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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Врбица Стефанов го презеде кормилото на „МЗТ Скопје - Аеродром“

НОВИОТ ТРЕНЕР ДЕБИТИРАШЕ СО ПОБЕДА
Кошаркарскиот тим на „МЗТ
Скопје – Аеродром“ го сефтоса нови
от спортски центар „Јане Сандански“
со победа над екипата на „Задар“
со 72:58 кошеви на 7-ми октомври
како прв домашен натпревар во но
вата сезона на АБА лигата.
Веќе на 18-ти октомври сино
– белите кошаркари стигнаа до вто
риот триумф во АБА лигата, инаку
прв под водство на новиот тренер
Врбица Стефанов, откако убедливо
го совладаа тимот на Шолнок со ре
зултат 74 : 58.
По израмнетите три четвртини ниот период избраниците на Врбица
и минималното водство, во послед Стефанов конечно се разиграа и на
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метнаа ритам којшто гостите од Ун
гарија едноставно немаа сили да го
следат, па МЗТ на крајот забележа
убедлив триумф.
„Сите се бодреа еден со друг,
сите бевме и тренери и играчи во
исто време, сите во салата ја посаку
ваа победата, а енергијата ја црпев
ме од трибините, со максималната
поддршка од навивачите. Се потврди
она што го говорев, дека не треба да
се исправаат премногу детали, туку
едноставно да се создаде позитивна
атмосфера за да се дојде до триумф",
изјави тренерот Стефанов на крајот
од мечот.
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АКТИВНОСТИ

ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА НОВАТА ИН
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

НФРАСТРУКТУРА ВО НОВО ЛИСИЧЕ

На 10.10.2014 година на влезот кај новите
згради покрај булеварот „Февруарски поход“ во Ново
Лисиче градоначалниците на Град Скопје и на Општи
на Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски,
свечено ја пуштија во употреба новата инфраструк
тура.
„Реализацијата на проектот значи полесен
пристап и поврзување на новите станбени објекти со
булеварот „Февруарски поход“ и оплеменување на
просторот“, изјави градоначалникот Коневски, об
јаснувајќи дека потребата од изградба на комплетно
нова инфраструктура се појави поради сè поголемиот
број нови објекти во овој дел од Општината.
Проектот опфати изградба на комунална ин
фраструктура, поточно околу два километри атмос
ферска и околу два километри фекална канализаци
ја, како и еден и пол километар водоводна мрежа.
Исто така, се асфалтираше улицата паралелна
со булеварот „Февруарски поход“ на вкупна повр
шина од околу 20.000 квадратни метри, со тротоар и
на вкупна површина од околу 5.500 квадратни мет
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ри, како и изградба на паркиралишта со околу 1.000
нови паркинг - места.
Од булеварот „Февруарски поход“, пак, се из
гради влез кон новата проектирана улица со цел да
се поврзат станбените објекти на оваа улица.
Нови линии за јавно осветлување се постави
ја покрај улиците и меѓу новоизградените станбени
згради и тоа со вкупна должина од околу 2 километ
ри со стотина сијалични места.
За целиот проект Општина Аеродром издвои
околу 120 милион и денари од својот Буџет.
Градоначалникот Трајановски го поздрави овој
голем проект на Општина Аеродром и рече дека Гра
дот Скопје преку своето јавно претпријатие „Паркови
и зеленило“ ќе придонесе за уредување на парков
ското зеленило околу сообраќајниците и меѓу згради
те на 13.000 квадратни метри со современ начин на
наводнување, со цел на граѓаните кои се вселуваат
во новите згради да им се овозможат што попријатни
услови за живеење.
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АКТИВНОСТИ

ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СПОРТСКО
ЦЕНТАР „АЕРОДРОМ“
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

