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Активности 

Завршена  изградбата на  потпорниот 
ѕид на Ободниот канал во  с. Спанчево 

Општина Чешиново-Облешево кон средината на месец 
февруари започна со работа за изградба  на потпорен ѕид 
над Ободниот канал во с. Спанчево (2-ра фаза).  
Ободниот канал во с. Спанчево се наоѓа во непосредна 
близина на основното училиште во Спанчево.   
Овој канал со надојдување на вода предизвикуваше 
одронување на дел од земјиштето  на улицата „1мај“ а со 
самото тоа беше предизвикано и отежнато движене на 
жителите од  улицата а исто така постоеше и  ризик за 
нивно комплетно отсекување .  
По изградбата на првата фаза во која беше изграден ѕид 
со должина од 30 метри и висина од 2 метри , продолжено е 
со изградба на дополнителни 40метри должина и 2метри 
висина, за кои  општина Чешиново-Облешево издвои 
средства во висина од 244.050,00 денари (без ДДВ). 
Со изградбата на втората фаза комплетно ќе биде 
остарнет проблемот на жителите од оваа улица . 



Работилница  на Македонско женско лоби 
во Чешиново-Облешево 

Македонско женско лоби подржано од Амбасадата на 
Обединетото Кралство во Македонија спроведува проект 
„Зајакнување на жените и девојчињата за зачувување на 
мирот и градење доверба” во кој учествува и општина 
Чешиново -Облешево. 
Проектот има за цел да придонесе за развивање на свеста 
за заложбите на НАТО алијансата кон регионалната 
безбедност, градењето на мирот и довербата при 
имплементирање на резолуцијата на ОН 1325. 
За таа цел, на 29.03.2016г., се одржа работилница на тема 
„Резолуција на Генералното Собрание на Обединетите 
нации 1325 жени, мир и сигурност и локалната 
самоуправа”. На работилницата присуствуваа 
претставници од локалната самоуправа, Советот на 
општина Чешиново-Облешево , членови на комисијата за 
родова рамноправност , невладиниот сектор и др. 
Учесниците на оваа работилница се запознаа со основите 
на Резолуцијата 1325, важноста на истата во рамките на 
локалната самоуправа која има клучна улога во развивање 
на свеста кај граѓаните за мир и безбедност како и 
предизвиците за понатамошното имплементирање на 
истата. 

Култура 

Промоција на книгата „Село Чифлик “ од 
Славица Цветкова 

Вчера 02.03.2016 год. со почеток од 13:00 часот во салата 
за состаноци на општина Чешиново-Облешево во 
Облешево  се одржа промоцијата на книгата „Село Чифлик 
“ од Славица Цветкова.   
Општинската салата за состаноци беше претесна да ги 
собере сите љубители на убавиот пишан збор. 
Авторот во книгата на еден прекрасен начин го има 
доловено времето како порано се живееше во ова село и 
како се живее денес. Преку оваа книга им  се дава трајна 
вредност на настаните и личностите од ова село со цел 
да не ги покрие превезот на заборавот. Оваа книга е од 
особено значење за општина Чешиново-Облешево , а 
аворот г-ѓа Славица Цветкова неуморно и посветено 
работеше на уште неколку книги кои ги има посветено на 
селата од нашата општина меѓу кои се : „Теранци низ 
времето“ издадена во 2008година , и Кучичино , минато, 
сегашност и иднина„ (издадена 2014год.) 



Образование 

Работилници за изработка на мартинки во
основните училишта во  

општина Чешиново-Облешево 

Во период од 29.02 до 02.03.2016г. , во основните училишта 
во општина Чешиново-Облешево се организираше 
работилница за изработка на мартинки .
Во работилницата учествуваа учениците од IV, V и   VI 
одд. ,  од двете основни училишта ОУ„Климент Охридски“ 
Облешево и ОУ„Страшо Пинџур“ Соколарци. 
На самата работилница учениците се запознаа со 
приказната и народните верувања за мартинките а воедно 
со својата активност и своите изработки ја продолжија 
заборавената  традиција за доделување на мартинки.  
Мартинката всушност претставува висулец од засукани 
конци кои се ставаат на 1 март за здравје и кај луѓето е 
познато дека носат среќа и здравје. Мартинката се 
изработува од волнено или памучно предиво во 2 основни 
бои - бела и црвена. Боите имаат строго определена 
смисла: црвено - крв, живот; бело - чистота, среќа.  
Мартинките се носаат  до моментот на првиот 
виден штрк, и се закачуваат на процветано дрво.  
Овој празник уште се нарекува и празник на "Баба Марта".
Освен во Македонија овој празник го сочувале  и го 
негуваат и во Бугарија, Романија,  Грција и Србија.  
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