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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

На 25.7.2014 година почна
изградба на автоматски систем за
наводнување на зеленилото во на
селбата Јане Сандански.
Станува збор за проект со
кој јавното зеленило во овој дел од
Општината поточно од ОУ „Ѓорѓија
Пулевски“ до булевар „Србија“ ќе
се наводнува со автоматски прс
калки, кои ќе бидат штелувани да
ја полеваат тревата во одредени
периоди од денот.
На површина од 13 хекта
ри ќе бидат поставени околу 1.500

прскалки, кои ќе црпат вода од бу
нарите за наводнување, така што
ќе се користи исклучиво техничка
вода.
На тој начин ќе се штеди
скапоцената вода за пиење, а тре
вата повеќе нема да се наводнува
рачно со црева како до сега.
Со оваа инвестиција, како
што рече градоначалникот на Оп
штина Аеродром, Ивица Коневски,
се очекува зеленилото
да биде постојано све
жо дури и во најтопли
те денови.
Работите ги изве
дува фирмата МГИ и се
очекува овој проект да
се реализира пред кра
јот на летната сезона.
Изградбата
на
овој систем за наводну
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вање ја поздрави и градоначални
кот на Град Скопје, Коце Трајанов
ски, кој рече дека тоа е во правец
на оправдување на епитетот зеле
на Општина Аер одром.
Инаку, Аеродром со своит е
вкупно 17 бунари со техничка во
да е една од ретките општини во
кои за наводнување на зелените
површини не се користи вода за
пиење.
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ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА НОВИОТ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЈАНЕ САНДАНСКИ“
На 27.8.2014 година градоначалникот на Оп
штина Аеродром, Ивица Коневски заедно со прет
седателот на Владата на Република Македонија,
Никола Груевски во присуство на голем број граѓа
ни на свечен начин го пуштија во употреба новиот
спортски центар „Јане Сандански“.
„Со изградбата на новиот спортски комплекс
нашите спортисти добија достојни услови за тре
нинзи и натпревари, а Општина Аеродром и Скопје
еден, со нескромност можам да кажам, најубав и
најрепрезентативен спортски објект, во кој ќе се
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организираат современи домашни и меѓународни
натпревари“, изјави градоначалникот Коневски.
Премиерот Никола Груевски изјави дека ова
е историски момент за спортот во Општина Аерод
ром, додека инвеститорот Сергеј Самсоненко дека
во изградбата на комплексот се вложени повеќе од
15 милиони евра.
Новиот спортски центар со капацитет за
6.500 гледачи, се изгради на местото на старата
спортска сала. Во главната повеќенаменска сала ќе
може да се вежба кошарка, ракомет, мал фудбал и

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

одбојка, а покрај неа, се изгради
и помошна сала за тренинзи со
капацитет од околу 1.000 гле
дачи, како и хотел, базен, спа и
модерен фитнес центар.
Во новиот спортски цен
тар, кој е изграден според си
те стандарди на ФИБА и ЕХФ, ќе
вежбаат кошаркарскиот клуб
МЗТ Скопје – „Аеродром“ и ра
кометните клубови на „Вардар“.
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ОСНОВЦИТЕ СО УНИФИЦИРАНА УЧИЛИШНА ОБЛЕКА
Училишната облека се состои од сиви панта
лони, бели блузи и тегет елеци со амблем, на кој е
извезено логото на Општина Аеродром и името на
училиштето.
Девојчињата имаат можност да одберат здол
ниште или панталони. Трошоците за 6.000 училишни
комплети ги покри Општина Аеродром.
Со воведувањето на училишната облека се
очекува да се постигне и чувство на еднаквост ме
ѓу децата, да нема поделби и разлики меѓу нив во
начинот на облекување, а од друга страна, пак, на
родителите да им се намалат трошоците за купува
ње гардероба, која некои родители не можат да си
ја дозволат.
Инаку, претходно Општина Аеродром направи
сондажа меѓу родителите, при што тие покажаа го
лем интерес за прифаќање на овој проект.

На 25.8.2014 година градоначалникот на Оп
штина Аеродром, Ивица Коневски и заменик-минис
терот за образование и наука, Спиро Ристовски ја
промовираа новата задолжителна училишна облека
во основните училишта во Општина Аеродром.
„Од септември учениците од сите основни учи
лишта во Општина Аеродром ќе почнат да носат учи
лишна облека“, изјави градоначалникот Коневски.
Тој додаде дека целта на овој проект е сите
ученици да бидат облечени во иста облека и да се
навикнат на соодветен кодекс на облекување. На тој
начин, основните училишта ќе ги достигнат стандар
дите на училиштата од европските метрополи.
Заменик-министерот Ристовски го поздрави
проектот како позитивен пример за тоа како уче
ниците ќе можат полесно да се фокусираат на вос
питно-образовниот процес, наместо на изгледот и
начинот на облекување и апелираше овој тренд да
го прифатат и другите општини во Република Маке
донија.
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РЕОНСКИ ЦЕНТАР „АЕРОДРОМ“
ДОБИ КОМПЛЕТНО НОВА ИНФРАСТРУКТУРА