О ИГРАЛИШТЕ ВО РЕОНСКИ
Во дворот на ОУ „Александар Македонски“
е изградено ново повеќенаменско спортско игра
лиште наменето за граѓаните на Реонски центар
„Аеродром“.
Ова е дел од проектот „100 повеќенамен
ски игралишта“ како инвестиција на Влада на Ре
публика Македонија, но и Општина Аеродром до
сега има изградено повеќе од 20 вакви повеќе
наменски спортски игралишта во другите насел
би.
Сите игралишта во Општина Аеродром гра
ѓаните можат да ги користат бесплатно, па дури
и во вечерните часови, со оглед на фактот што се
осветлени. Општината ќе продолжи да гради вак
ви спортски терени на сите оние места каде што
недостасуваат сè со цел жителите на општината
да имаат каде да спортуваат.
На конкретново спортско игралиште може
да се игра ракомет, фудбал и кошарка.
Вкупната површина на повеќенаменското
игралиште заедно со обиколната патека изнесува
1.300 квадратни метри и содржи два гола за мал
фудбал и ракомет, како и четири коша.
Игралиштето е оградено со транспарентна
жичана ограда висока шест метри и е целосно
осветлено за да може рекреативно да се користи
и во вечерните часови.
Исто така, предвиден е паркинг-простор за
околу 20 возила, а дворот на училиштето е пар
терно уреден со пешачки патеки, клупи за седење
и канти за отпадоци, како и тревници, цвеќиња и
друг вид хортикултурно уредување поврзано со
автоматски систем за наводнување. На тој начин,
заедно со скулптурата на Александар Македон
ски која е поставена во дворот како патрон на
училиштето, тоа доби уреден и современ изглед.
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АКТИВНОСТИ

УСПЕШНО ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИОТ ДЕН НА ПРВАТА ПОМОШ
Црвениот крст на Република Македонија во сора
ботка со Општина Аеродром и Министерството за внат
решни работи, на 13-ти септември организира манифеста
ција за одбележување на Светскиот ден на првата помош
пред ТЦ „Бисер“.
Целата манифестација беше проследена од многу
учесници, како и случајни минувачи, а екипите на првата
помош претставуваа реалистични повреди, како и начи
ните на укажување помош при некоја незгода.
Исто така, полицијата за време на акцијата ги запи
раше возилата кои во тој момент поминуваа на булеварот
„Јане Сандански“ и на возачите им беа презентирани пов
реди и укажување прва помош на повредените.

САЊА ПЕТРОВСКА НОВА СОВЕТНИЧКА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ
На 25-та седница на Советот
на Општина Аеродром, која се одржа
на 18.9.2014 година, беше верифи
куван мандатот на новата членка на
Советот, Сања Петровска, од ВМРОДПМНЕ и коалицијата „За подобра
Македонија“.
Новата советничка доаѓа на

местото на Јасминка Дамчевска,
која стана пратеничка на последните
парламентарни избори.
Сања Петровска е магистер
за софтверски инженеринг и работи
во Министерството за информатичко
општество и администрација.

БЕСПЛАТНА РАБОТИЛНИЦА ЗА БРЕМЕНОСТ И ПОРОДУВАЊЕ
На 4.9.2014 година во прос
ториит е на Домот на хуманитарни
организации „Даре Џамбаз“ се одр
жа едукативна работилница на тема
„Најзначајните информации за бре
меноста и породувањето“.
Едукативната работилница
беше наменета за бремените жени
и нивните партнери, со цел да се за
познаат со сите аспекти на бреме
носта и породувањето, како и за мла
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дите кои допрва ги чека одлуката за
формирање семејство, кои треба да
се запознаат со основните информа
ции за бременоста, за да имаат поса
кувана и планирана бременост кога
за тоа ќе бидат подготвени.
Работилницата, кој беше бес
платна, ја организира Здружението
за грижа и едукација на бремени
жени, мајки и деца „Лулка“.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА БУЛЕВАРОТ
„ТРЕТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА“

На 8.9.2014 година на свечен
начин беше пуштен во употреба про
ширениот и реконструиран булевар
„Трета македонска бригада“.
Со проширувањето и рекон
струкцијата на булеварот „Трета
македонска бригада“ ќе се решат
секојдневните проблеми со сообра
ќајниот метеж во овој дел од општи
ната, како и на луѓето што работат во
околните објекти. Проширувањето
на оваа сообраќајница ќе овозможи
побрза сообраќајна комуникација со
другите делови од општината и со
центарот на градот, а од друга стра
на ќе ја зголеми и сообраќајната без
бедност.
Инаку, булеварот „Трета ма
кедонска бригада“, која претставу

