОРТ 2021

Мал јубилеј на „Охрид
ТрчаТ“

Историски момент за
македонскиот фудбал

Милош Ранчиќ и Биљана
Кираџиева победија
на полумаратонот (21
километар) што се одржа
во рамки на јубилејното
петто издание на Атлетската
манифестација „Охрид
трчаТ“. На рекреативната
5-километарска трка победи
Муџахид Мислимоски пред
охриѓанецот Дејан Ангелоски.
Кај дамите триумфираше
Николина Милевска
Велјаноска.

На 13 јуни Македонската
фудбалска репрезентација,
на Националната арена во
Букурешт, Романија, за прв
пат настапи на Европско
првенство. Македонија
ги загуби трите меча во
групата во која уште играа
и Холандија (3:1), Австрија
(3:1) и Украина (2:1), но
остави солиден впечаток на
првенството.

Ден за паметење на
Галичица
Голем број планинари од
цела Македонија, го искачија
врвот Магаро во рамки на
планинарската еко-тура
која втора година по ред се
одржа во организација на
аватуристичкиот клуб „Mountain Madness“. Искачувањето
на Магаро започна во 8 часот,
а траеше околу шест часа во
двата правци.

Воска Спорт шампион во
Третата МФЛ
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Во присуство на
претставници на Фудбалската
федерација на Македонија
(ФФМ), Третата македонска
фудбалска лига југо-запад,
поранешните фудбалери
кои оставиле силен белег во
охридскиот фудбал и сегашни
фудбалери, ФК Воска Спорт
го прослави пласманот во
Втората лига-Запад, остварен
по победата во баражот со
Гостивар.

Охриѓанка го крши мразот
на Мистер Олимпија

Пекара Лихнида
триумфираше на
„Петровден 2021“
Екипата на Пекара Лихнида
триумфираше на 46-то
издание на турнирот во мал
фудбал „Петровден 2021“.
Пекара Лихнида во финалето
го совлада тимот на Ланч
Бар Пиколо со 4-2 пенали,
откако регуларниот дел
заврши 1-1. Бронзениот медал
и припадна на екипата на
Инсомниа, која со 3-1 (3-3) на
пенали славеше во дуелот со
Ресторан Бриони.

Охридските боксери успешни
во Куманово

ЈУЛИ СПОРТ 2021

Македонската боди
билдинг сцена за прв пат ќе
добие свој преставник на
најпрестижното боди билдинг
натпреварување Мистер
Олимпија, откако учество
потврди охриѓанката Кристел
Заровска. Таа е ќерка на
познатиот стоматолог Раде
Заровски. Од 12-та година
живее на Карипските острови,
а на Мистер Олимпија ќе
настапи како македонски
натпреварувач.

Кривокапиќ останува,
Шилегов нов ракометар на
Охрид

На првиот Меѓународен
меморијален турнир „Мирослав
Петровиќ“ во Куманово, златни
медали за охридскиот клуб
„Алексо Огненовски“ донесоа
Арсим Етеми во категорија до
81 килограм и Ферит Хоџа во
категорија до 69 килограми,
додека сребрени беа сестрите
Ана и Марија Мацески. За
најдобар тренер на турнирот
беше избран охриѓанецот
Владимир Цекиќ.

Охридскиот ракометен
клуб ги реши дилемите за
позициите среден бек и
десно крило во екипата,
продолжувајќи го договорот
со Филип Кривокапиќ и
ангажирајќи го Мице Шилегов
од Металург. Шилегов - Наум
Костов е тандемот на десната
крилна позиција.

Француските пливачи
победници на Oхридскиот
маратон

Ана Оласз од Унгарија
во женска и Оливер Марк
Антони од Франција во
машка конкуренција ги
освоија првите места во
финалето на Светскиот куп
во олимписката дисциплина
далечинско пливање 10
километри што се одржа во
Охрид, на кој учествуваа над
50 натпреварувачи од земјата
и светот.