На 4.8.2014 година градоначалникот на Оп излез на булеварот „Видое Смилевски - Бато“, со што
штина Аеродром, Ивица Коневски заедно со градона ќе се растовари постојниот сообраќај“, изјави градо
чалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, ја пушти началникот Коневски.
во употреба комплетно новата инфраструктура во на
Тој додаде дека проектот опфати изградба на
селбата Реонски центар „Аер одром“.
нови сервисни улици со тротоар и во вкупна должина
„Со овој проект не само што се поврзаа сите од околу еден и пол километар, со целосно осветлу
објекти во населбата, туку се обезбеди и уште еден вање.
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Исто така, во рамките на проектот се изградени
и околу 1.000 паркинг-места. Потребата од изградба
на комплетно нова инфраструктура беше неопходна
поради сè поголемиот број нови станбени објекти во
овој дел од Општината.
Изградбата на инфраструктурата во Реонски
центар „Аеродром“ чини 70 милиони денари обезбе
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дени од Буџетот на Општина Аеродром.
Градоначалникот Трајановски изјави дека Гра
дот Скопје го следи овој проект со тоа што ги извр
шува работите од своја надлежност, во конкретниот
случај парковското уредување со зеленило во Реон
ски центар „Аеродром“, со што на неговите жители ќе
им се подобрат условите за живот.
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ПРИЈАВУВАЈТЕ СЕ
ЗА КРЕАТИВНА ЛАБОРАТОРИЈА!
Од 1-ви септември до 9-ти
декември 2014 година ќе се от
вори креативна лабораторија на
територијата на Општина Аерод
ром посветена на дизајнирање
визион ерски концепти за одрж
лива иднина. Лабораторијата е
уникатен прототип за неформал
но еко-социјално претприем
ништво и иновативен пристап на
развивање заедници за живот,
учење и работа.

Овие 100 дена креативен
развој на одржливи концепти
за иднината се отворени за си
те кои имаат визија да развијат
иновативни идеи за простори за
живеење, учење и работа, ка
ко градини, вегетаријански рес
торани, објекти за сместување,
здравствени и образовни центри,
како што велат во меѓународна
та мрежа „Унавижн“ (Una Vision),
која ја организира креативната
лабораторија.
Исто така, за учесниците
ќе се организираат сесии со јога,
танцување, истражување во при

родата, медитација, како и часови
по македонски и странски јазици.
Секој е добредојден да го сподели
своето знаењ
 е и искуства со тимот
и пошироката заедница.
Пријавување и повеќе
информации може да се доби
јат на contact@unavision.eu или
на www.unavision.eu, како и на
www.facebook.com/dunavision.
Концептите и резултатите
ќе бидат презентирани пред јав
носта на крајот на проектот, по
што ќе почне имплементација на
најдобрите концепти за одржли
ва заедница.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ СЕ
ВКЛУЧИ ВО ПРОМОЦИЈА
НА РОДОВО ОДГОВОРНИ
ПОЛИТИКИ И БУЏЕТИ
На 20.6.2014 година Општина Аеродром учес
твуваше на конференцијата „Промоција на родово
одговорни политики во југоисточна Европа и Репуб
лика Молдавија“ во организација на жени на Обеди
нетите нации (UN Women).
На конференцијата беше потпишан Меморан
дум за разбирање меѓу десет пилот општини (Аерод
ром, Битола, Тетово, Струмица, Ѓорче Петров, Бого
виње, Маврово-Ростуше, Штип и Свети Николе, Град
Скопје) и UN Women.
Проектот претставува продолжение на досегаш
ните напори и постигнувања на полето на вклучување
на родовата перспектива во
креирањето на политиките
и буџетите и има за цел да
придонесе кон имплемента
ција на националните и ме
ѓународни обврски за оства
рување на родова еднаквост.
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БЕСПЛАТНИ
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

Во текот на јули и август на повеќе локации низ
општината се организираа акции со бесплатни пре
вентивни прегледи и совети за заштита од топлотни
те бранови.
Според општите препораки за полесно спра
вување со високите температури, на граѓаните им се
советуваше да консумираат здрава и свежа храна,
да пијат повеќе вода, да носат лесна и светла облека
и да не се излегува непотребно надвор во период од
11:00 до 17:00 часот.
Акцијата ја спроведуваа медицински екипи од
ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“, во соработка со Оп
штина Аеродром, а во рамки на програмските актив
ности на Министерството за здравство.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Информативен пункт на полицијата во текот на летниот период

ДА ГИ СПРЕЧИМЕ КРАЖБИТЕ
ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ!
На 9.7.2014 година во ТЦ „Капитол
Мол“ се промовираше проектот „Превен
ција од имотни деликти“ во соработка со
полициската станица „Аеродром“, во чии
рамки секоја среда во текот на летото на
влезот во ТЦ „Капитол Мол“ беше поста
вен информативен пункт на кој полициски
службеници остваруваа контакт со граѓа
ните, се делеше пропаганден материјал и
совети за спречување кражби во стано
ви, куќи и возила.
Основна цел на проектот е да се
зголеми информираноста на граѓаните
како да се заштитат од кражби во летни
от период, да се придонесе за зголемено
чувство на сигурност и зголемена довер
ба во полицијата.