ва важна сообраќајна артерија што
го поврзува центарот на градот со
Општина Аеродром, се прошири и
реконструира од крстосницата со
булеварот „Србија“ до крстосницата
со улицата „Никола Карев“ и се тран
сформира во поширок булевар, со
уредени тротоари, зеленило и ново
осветлување.
Со проширувањето булеварот
„Трета македонска бригада“ доби 4
коловозни ленти, по две во секоја
насока, и средишно зеленило со ши
рочина од 5 метри. Од двете страни
на новоформираната сообраќајни
ца се изградија тротоари со бекатон
плочки.
На оваа делница, исто така, е
поставена и атмосферска канализа
ција во должина од 1.300 метри. За
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овој капитален проект Град Скопје
издвои 133 милиони денари.
„Овој проект е уште една
потврда за континуираната работа
на Градот Скопје за подобрување на
животот во Скопје, за подобрување
на сообраќајните врски во градот,
зголемување на безбедноста во со
обраќајот и за намалување на ме
тежот“, изјави градоначалникот на
Град Скопје, Коце Трајановски.
Премиерот Никола Груевски
изрази задоволство од континуира
ните напори на Град Скопје да во
веде ред во сообраќајот, со оглед на
фактот што последните пет години
Градот доби десетина нови и поши
роки булевари, кружни текови и кат
ни гаражи.
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АКТИВНОСТИ

„ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ“
ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Општина Аеродром се прик
лучи кон одбележувањето на „Ев
ропската недела на мобилност
2014“ со цел да се подигне јавната
свест кај граѓаните за зголемена
употреба на алтернативните фор
ми на сообраќај, како пешачење,
велосипедизам, користење јавен
превоз, како и подобрување на
безбедноста на пешаците и вело
сипедистите во сообраќајот.
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По тој повод на 19-ти сеп
тември во ОУ „Блаже Конески“ се
организира едукативно предава
ње за запознавање на учениците,
кои како пешаци и велосипедис
ти учествуваат во сообраќајот, со
основните правила и прописи во
сообраќајот. Притоа се изведе и
практична вежба на улица со цел
учениците да науч ат повеќе за
безбедноста на децата како пе

шаци во сообраќајот и како пра
вилно да поминуваат на пешачки
премин.
На 22-ри септември, пак,
дечињата од градинката „Буба
Мара“ симболично го одбележаа
меѓународниот ден без автомо
били кога со своите велосипеди и
тротинети возеа низ детската ули
ца „Тоше Проески“, делеа еко-по
раки на минувачите, а потоа цртаа
на асфалт.
Исто така, на 22-ри септем
ври учениците од VI1 одделение
од ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ заедно со
наставникот по физичко и здрав
ствено образование доброволно
се вклучија во одбележувањето на
„Европската недела на мобилност
2014“ и по тој повод возеа вело
сипеди од СЦ „Јане Сандански“ до
хотелот Александар Палас и назад
до училиштето.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

НАД 5.000 АЕРОДРОМЦИ СЕ ЗАБАВУВАА НА
КЕЈОТ НА ВАРДАР

На 7.9.2014
година од 20:00 ча
сот до раните ут
рински часови се
одржа традицио
налниот музички
фестивал „Слобод
на зона“ (Free Zone)
под мостот „Близна
ци“ покрај кејот на
реката Вардар во
Ново Лисиче
На фести
валот над 5.000
аеродромци се забавуваа со нас
тапите на Бора Чорба, Диџеј Ник
Капа – Диџеј Сет, Марко Логаут,
Фјучр Инк и Диџеј Че.
Влезот на музичкиот фес
тивал, чиј покровител е Општина
Аеродром, беше слободен за сите
посетители. Атмосферата на фес
тивалот може да се види од фотог
рафиите.
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АКТИВНОСТИ
Акција на Министерството за труд и социјална политика

СМЕСТУВАЊЕ ВО ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО
и стручна помош и поддршка од
страна на стручниот тим на цента
рот, а се добива и право на паричен
надомест за згрижувач.
Повеќе информации око
лу акцијата на Министерството за
труд и социјална политика може

да се добијат во Центарот за соци
јални работи, на веб-страницата на
Министерството за труд и социјал
на политика www.mtsp.gov.mk, на
електронската адреса zgrizuvanje@
mtsp.gov.mk, како и на бесплатниот
телефонски број 15 505.