Французите Аксел Рејмонд
во машка и Ошан Касињол
во женска конкуренција се
победници на Охридски
пливачки маратон од серијата
Ултра пливачки маратони
на Светската пливачка
федерација (ФИНА), што
се одржа во водите на
Охридското Езеро. Нашиот
најдобар маратонец Евгениј
Поп Ацев заврши трет.

КК „Дрим“ - Струга екипен
победник на 21-та Илинденска
регата

„Заедно за иднината на
езерото“

На 21-та Илинденска кајак-кану
регата на мирни води „Охрид
2021“, екипни победници беа
членовите на клубот „Дрим“ од
Струга, второто место го освои
клубот „Стрмец“ од Охрид, а
на трето место се пласираше
клубот „Larnaca“ од Кипар.
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Околу 30 едрилици
запловија на Охридското
Езеро на едриличарската
критериска регата „Заедно
за иднината на езерото“, што
се одржа во организација на
Едриличарската федерација
на Македонија. Заложба
на организаторите е да се
заштити Охридското Езеро
од испуштање на загадувачки
материи во во водите, а со тоа
да се заштити живиот свет.

АВГУСТ СПОРТ 2021

Светската пливачка елита
ги одмери силите во водите
на Охридското Езеро

СЕПТЕМВРИ СПОРТ 2021

Езерското дерби за ГРК
Охрид, „Рибари“ во еуфорија

Реми на Македонија и Србија
на модернизираниот стадион
во Охрид

Ракометарите на Охрид славеа
во Езерското ракометно дерби
што се одигра во рамки на
2то коло од Супер лигата.
Во салата „Нико Нестор“ во
Струга, „гладијаторите“ во тврд
меч извојуваја победа 19:21,
полувреме 11:11

Младите репрезентации
на Македонија и Србија, на
стадионот „Билјнини извори“
во Охрид одигра нерешено 0:0,
во рамки на квалификациите
за пласман на Европското
првенство во фудбал за
играчи до 21 година. На овој
натпревар во употреба и
официјално беше пуштена
новата источна трибина на
стадионот, која се изгради со
поддршка на ФФМ и УЕФА.
Ултра треил за гркот
Јанопоулос, 66к за
охриѓанецот Ангелоски

Екипите на Всадник и
Јужен Урал нови клупски
шаховски прваци на Европа

Победник на Охрид УлтраТреил 2021 е Константинос
Јанопоулос од Грција
со неверојатно време
од 11:44:01 часа. На 66
километарската трка
„Галичица ултра “ со 3200
метри искачување прв
финишираше охриѓанецот
Дејан Ангелоски со време од
6:09:09 часа.

Кошаркарскиот клуб
АВ Охрид ја шокираше
спортската јавноста
ненадејно повлекувајќи се од
Првата лига. Одлуката дојде
како гром од ведро небо,
бидејќи беше соопштена
една недела пред почетокот
на новата сезона.

ОКТОМВРИ СПОРТ 2021

Европската недела на
спортот заврши на Кеј
Македонија

Градското дерби во Охрид
за Воска Спорт
Во градското дерби, што се
одигра во рамки на 7то коло
од Втората фудбалска лига
– Запад на СРЦ „Билјанини
извори“, Воска Спорт го
совлада ГФК Охрид со 2:1.
Охрид поведе, но градскиот
ривал, кој формално ја
имаше улогата на гостин, со
два гола направи целосен
пресврт за триумф во
локалното дерби.

Агенцијата за млади и спорт
заедно со локалните клубови,
амбасадори и национални
спортски федерации, како
и спортски работници,
организираше завршен
настан од Европската
недела на спортот на Кеј
Македонија во Охрид. Во
рамки на настанот се одржаа
рекреативни спортски
активности во различни
дисциплини.

Охриѓанецот Етеми достојно
се прости од Светското
првенство во бокс

Одржан вториот Меч Рејс
Куп – Охрид 2021
Од 21ви до 24ти Октомври
беше одржан вториот по
ред Меч Рејс Куп – Охрид
2021, во организација на
едриличарските клубови
„Акватика Јахтинг“ и „Меч
Рејс Клуб“ од Охрид, а со
поддршка на Општина Охрид,
Едриличарска Федерација
на Северна Македонија и
Агенција за млади и спорт.
Победник на купот и бранител
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Охридскиот боксер Арсим
Етеми од боксерскиот клуб
„Алексо Огненовски“, како
дел репрезентацијата на
Македонија на Светското
првенство во Белград,
Република Србија, достојно
ги бранеше националните
бои. Toj загуби на поени во
1/16 финалниот двобој со
Молдавецот Андреи Чириаков.