„МОБИЛНАТА ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА“
НА ПАТРОЛА ВО АЕРОДРОМ

Мобилната полициска станица на територи
јата на Општина Аеродром во текот на јули и август
патролираше на три локации и тоа: кај новиот парк
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во Горно Лисиче, кај ОУ „Гоце Делчев“ и во Долно
Лисиче.
Целта на овие патроли е да се поттикне сора
ботката меѓу граѓаните и полицијата, да обезбеди
што поголемо присуство и достапност на полиција
та, да се одржи стабилен јавен ред и мир и поволна
безбедносна состојба во однос на криминалитетот.
За тоа беа организирани посебни мото-пат
роли составени од водач на безбедносен реон и
двајца полициски службеници коишто вршеа оп
шти полициски работи за да се детектираат заед
нички проблемите на заедницата и за да се упатат
граѓаните во соодветни институции.
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НОСЕТЕ КЕСИ КОГА ГИ ШЕТАТЕ КУЧИЊАТА!

На почетокот на август Оп
штина Аеродром упати апел до
граѓаните да ги шетаат своите ми
леници со маска на устата (ова се
однесува само на агресивните ку

чиња) и да носат кеси за собира
ње на изметот што тие зад себе го
оставаат на јавните површини, со
цел да се зачува животната среди
на, а граѓаните, особено децата, да
се чувствуваат безбедно кога ги
користат парковите и другите јав
ни површини.
Шетањето на милениците со
маска е обврска на граѓаните што
произлегува од Законот за прекр
шоци против јавниот ред и мир, за
чие почитување е надлежно МВР, а
обврската за собирање на нивниот
измет, пак, произлегува од Законот
за јавна чистота, за чие спроведува
ње се грижат општинските служби.
Така, според Законот за јав
на чистота, член 33, се изрекува

глоба на физичко лице кое „оста
ва фекални остатоци на домашно
милениче надвор од садовите за
отпад“.
Општинските
комунални
служби во придружба на полици
јата вршат засилени патроли низ
општината за да утврдат дали се
почитува законот. Токму затоа, се
очекува апелот да ги натера гра
ѓаните кога ќе ги шетаат своите
миленици да носат кеси за от
странување на нивниот измет во
садовите за отпад и на тој начин
да ги избегнат законските сан
кции, а истовремено да се зачу
ва животната средина и да можат
децата да играат во чиста и здра
ва средина.

СЕ ГРАДАТ НОВИ ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ
Во Општина Аеродром се градат нови пешачки патеки,
кои ќе им го олеснат движењето на граѓаните и ќе придонесат
за нејзин развој и разубавување.
Станува збор за изградба на нови пешачки патеки: од бул.
„АВНОЈ“ бр. 26 до ул. „Васко Карангелевски“ во должина од 81
метар; две пешачки патеки на ул. „Владимир Комаров“ бр. 15,
во должина од 100 метри, кај детската градинка Срничка“ клон
„Црвенкапа“, во должина од околу 60 метри, како и во Реонски
центар „Аеродром“ во вкупна должина од околу еден километар.
Со изградбата на пешачките патеки Општина Аеродром
продолжува со предвидената динамика да ја подобрува состој
бата на постојните патеки, како и изградба на нови пешачки па
теки на нејзина територија.

ПОПЛОЧЕНИ ПАТЕКИТЕ КАЈ ГРАДИНКАТА „ЛАЛЕ“
Општина Аеродром изврши реконструкција на плочници
те меѓу зградите кај градинката „Лале“, кои им задаваа пробле
ми на граѓаните поради вдлабнатини и насобирање вода.

АКЦИЈА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НЕРЕГИСТРИРАНИ
И ХАВАРИСАНИ ВОЗИЛА
На 7.7.2014 година во соработка со надлеж
ните служби од МВР и пајак службата на ЈП „Градски
паркинг“ Општина Аеродром почна акција за подиг
нување нерегистрирани хаварисани моторни возила
на целата урбана територија.
Акцијата опфати подигнување нерегистрирани
хаварисани возила коишто неколку години не се ко
ристат и истата се спроведува поради тоа што тие во
зила претставуваат опасност за жителите, ја нагрду
Инаку, подигнатите возила се носеа на паркин
ваат околина и зафаќаат јавна површина (која служи гот на ЈП „Градски паркинг“, од каде што сопствени
на оние кои ги користат своите возила).
ците можат да ги подигнат своите возила.
Претходно, Општина Аеродром апелираше до
Оваа акција се презема пред сè за да се зго
жителите на нејзината територија сами да ги тргнат леми еколошката свест кај граѓаните и да се подиг
нерегистрираните возила, со цел да не се изложуваат не урбаното живеењ
 е на повисоко ниво. До сега се
на непотребен трошок за подигнување на своите во подигнати околу 130 хаварисани и нерегистрирани
зила од паркингот на ЈП „Градски паркинг“.
возила.
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Пред

Потоа

ПОПРАВЕНИ ДУПКИТЕ
ЗАД ТРГОВСКИОТ
ЦЕНТАР „КАПИТОЛ“
Во текот на летото се изврши поправање на дупките зад
трговскиот центар „Капитол“, коишто им задаваа проблеми на
граѓаните и возилата.

септември - октомври 2014 година| број 60
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АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ
Тричлената комисија во сос
тав Петар Темелковски, претсе
дател, Александра Кардалевска и
Оливер Јосифовски, членови, едног
ласно ги додели паричните награди
и тоа Гран-при за најдобра прет
става на „Без паника“ во режија на
Благој Мицевски, а во изведба на
актерите од Народниот теат ар Би
тола. Награда за најдобар режисер
доби Синиша Ефтимов за претста
вата „Сомнително лице“, за најдоб

Многу врева за ништо
Со премиерата на претстава
та „Многу врева за ништо“ од Вили
јам Шекспир во изведба на актери
те од Театар Комедија, а во режија
на Дејан Пројковски на 30.6.2014
година заврши првиот Меѓунаро
ден фестивал на комедијата „Гола
месечина“, кој почна на 21-ви јуни
во Општина Аеродром.