Општина Аеродром се прид
ружува на повикот на Министер
ството за труд и социјална политика
за сместување деца во згрижувач
ко семејство како акција под мо
тото „На секое дете му е потребно
семејство“.
Сместувањето во згрижувач
ко семејство претставува форма на
заштита, која овозможува грижа
за лице кое има потреба да има се
мејство. Згрижувач може да биде
секој оној, кој сака да им помогне
на децата што се наоѓаат во тешки
услови и поминуваат лоши момен
ти, секој кој сака да пружи љубов,
нега, грижа и внимание.
Како згрижувач треба да се
исполнат и законските критериум
и
во однос на возраста, образование
то, здравствената состојба, матери
јалните и станбените услови, како и
моралната подобност.
Пред да се стане згрижу
вач се поминува обука во Цента
рот за социјални работи, се добива
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

ПРЕТСТАВНИЧКА НА ФРАНКФУРТСКАТА ПОЛИЦИЈА ЈА
ПОСЕТИ ОПШТИНА АЕРОДРОМ
На 1.10.2014 година градо
началникот Ивица Конески ја прими
во посета претставничката на Фран
кфуртската полиција Кристен Шел
тон, придружувана од командирот
на ПСОН „Аеродром“ Орце Јованов
ски.
Средбата се реализира во
рамки на Меѓународната полицис
ка асоцијација, а целта на посетата
беше размена на полициски служ
беници и размена на искуства, како
и дружење на полицајците од целиот
свет.
Кристен Шелтон, која рабо
ти на превенција на криминалот и е
специјализирана за дизајн на око
лината, во текот на разговорот рече
дека е воодушевена од Аеродром
и од хигиен ата во општината, која
претставува огромен дел во спречу
вањето на криминалот.

По средбата со градоначал
никот, претставници од Општина Ае

родром гостите ги прошетаа низ Оп
штината.

РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА БАБОТНА ПЕЧКА

На 5-ти и 6-ти октомври во
рамки на креат ивната лабораторија
посветена на дизајнирање визио

нерски концепти за
одржлива иднина,
беше организирана
теор етска и практич
на обука за изработ
ка на баботна печка
(Rocket stove).
Баботна печка
е уред за ефикасно
согорување на цврс
то гориво и акумула
ција на произведена
та топлина. Овој вид
согорување не емитира јаглерод мо
ноксид и во однос на согорувањето
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во други печки, заштедува гориво од
50 до 85 отсто.
Работилницата ја водеше ис
кусниот дизајнер и градител на ба
ботни, ѕидани печки и грејни системи
на овој принцип, Ричард Милошев
ски.
Повеќе информации за оваа и
за темите на наредните работилници
може да се добијат на телефонскиот
број 077/857-517 или во седиштето
на меѓународната мрежа „Унавижн“
(Una Vision), која во соработка со Оп
штина Аеродром ги организира обу
ките.
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АКТИВНОСТИ

ЧЕТВРТА МЕЃУНАРОДНА ИЗЛОЖБА НА
РОТВАЈЛЕРИ

На 20-ти септември во паркот 4-та специјализирана меѓународна моција на македонската кинологија,
со авион во Ново Лисиче се одржа изложба за ротвајлери „Macedonian како и промоција на расата ротвај
Klub Siieger 2014“.
лер.
Оваа манифестација наид е на
голем одѕив кај жителите на Општи
на Аеродром, кои со своит е семеј
ства ја посетија манифестацијата и
уживаа во она што можеа да го ви
дат на изложбата.
Инаку, гости и изложувачи
на кучиња покрај од Македонија,
имаше од повеќе европски држа
ви, меѓу кои Србија, Бугарија, Грција,
Црна Гора, Босна и Херцеговина, Ро
манија и Шпанија.
Целата на изложбата е про
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

ОТВОРЕН ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ „СЛОНЧЕ“
та на возраст од 3 до 6 години од Долно Лисиче имаат
можност да посетуваат предучилишна програма, со цел
да им се обезбеди правилен психо-физички и социо-е
мотивен развој.
Центарот за ран детски развој Општина Аер одром
го отвори во соработка со УНИЦЕФ во рамки на иниција
тивата „Првите 5 се најважни на свет“.