Победа за ГКК Охрид во
Езерското дерби
ГКК Охрид забележа победа
во Езерското дерби со КК
Црн Дрим Струга. Во рамки
на шестото коло од Втората
кошаркарска лига охриѓани
славеа 67-70. Со оваа победа
ГКК Охрид се најде на 5-то
место на табелата.

Охридските каратисти од
карате клубот „Кун-су-то“
забележаа одлични резултати
на државното детско
превенство во карате, на кое
учествуваа над 250 каратисти
од сите клубови кои се
членки на Македонската
карате федерација.
Охридските надежи освоија
2 златни, 2 сребрени и 2
бронзени одличја.
Охриѓанецот Дејан Ангелоски
16-ти на Европското
првенство во Skyrunning

Методија Анѓелкоски
победник на првото
општинско првенство во
шах

Македонскиот двократен
шампион во планинско трчање,
Дејан Ангелоски со време
од 4:34:58 во дисциплината
SKY го освои 16 то место
на Европското првенство во
Skyrunning, кое се одржа во
Португалија. Покрај Ангелоски
учествуваа Александар
Кирковски кој го освои 24 место
и Марјан Бонев кој заврши на
29 место.

На првото општинско
првенство во шах „7 Ноември
2021” учество зедоа 23
шахисти од Општините Охрид
и Дебарца. Најуспешен беше
Методија Анѓелкоски со
освоени 7 поени од 9 партии,
второто место го освои
Константин Лушески со 6,5
поени, а третото место Јана
Анѓелкоска исто така со 6,5
поени.

Магијата на Езерското
дерби е во енергијата на
публиката и навивачите

Охридска доминација во
Езерското ракометно дерби

Спортските натпревари со и
без публика не се исти. Дерби
средбите уште помалку.
Ова на најдобар можен
начин го покажа Езерското
ракометно дерби кое вечерва
се одигра во спортската сала
„Билјанини извори“. Охрид
славаше со убедливи 29:18,
додека на трибините се
водеше вистински натпревар
помеѓу навивачките групи
„Рибари“ и „Паткари“.

УЕФА го избра Елмас за играч
на колото во ЛЕ

Спортска драма во
Абу Даби
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Возачот на „Ред Бул“ Макс
Верстапен е нов шампион во
Формула 1, по победата во супер
драматичната последна трка од
првенството, што се возеше за
Големата награда на Абу Даби.
Верстапен во последниот круг од
трката успеа да го престигне до
тогаш водечкиот Луис Хамилтон,
кого само 5000 метри го делеа
од рекордната 8-ма титула.
Холанѓанецот кому ова му е прва
титула, стана 34 шампион во
историјата на Ф1.

ДЕКЕМВРИ СПОРТ 2021

Натпреварот помеѓу
традиционално големите
ривали Охрид и Струга,
што се одигра во салата
„Билјанини Извори“ во Охрид,
во рамки на 13то коло од
ракометната Супер лига, не
го потврди епитетот на дерби.
Барем не на теренот, каде се
мина во знакот на домашната
екипа, која буквално го
“оддува” противникот,
нанесувајќи и убедлив пораз
на Струга 29:18, полувреме
14:7.

Двата гола кои му помогнаа
на Наполи да обезбеди
пласман во нокаут фазата,
на македонскиот фудбалски
репрезентативец Елиф Елмас
му го донесеа признанието
играч на колото во Лига Европа
(ЛЕ). Елмас ја заврши групната
фаза во ЛЕ со вкупно четири
постигнати голови, откако
претходно беше стрелец на по
еден гол на дуелите на Наполи
против московски Спартак.

НОЕМВРИ СПОРТ 2021

Успех на охридските
каратисти на државното
детско првенство

73 години
со Вас