Подземна комедија

Од врачувањето на наградите

Хамлет во Долна Мрдуша

Хамлет во
пикантен сос

За секоја од 8-те претстави
се бараше столче плус

Прв меѓународен фестивал на комедијата

НАД 10.000 ГЛЕДАЧИ ЈА ПОСЕТИЈА „ГОЛА МЕСЕЧИНА“
Гран-при за најдобра претстава доби „Без паника“, за најдобар режисер
е прогласен Синиша Ефтимов за „Сомнително лице“, а Елвира Аљукиќ и Зоран Љутков
се наградени за најдобра женска и машка улога
Сомнително лице

14

Без паника

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ра женска улога - Елвира Аљукиќ за претставата „Хам
лет во Долна Мрдуша“, а најдобра машка улога доби
Зоран Љутков за претставата „Солунски патрдии“.
Инаку, за време на фестивалот, кој се одржа на
отворена сцена поставена на фудбалското игралиш
те кај паркот на
Пукна срам
езерата беа из
ведени вкупно
осум претста
ви, кои ги ви
доа над 10.000
граѓани, со што
се оправдаа за
ложбите на Оп
штина Аерод
ром со средства
од својот Буџет

септември - октомври 2014 година| број 60

Солунски патрдии

да го збогати културниот живот на граѓаните и да ги
развесели и разведри љубителите на театарот и коме
дијата.
Изборот на претставите за првото фестивалско
издание, за кои влезот беше бесплатен, го погоди вку
сот на публиката и покажа дека оваа манифестација
треба да прерасне во традиција и на тој начин да ја
направи културата достапна до секој граѓанин.
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Драги читатели, Општи
на Аеродром од неодамна Ви ну
ди можност на овие страници од
весникот да го покажете својот
креативен дух претворен во Ваши
фотографии. Токму овој простор
од весникот е посветен на сите
тие што сакаат и умеат да фотог
рафираат или, пак, поседуваат
прекрасни фотографии. Прифат
ливи се фотографиит е со кои ќе ја
претставите Општина Аеродром,
природа, пејзажи, фотографии
од Вас сликани во неа, од Вашите
најслатки, најоткачени и најсреќ
ни деца, миленичиња, оние кои Ви
ја смеат душата, едноставно, сè
што мислите дека е интересно и
заслужува место во овој весник.
Старите фотографии од Оп
штина Аеродром ќе бидат обја
вени со посебно задоволство!
Фотографиите можете да ги ис
праќате на електронската адреса
на весникот:
vesnik@aerodrom.gov.mk

Задолжително!
Покрај фотографијата, треба да се наведе
насловот, локацијата и името на авторот.

ѕид на
креативни
фотографии

Илинден" - Александра Пешевска Митановска

"

Се подготвува невреме" - Јелена Хиниќ

"

Графит" - Марјан Келемен

"
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Крст" - Марјан Георгиев
"

Можам" - Мирјана Китановска

"

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Најмладиот коњаник" - Гоце Трпковски

септември -"октомври 2014 година| број 60

Облачниот Мичурин" - Сандра Настовска
"

Гулаби" - Здравко Тодоров

"
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

„СРНИЧКА“ ДОБИ СОЛАРЕН СИСТЕМ
Во градинката „Срничка“, об во зрачење, како во сончевите, така
јект „Црвенкапа“, неод амна се ин и во облачните денови. Со помош
сталираше 150-литарски соларен на сончевиот систем ќе се користат
систем во рамки на проектот „Гради обновливите извори на енергија, ќе
на на добрина и љубезност – услов се намали потрошувачката на елек
за одржлива енергетска заштеда“.
трична енергија, а најважно од сè е
Соларниот систем ќе го апсор што ќе се зачува животната средина
бира директното и дифузното сонче од загадување.

„СРНИЧКИТЕ“ И „БУБАМАРИТЕ“ УЧЕА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ
Дечињата од градинки
те „Срничка“ и „Буба Мара“ на
возраст од 4 до 6 години нео
дамна следеа едукативни ани
мирани филмови за безбедност
во сообраќајот во соработка со

претставници на Отсекот за
превенција на единицата за
безбедност на патниот сооб
раќај при СВР – Скопје.
Преку следењето на
анимираниот филм децата имаа
можност да се запознаат со
карактеристиките на локал
ниот сообраќај, како и да
стекнат здрави и безбедни
навики за учество во сооб
раќајот.
Исто така, преку инте
рактивен разговор дечиња

та од градинките се обидоа да го
разберат значењето на боите на
семафорите, научија како вни
мателно да поминуваат улица во
придружба на возрасна личност,
како и да препознаваат знаци на
опасност (сирени на пожарни
карска и полициска кола и кола
за брза помош).