Од 1-ви септември во просториите на ПОУ „Гоце
Делчев“ во Долно Лисиче во Општина Аер одром почна со
работа новиот центар за ран детски развој „Слонче“, кој
работи во состав на ЈУДГ „Буба Мара“.
Дечињата со огромно внимание и воод ушевување
го разгледуваа просторот наменет токму за нив. Деца

„ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ“ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

На 2.10.2014 година во ОУ
„Блаже Конески“ Општина Аерод
ром во соработка со Федерацијата
за рекреативен спорт Скопје, орга
низираше игри
без граници за
децата од учи
лишна возраст.
Претходните де
нови пак, игри
без граници беа
организирани и
за децата во ОУ
„Љубен Лапе“ и
во ЈОУДГ „Буба Ма
ра“, „Пчелка 1“ и
„Пчлека 2“.
Со ова Оп
штина Аеродром
се приклучи кон
одбележувањето

на неделата на движењето, со цел
децата уште од мали да развиваат
спортски и натпреварувачки дух.
Инаку, овој настан е реали
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зиран со поддршка на Агенцијата за
млади и спорт и Меѓународната асо
цијација за спорт и култура, ИСЦА од
Копенхаген.
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Драги читатели, Општина
Аеродром од неодамна Ви нуди
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 Аер одром,
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
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ЗАДОЛЖИТЕЛНО!
ПОКРАЈ ФОТОГРАФИЈАТА, ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕ
НАСЛОВОТ, ЛОКАЦИЈАТА И ИМЕТО НА АВТОРОТ.

Есен во Аеродром" - Алекс Спасов

"

Св. Апостол Петар и Павле"
- Јасмина АЕРОДРОМ
Трошанска
ОПШТИНА

"

ЅИД НА
КРЕАТИ
В
ФОТОГР НИ
АФИИ

По циклонот" - Стефан Петровски

"

Небо над Аеродром" - Роберт Колев

"

Нашата прекрасна општина" - Дани Николовска
"

Невреме над стадионче" - Ангела Зафировска

"

Црвена" - Самир Мемедов
ноември - декември 2014 година
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Летна пица" - Игор Пејиќ
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ОБРАЗОВАНИЕ

„СРНИЧКИТЕ“ ОДГЛЕДУВААТ И
КОНСУМИРААТ ЗДРАВА ХРАНА
Дечињата од градинката „Ср
ничка“ заедно со воспитниот кадар
на градинката почнаа со процес на
одгледување и консумирање здра
ва храна, како дел од планираните
едукативни содржини во рамки на
Програмата за едукација на деца од
предучилишна возраст.
За таа цел во дворовите на
објектите „Изворче“ и „Чекорче“ се
поставени пластеници, во кои ќе се

одгледуваат различни растителни
култури во текот на целата година.
Целта на оваа активност е
дечињата уште од најрана возраст
да научат што е здрава и разновид
на храна, зошто треба да се хранат
правилно, како и тоа дека физичката
активност и консумирањето здрава
храна позитивно влијаат на имуните
тот и нивното здравје.

ДЕЦАТА ОД АЕРОДРОМ ЗАСАДИЈА ДРВЈА ЗА МИР

Децата од градинката „Ср
ничка“ се вклучија во акција
та „Засади дрво за мир!“, со што
станаа дел од светската кампања
во која се вклучуваат повеќе од
5.000 училишта и градинки од 120
земји од целиот свет, за мир и по

добра животна околина. Садењето
дрвја ги симболизира надежта и
трајноста на животот.
Настанот со садење дрв
ја во дворовите на градинките ги
поврзува децата од целиот свет,
насочувајќи ги кон прашања од
областа на животната средина.
Најважно е што ова акција го про
мовира образованието за мир и ја
зголемува свесноста на децата и
учениците за важноста на дрвјата
и шумите во светски рамки.
На овој симболичен начин
со садење дрвја се означи и 21-

ви септември, Светскиот ден на
мирот на Обединетите нации. По
тој повод и учениците од ОУ „Бра
ќа Миладиновци“ во училишниот
двор насадија 5 чемпреси и 1 лис
топадно дрво.

УЧЕНИЦИТЕ ОД ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ ГО ОДБЕЛЕЖАА
ЕВРОПСКИОТ ДЕН НА ЈАЗИЦИТЕ
Во рамките на прославата тивности: спојување на поговорки
На 27.9.2014 година учени
учениците учествуваа во две ак
од различни јазици и трка во
ците од ОУ „Лазо Ангеловски“
која требаше да погодат на кој
покрај прославата во училиш
јазик припаѓа однапред даден
тето, се приклучија и на прос
збор и да го стават на соодвет
лавата на Европскиот ден на
ното место за тој јазик. Ученици
јазиците организирана од СГУ
од ОУ „Лазо Ангеловски“ пока
„Јосип Броз Тито“ и Асоцијаци
жаа вистински натпреварувач
јата на наставници по англиски
ки дух и се забавуваа заедно со
јазик и книжевност на Репуб
другите учесници во овој нас
лика Македонија, а во сора
тан и изразија задоволство што
ботка со Министерството за
имаа можност да учествуваат
образование и наука и ЕУ Инфо
на еден ваков настан.
центарот.
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ОБРАЗОВАНИЕ
Активности на „бубамарите“

ДА ЈА ЗАШТИТИМЕ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА!
Децата од градинката „Буба
Мара“, клон „Пчелка 2“, на 16.9.2014
година со посета на Општина Аерод
ром го одбележаа Меѓународниот
ден за заштита на озонската обвив
ка. По тој повод беа организирани
неколку работилници, на кои се пи

шуваа пораки,
преку кои се
апелира за по
дигнување на свеста кај луѓето за
чување на планетата Земја, зашти
та на животната средина и почиста
околина.

МУЗИЧКА ПРИРЕДБА ЗА ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА
Дечињата од големите групи музичка приредба, со која воедно
од ЈУДГ „Буба Мара“ по повод Денот им посакаа и добредојде на нивните
на независноста на Република Ма нови другарчиња во градинката.
кедонија, 8-ми септември, одржаа

СКОПЈЕ НИЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ

На 25.9.2014 годи
на децата од ЈУДГ „Буба
Мара“ во рамки на проек
тот „Градот низ детските
очи“ го посетија Музејот
на Град Скопје и плошта
дот Македонија во прид
ружба на воспитувачи,
родители и водич од Му
зејот на Град Скопје.
Децата ги разгле
даа знаменитостите на

Скопје, а потоа имаа можност своите
знаења и впечатоци да ги пренесат
преку цртежи. Понесени од впеча
тоците децата заедно со водичот се
упатија кон плоштадот Македонија
каде приказната за Скопје продол
жи.
Оваа посета е дел од проек
тот што се реализира со сите големи
групи во ЈУДГ „Буба Мара“ во сора
ботка со Министерството за труд и
социјална политика.

УЧЕНИЧКА ОД ОУ „ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ“ ДОБИ ПРИЗНАНИЕ
НА ЛИКОВНИОТ НАТПРЕВАР ВО ЧЕШКА
На 23.9.2014 година во На дорот на Република
ционалната галерија Чифте Амам, Чешка во Републи
Јована Цветановска, ученичка од ка Македонија, Ми
ОУ „Ѓорѓија Пулевски“, доби високо рослав Рамеш, по
признание – диплома за своет о дело повод национални
на Меѓународниот детски ликовен те празници на Ре
натпревар „Лидице 2014“, Република публика Чешка.
Чешка. Наградите ги додели амбаса
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ФИЛМ
Замрзнати (Frozen)