Во Долно Лисиче

СЕ ОТВОРА ЦЕНТАР
ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ
„СЛОНЧЕ“
Од септември во просториите
на ПОУ „Гоце Делчев“ во Долно Ли
сиче во Општина Аеродром ќе почне
со работа новиот центар за ран дет
ски развој „Слонче“, кој ќе работи во
состав на ЈУДГ „Буба Мара“.
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нема можност или потреба за от
ворање градинка, поради тоа што
многу често баби и дедовци се гри
жат за своите внуци во домашни
услови и не се во можност да пла
тат месечен надоместок за престој
во градинка.
Центарот за ран детски развој
во Долно Лисиче претставува поев
тина можност за родителите, пора
ди тоа што не плаќаат надоместок
за престој и за потрошни матери
јали (боички, хартија, лепило итн.)
за нивното дете да ја посетува оваа
програма.

ИБ ПРОГРАМА ВО ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

ДЕЦАТА УЧЕА ЗА ВАЖНОСТА НА ШТЕДЕЊЕТО ЕНЕРГИЈА
Во детската градинка „Срничка“, клон „Изворче“, какви извори енергија има, зошто е важно да се штеди и
неодамна се реализираа практични истражувачки и иг како да се штеди енергијата.
ровни воспитно-образовни активнос
Претставниците од МАЦЕФ им
ти со децата и воспитно-згрижувач
обезбедија на децата и на воспиту
киот тим во градинката во соработка
вачите на градинката илустративни и
со едукатори од Македонскиот цен
манипулативни дидактички материја
тар за енергетска ефикасност.
ли, кои би можеле и понатаму да ги
Децата имаа можност да на
користат во реал изација на активнос
учат што е енергија и колку е важна
тите за еколошка едукација во рани
за животот на целата планета Земја,
от детски развој.

Центарот за ран детски раз
вој Општина Аер одром го отвора во
соработка со УНИЦЕФ во рамки на
иницијативата „Првите 5 се најваж
ни на свет“.
Децата на возраст од 3 до 6
години од Долно Лисиче ќе
имаат можност да посету
ваат предучилишна програ
ма, со цел да им се обезбе
ди правилен психо-физички
и социо-емотивен развој.
Центрите за ран дет
ски развој се од најголема
полза за оние места во кои

Во ОУ „Браќа Миладиновци“
во Општина Аеродром од минатата
година се воведе меѓународната ИБ
програма за одделенска настава, ко
ја е трансдисциплинарна програма
за меѓународно образование дизај
нирана за поттикнување на целокуп
ниот развој на ученикот.

ИБ програмата се заснова на
одредени стандарди коишто конти
нуирано се надградуваат и практики
коишто се применуваат при плани
рањето, реал изирањето и оценува
њето на работата и на ученикот и на
наставникот.
Програмата ги поддржува на
порите на учениците да се здобијат
со разбирање за светот и да научат
како да функционираат во него, да
се движат од точката на незнаење
до знаење, да идентификуваат што
е реално, да препознаат што е соод
ветно, а што не е.
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Преку оваа програма кај уче
ниците се поттикнува клима на от
вореност, соработка и меѓусебна
поддршка, што ќе овозможи зголе
мена свест и одговорност, разбира
ње и почитување.
Со оглед на позитивните ре
зултати од оваа програма, во учи
лиштето ќе ја продолжи и во пред
метна настава, односно од 6 до 9
одделение во претстојнава учебна
година, со што би се продолжил
континуитетот на веќе поставениот
начин на работа сведен на истражу
вачка дејност.
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ЗАБАВА

3Д АНИМИРАН ФИЛМ
Пиратска самовила (The Pirate Fairy)

ВЕРУВАЈ ВО СВОИТЕ ИДЕИ И
НЕ СЕ ОТКАЖУВАЈ ОД СОНИШТАТА!
Анимираниот филм „Пиратската самовила“ порачува дека не треба да им го вртиме грбот на пријателите,
па дури и кога ќе направат нешто погрешно, но и дека треба да веруваме во своите идеи
и да не се откажуваме од соништата

ДЕТСКИ БИСЕРИ
Кога мама се скара со
тато за првпат видов
летечки чинии.
Не знам колку години
имам. Тоа цело време се
менува.
Татко ми израснал на село. Тој видел крава
во живо!
Бараат од мене да се поправам,
а не бев ни расипан.
Не знам колку години има дедо ми.
Тоа е висока математика.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Полуостров е остров кој сè
уште не е направен до крај.

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ ГРАФИТИ
Покрај класичните ѕидни графити како неизбежен декор во
урбаните средини, некои нови дечки почнаа да изработуваат
и тродимензионални графити. На сликата десно е прикажан
уште еден пример на тродимензионален графит изработен на
тротоар. Инвентивно, нема што!

Во животот не е важно
кој те турнал да паднеш.
Важно е кој ти подал
рака да станеш!
септември - октомври 2014 година| број 60
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дизвика повеќе грешки и поради
тоа ќе стане пират-самовила. На
тој начин се здружува со пиратот
Џејмс, кој е всушност, младиот Ка
петан Кука.
Но, како и секогаш тука е
умната Ѕвончица, која прави напо
ри за ослободување од злото што
ја опседна пиратката Зарина, која
наивно им верува на новите прија
тели пирати.
Анимираниот филм „Пират
ската самовила“ нуди повеќе по
раки, меѓу кои и таа дека не треба
да го вртиме грбот на пријателите,
па дури и кога ќе направат нешто
погрешно, но и дека, треба да
веруваме во своите идеи и да
не се откажуваме од своит е со
ништа.
Гласовите во филмот ги
позајмуваат актерите Мај Вит
ман, Кристина Хендрикс, Том
Хидлестон, Луси Лу и други.