МАГИЧНА БАЈКА ЗА СИЛАТА НА СЕСТРИНСКАТА
ЉУБОВ
Филмот „Замрзнати“ е инспириран од бајката на Ханс Кристијан Андерсен „Снежната кралица“ и претста
вува неверојатна анимирана комедија, интересен мјузикл со прекрасни песни, интересни сцени, необични лико
ви кои ќе го задржат вашето внимание до самиот крај
„Замрзнати“ е не
веројатна анимирана ко
медија, интересен мју
зикл со прекрасни песни,
интересни сцени, необич
ни ликови, кои ќе го задр
жат вашето внимание до
самиот крај, а во оние мо
менти кога ќе помислите
дека можете да пред
видите што следно ќе се
случи, приказната добива
сосема друг правец и не
очекуван пресврт.
А н и м а ц и ј а т а
мраз, а тоа е всушност и главната
„Замрзнати“ е инспири
рана од бајката на Ханс Кристијан причина поради која двете сестри
уште од мали биле раздвоени.
Андерсен „Снежната кралица“.
На крунисувањето на Елза
Станува збор за скандинав
таа
ќе
предизвика долга зима, не
ската принцеза Ана, која по подол
го време повторно ќе се поврзе со можејќи да ја контролира своја
својата постара сестра, кралицата та моќ. Замрзнувајќи сè таа ќе го
уништи нејзиното кралство.
Елза.
По немилиот настан Елза за
Кралицата Елза има моќ
ми
н
у
в
а
и си создава ново снежно
со своите раце сè да претвора во
царство „Арен
дел“, додека неј
зината
сестра,
бестрашната оп
тимистка Ана трг
нува во потрага
по својата сестра.
Ана
се
впушта во едно
епско патување,
каде што ќе се
сретне со сме
20

лиот Кристоф и неговиот
пријател миленик, ирва
сот Свен. На заедничкото
патување кон царството
на вечната зима ќе се за
познаат и со забавниот
снешко Олаф, а ќе се суд
рат и со ледените сили на
големото ледено чудо
виште.
Олаф, Ана и Крис
тоф со сите сили до крај
ќе се борат да го спасат
царството и да ја убедат
кралицата дека може
да ја контролира своја
та вродена моќ да создава мраз и
снег, поради која со години живее
во страв.
Гласовите во филмот ги по
зајмуваат Кристен Бел, Идина Мен
зел, Џонатан Гроф и други.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ЗАБАВА

Раскинав со
Марко!

Навистина?!
Како тој го
прифати
раскинувањето?

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ
ОГЛАС

Оние кои велат дека
не е сѐ да се биде најдобар,
никогаш нема да
бидат најдобри.

Се уште не знае.
Твитер не
работи.

ПОРАКА ЗА УБАВ ДЕН
Еден ден сѐ ќе си дојде на
свое место.
Дотогаш, издигни се над проблемите!
Смеј се низ солзите и не заборавај
дека сѐ се случува со причина!

Млада 23 годишна скопјанка
што живее во стан бара млад
маж што живее во куќа за
да можат да прават ајвар кај
него во двор.

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ
ГРАФИТИ

Животот не е
маратон, туку серија
на спринтови.

Покрај класичните ѕидни гра
фити како неизбежен декор во
урбаните средини, некои нови
дечки почнаа да изработуваат
и тродимензионални графити.
На сликата десно е прикажан
уште еден пример на троди
мензионален графит израбо
тен на тротоар. Инвентивно, не
ма што!
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ЗДРАВЈЕ
12 начини за намалување на главниот „виновник“ за сите болести

ПОБЕДЕТЕ ГО СТРЕСОТ!
Во денешно време нè потре
суваат многу работи. Едноставно
не можеме да ги игнорираме ло
шите вести од весниците, од теле
визијата или оние што ги слушаме
од познаник или пријател. На ра
бота доживуваме многу стресни
работи, до нас доаѓаат многу ин
формации, ограничени сме со ро
кови и сето тоа придонесува за
зголемување на стресот.
На крајот, на сите им е пот
ребна релаксација и ослободува
ње од стресот.
Денес нека биде ден за ос
лободување од стресот за вас.
Очекувајте уште овој ден нивото
на стрес значително да се намали.
Еве неколку совети како да
се ослободите од тензиите:

покрај себе би го имале партнерот,
кој би го направил тоа за вас! Иде
ално би било кога би можеле да го
опуштите секој мускул во телото,
еден по еден, почнувајќи од стапа
лата па сè до главата.