Оди некоја баба на доктор за преглед. По
направените анализи на крвта докторот и
вели на бабата:
- Бабо, многу ти е слаба крвта, треба да
јадeш повеќе железо.
Бабата на тоа одговара:
- Абе докторе, јас со вилициве мои леб не
можам да јадам како што треба, не пак
железо.

МУД

Несфатената пиратска са
мовила Зарина, која е чувар на
правта во светот на самовилите,
го краде сиот магичен син прав и
одлетува далеку за да ги здружи
силите со пиратите од островот
„Скал Рок“ (Череп Карпа). Тогаш
почнува авантурата на талентира
ната Ѕвончица и нејзините другар
ки самовили за враќање на правта
каде што припаѓа и нивниот мирен
свет почнува да се врти наопаку.
Дизниевата пиратска само
вила Зарина, по природа е вешта,
полна со идеи, љубопитна за сè шебната прав за исполнување на
што ќе види, сака да се прилагоду своите креативни изуми ќе пре
ва на измените, но и да измис
лува нови работи. Во еден таков
експеримент нешто ќе тргне
наопаку и целата самовилска
заедница ќе биде ставена во
опасна ситуација.
Токму нејзината преголе
ма желба да ја искористи вол

Многу се исплашив кога се
разболе мама.
Мислев дека тогаш тато ќе ни
готви.

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ
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ЗДРАВЈЕ

Сколиоза

РАНЦИТЕ ВАЖЕН ПРИЧИНИТЕЛ ЗА ИСКРИВУВАЊЕ НА ‘РБЕТНИОТ СТОЛБ
Д-р Толе Битовски,
спец. физијатар
Поликлиника „Јане Сандански“

Сколиоза (skolioz is) е де
а сè уште не е развиена муску
формација или искривување на
латурата да го држи телото.
‘рбетниот столб во фронталната • јувенилни од 4 до 10-годишна
рамнина.
возраст. Тоа е период кога де
Сколиозата може да биде
тето оди во градинка или учи
левострана (кривината е на лево),
лиште и неправилно седи и носи
деснострана (кривината е на дес
ранец, кој не е адекватен на не
но), во форма на латинската буква
говата телесна тежина, особено
S и други поретки типови.
ако ја носи на едно рамо.
• адолесцентни над 10-годиш
на возраст. Во овој период е
ПОДЕЛБА СПОРЕД
карактеристично неправил
ВОЗРАСТА
но седење, намалена физичка
• инфантилни до 4-годишна воз
активност, хормонски дисба
раст. Ова е период кога бебето
ланс, раст на коските и муску
уште од неколку месеци го ста
латурата, а посебно кај девој
ваме да седи и го учиме да оди,
чињата кои поради растење на
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градите заземаат кифотична
згрбавена позиција, која при
донесува за деформации на
‘рбетот.

ИСПИТУВАЊЕ НА
СКОЛИОЗА ОД СТРАНА
НА РОДИТЕЛ
Детето можеме да го испи
таме на тој начин што ќе го пос
тавиме да стои право пред нас, со
нозете една до друга, рацете до
телото, главата исправена.
Симптомите на сколиоза се
следните: пониска положба на ед
ното рамо во однос на другото, по

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ниска положба на едната плешка
во однос на другата плешка, кар
лицата не е во водорамна полож
ба, послаба мускулатура на грбот
на едната страна, градниот кош е
асиметричен…
Кога детето ќе се наведне
се забележува дека линијата што
ја формираат продолжетоците на
пршлените оди на една страна по
веќе. Колку локацијата е повисока
и порано настаната толку е потеш
ка прогнозата на сколиозата.
Треба да се истакне важнос
та за навремено откривање на де
формациите на ‘рбетот во детската
возраст и преземање соодветни

до 15% од тежината на детето.
Секоја тежина на ранците поголе
ма од 15% од тежината на децата
претставува ризик за настанување
на деформација на ‘рбетот.
Треба да се информира на
шата јавност за оваа важна ин
формација и да се преземат соод
ветни мерки и решенија.
Секојдневно сме сведоци
дека учениците се товарени ка
ко „магаренца“, со ранци, патики,
блокови од ликовно, материјали
терапевтски процедури за лечење по ОТП и др.
на деформациите на ‘рбетот.
Затоа укажувам на еден
важен причинител ранецот како
важен фактор за деформација на
ПРЕВЕНЦИЈА
‘рбетот.
Навременото детектирање
на искривувањата на ‘рбетот кај
децата и примена на физикална
терапија, вежби, пливање, маса
жи, кинезитерапија, ортопедски
помагала, совети за правилно др
жење на телото пред телевизор,
пред компјутер, на училиште, ре
довни спортски активности и дру
го доведува до посакуваните ре
зултати.
Од посебна важност е да
се истакне и знае: училишните
ранци треба да бидат анатомски,
да се прилагодуваат на телото со
височина од плешките до карли
цата и со појас околу струкот и
две прерамки за двете рамења.
Тежината на ранците за
едно со книгите и приборот, не
треба да биде потешка од 10%
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ЖИВОТ

ЖИВОТ

СЛОВЕНЕЧКИТЕ ОПШТИНИ ШОШТАЊ И
ВЕЛЕЊЕ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

КОЊАНИЦИТЕ ОД ГОРНО ЛИСИЧЕ И
ГОДИНАВА ОДЈАВАА ДО КРУШЕВО
Триесетина коњаници од ку години и ќе продолжи и натаму
Горно Лисиче на 27.7.2014 година да ја негува традицијата, бидејќи
од дворот на Општина Аеродром Илинденскиот марш е најголемата
тргнаа кон славното Крушево, ка и најзначајната културна манифес
де што на 2-ри август се приклу тација во Аер одром.
чија на прославата на најголемиот
Тој на коњаниците им го
македонски национален празник предаде општинското знаме, со
– Илинден.
што официјално стартуваше 36Градоначалникот на Општи от традиционален коњички марш
на Аеродром, Ивица Коневски, што го организира Здружението
изјави дека Општината ја помага на граѓани од Горно Лисиче „Илин
оваа манифестација веќе некол денски марш 1978“.
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Пред свеченото испраќање
на храбрите коњаници од Горно
Лисиче, кои се на возраст од 15 до
60 години, во црквата „Св. Петар и
Павле“ се одржа свечена литурги
ја, на која високи свештеници од
Македонската православна црква
им дадоа благослов на патот кон
Крушево, додека во дворот на црк
вата се организираше свечена му
зичка програма со настап на позна
ти македонски естрадни уметници.
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Претставници на општините Шоштањ и Велење
од Словенија на 20.6.2014 година ја посетија Општи
на Аеродром.
На средбата се разговараше за можноста за
остварување соработка меѓу општините на полето на
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образованието, спортот, културата и економијата.
Исто така, во состав на делегацијата на двете
словенечки општини беа и две уметнички друштва, и
тоа: октетот „Теш“ и фолклорното друштво „Огларји“
од Шоштањ, кои потоа одржаа концерт во Скопје.
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СПОРТ

СПОРТ

„ФУДБАЛОДРОМ“ ВО АЕРОДРОМ СОБРА ОКОЛУ 10.000 ФАНОВИ!

Покрај кејот на Вардар зад ТЦ „Три бисери“ од
28-ми јуни до 13-ти јули на отворен простор, на кој
беше поставен голем екран, се одржа спектакуларно
фудбалско доживување „Фудбалодром“.
„Фудбалодром“ беше настан што во текот на
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16-те денови доде
ка траеше пред го
лемиот екран собра
околу 10.000 фуд
балски фанови, кои
заеднички ги прос
ледија фудбалските
натпревари од свет
ското фудбалско пр
венство во Бразил.
Покрај голе
миот екран и од
личната атмосфера,
„Фудбалодром“ бе
ше проследен и со
низа други актив
ности: турнири во
„плејстејшн“, турни
ри во рачни фудбал
чиња, натпревари во прецизно шутирање, натпревари
во „човечки фудбал“ (human football), детско фудбал
ско катче, друштво со познати македонски фудбалски
ѕвезди, настапи на локални бендови и ДЏ-и, пиво и
скара.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

септември - октомври 2014 година| број 60

27

СПОРТ
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УСПЕШЕН ЛЕТЕН КОШАРКАРСКИ КАМП НА МЗТ
За време на дваесет и петдневното дру
жење во летниот кошаркарски камп, повеќе
од 150 младинци од 7 до 18 години, имаа воз
будливо летно спортско доживување, незабо
равни денови поминати во учење и забава со
најдобрите кошаркари, како и усовршување
на техниките на игра.
Исто така, организаторите најавија и
продолжување на кампот во традиција, со
учество на деца, не само од Република Маке
донија, туку и пошироко.

ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „СКОПЈЕ 2014“
На 18.8.2014 година во Спортскиот центар „Ново Ли
сиче“ во присуство на градоначалниците на Град Скопје и
на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски,
свечено беше отворен третиот по ред Турнир во мал фудбал
„Скопје 2014".
Првиот натпревар од 48-те пријавени екипи го одиграа
тимовите на „Гостилница дома“ и „Фер плеј“.
Турнирот, кој ќе трае до 13-ти септември, го организи
раат Општина Аеродром и Град Скопје, кои имаат обезбедено
награден фонд за победниците.

Во текот на летото во Спортскиот центар
„Ново Лисиче“ се одржа летен кошаркарски
камп на „МЗТ Скопје - Аер одром“.
На крајот од кампот беа доделени и
пригодни награди за финалистите и најдобри
те поединци во посебни категории. Наградите
беа доделени од страна на нивните идоли, поз
натите кошаркари од првиот тим на КК „МЗТ
Скопје – Аеродром“, Ѓорѓи Чековски, Дамјан и
Огнен Стојановски, како и Горјан Марковски.

Во текот на летото

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ГО ЗГОЛЕМИ БРОЈОТ
НА ТЕРМИНИ ЗА БЕСПЛАТЕН ТЕНИС
Општина Аеродром го зголеми бројот на
термини за бесплатен тенис во текот на летниот
период, така што наместо само за време на ви
кендите, како што беше претходно, бесплатни
термини имаше секој ден.
За граѓаните беа обезбедени секоја сабота
и недела по три бесплатни термини за тенис и тоа
од 08:00, од 19:00 и од 20:00 часот, додека од по
неделник до петок има по пет бесплатни термини
и тоа од 09:00, од 10:00, од 11:00, од 17:00 и од
20:00 часот.
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БАЛЕТСКА ШКОЛА
ЗА ТАЛЕНТИРАНИ ДЕЦА „РЕВЕРАНС“
На 10-ти септември ќе почне со работа балетското училиште за талентирани де
ца „Реверанс“, чија програма опфаќа три групи со цел да ги мотивира и поттикне децата
од сите возрасти, а се прилагодува и на секое дете со индивидуален пристап.
Балетското студио го води про
фесионална екипа составена од познати
и едуцирани балерини со долгогодишно
искуство, а нивна главна цел со класичен
и модерен балет, како и со хипхоп, да се разбуди интерес и
љубов кон музиката, танцот и здравиот и креативен начин
на живот кај децата.
Повеќе детали за програмата и уписите може да се
добијат на телефон 075/339003 или во просториите на учи
лиштето во населбата Јане Сандански и во Горно Лисиче.

септември - октомври 2014 година| број 60

29

ПИСМА

ИНФО

ОТСТРАНЕТ ДЕФЕКТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
Почитувани,
Би сакал да ве информирам дека неколку дена на
улицата „Тодор Чангов“ број 44 и 46 и новата
улица што ќе се асфалтира деновиве односно што
го спојува „Тодор Чангов“ со „Ѓорѓи Капчев“ нема
улично осветлување.
Т.А.
Почитуван,
Ви благодариме за забелешката и Ве известуваме
дека дефектот е веќе отстранет.

ДА СЕ СТАВАТ МИЛЕНИЦИТЕ ВО РЕД
Е ОДЛИЧНА ВЕСТ!
Почитувани,
Вашиот напор да се стават домашн
миленици во ред е одлична вест. Затите
сакам да изразам поддршка за оваоа
акција. Навистина во Аеродром чов а
не може да прошета ни дење, а особенек
навечер, од кучиња и нивниот измет. о
До
сега за време на толку години сум
видела само една девојка да го собере
изметот од своето куче! А, всушност,
шетаат за да извршат физиолошкги
потреба. САМО ОВА ДА НЕ БИДЕ КРАТКАа
КОНТРОЛА!
Е.М.

Со почит,
Општина Аеродром

СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ
Итна медицинска помош . ......................... 194
Пожар и елементарни непогоди ............. 193
Центар за известување и тревожење..... 195

Градинки

Срничка .............................................. 2450 849
Буба Мара .......................................... 2434 530

Основни училишта

Блаже Конески ................................. 2469 746
Браќа Миладиновци ......................... 2460 479
Ѓорѓија Пулевски .............................. 2455 510
Љубен Лапе ....................................... 2450 220
Лазо Ангеловски ............................... 2430 324
Димитар Македонски . ..................... 2440 011
Гоце Делчев . ..................................... 2438 288
Александар Македонски ................. 6152 513

Средни училишта
БЛАГОДАРНОСТ ДО

Владо Тасевски ................................. 2464 123
Димитар Влахов ................................ 2464 590
Марија Кири Склодовски . ............... 2452 189
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Библиотеки

Јане Сандански . ................................ 2466 474
Кирил Пејчиновиќ ............................ 2450 449
Рајко Жинзифов................................. 2443 450

Цркви

Света Тројца . ..................................... 2763 337
Свети Петар и Павле......................... 2439 722
Свети Пророк Илија........................... 2460 825

Полиција 192

ПС Аеродром . ................. 2432 362, 3142 408
ПС Драчево...................... 2763 330, 2794 111
ПС Кисела Вода............... 3223 410, 3142 403

Амбуланти

Јане Сандански . ................................ 2463 277
Лисиче................................................. 2440 810
Пелагонија ......................................... 2460 478
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ЈП „Водовод и
канализација“ . ................... 2443 129, 2469 844

Јавно осветлување

ЕВН........................................................... 3205 000
„Свем инженеринг“............................... 3245 875
ЈП „Паркови и зеленило“...................... 2464 272
JП „Комунална
хигиена“ . ....................... 3216 644, 075/506 090
Оџачарски услуги ................................. 2440 293
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Централа ................................................ 2400 970
Пријавница ............................................ 2401 511
Контакт со граѓани ............................... 2401 555
Локален економски развој ................. 2401 542
Правна служба ..................................... 2401 556
Човечки ресурси . ................................. 2401 531
Легализација на бесправни објекти . 2401 528
Урбанизам . ............................................ 2401 529
Урбанистички планови ........................ 2401 529
Осветлување . ........................................ 2401 533
Комунално одделение ......................... 2401 532
Комунална инспекција ........................ 2401 521
Градежна инспекција . ........................ 2401 521
Инспекција за домување .................... 2401 521
Финансии . .............................................. 2401 513
Буџет ....................................................... 2401 536
Сметководство ...................................... 2401 535
Даноци, такси и други приходи . ........ 2401 553
Данок на имот ....................................... 2401 553
Јавни набавки . ...................................... 2401 548
Образование и култура ....................... 2401 517
Информатика ......................................... 2401 518
Социјална заштита ............................... 2401 518
Архива урбанизам ................................ 2401 525
Архива на Општина Аеродром . .......... 2401 559
Совет на Општина Аеродром............... 2401 512

ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА
0800 10 100
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Спортски центар Јане Сандански"
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