Прошетајте!
Кога сте под голем прити
сок на работа, би било идеално да
отидете на пауза од 5 минути и да
прошетате околу зградата. Про
шетката можете да ја комбинира
те со длабоко дишење и со маса
жа, која ја спомнавме погоре. Ова
е извонреден начин да се ослобо
дите од тензиите и да се фокусира
те на нешто друго.

Дишете длабоко!
Вдишете длабоко. Задржете
го воздухот. Сега полека издише
те. Обидете се да изброите до 10
додека не го издишете целиот воз
дух. Потрудете се да почувствува
те како тензијата излегува од вас
заедно со воздухот што го исфрла
те од себе. Повторете го ова 3 до
10 пати, колку и да е потребно...

Самомасирање!
Обидете се да ги измасирате
своит е рамења, врат, глава и дол
ниот дел на телото. Ова навистина
помага. Би било уште подобро кога
22

Вежбајте!
Би било добро да се разбу
дите еден час порано од вооби
чаен ото и да отидете некаде на
пливање пред работа. Освен тоа
можете да возите велосипед, да
отидете на трчање (кратко или
долго). Вежбањето ќе ви помогне

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ЗДРАВЈЕ
да имате мир и време за себе и да те 364 дена за да се посветите на
им се препуштите на своите мисли. тоа – ова е само ваш ден.

Излезете надвор!
Некогаш е доволно само да
излезете надвор со шолја кафе и
да се препуштите на уживање во
природата. Уживајте во убавините
на она што го гледате околу себе.
Додека сте надвор истегнете се,
дишете длабоко и опуштете се.

нивниот ден и дозволете им и тие
да бидат дел од вашиот. Тие се сè
што е навистина важно и некогаш
е добро да се потсетите на тоа.

Медитирајте!

Не мора да се бавите со ме
дитација за да си дозволите крат
ка сеанса која ќе ве опушти. Само
седнете на некое мирно место,
затворете ги очите, опуштете се
и сконцентрирајте се на дишење
– на воздухот кој влегува и изле
гува од телото. Кога ќе се појават
некои други мисли (а сигурно ќе се
појават) едноставно прифатете ги
(не се обидувајте да ги „истерате“
на сила) и продолжете да се фо
кусирате на дишење. Ова правете
го додека можете, на крај некол
Водете љубов!
ку пати вдишете прочистен воздух
Универзален начин за осло и ќе се почувствувате како нова
бодување од стресот. И вистински личност.
делува!

Исклучете се!
Исклучете ги телефонот,
компјутерот и сè што ве поврзува
со надворешниот свет, макар и на
кратко. Сите овие апарати го зго
лемуваат нивото на стрес. Забора
вете на „on line“ светот!

Дремете!
Ова е омилена работа на
многумина. Само 30 минути днев
Препуштете и се на книгата но е доволно да ги наполните ба
Земете
која ќе ве обземе и ќе ве одведе на териите. Дремката е еден вид „res
слободен ден!
некое сосема друго место, избере tart“ копче за живот.
Едноставно препуштете се те четиво по желба.
на себе, направете пауза и кон
На овие 12 додадете ги и
центрирајте се само на себе. Ќе
Сакајте!
своите омилени методи за осло
видите колку е смирувачки. Не
Поминете повеќе време со бодување од стресот и опуштање,
трошете го овој ден за извршува семејството или некои драги лич комбинацијата на некои од нив си
ње административни работи, има ности. Едноставно учествувајте во гурно ќе го освежи вашиот дух.

Читајте!
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„НЕ“ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИ
Зависност од типот на канабис

Канабиноидите (марихуана и хашиш) предизвикуваат умерена или поинтензивна
психичка зависност, не создаваат физичка зависност, нема апстиненцијални кри
зи, не создава толеранција

ропа и другите континенти, а во
Македонија масовна злоупотреба
особено кај младите се забележу
ва последниве 15 - 20 години.
Канабиноидите (марихуа
на и хашиш) се добиваат од ин
дискиот коноп (Canabis sativa) кој
претставува едногодишно двопол на уживателите марихуана се на
но грмушесто растение. Успева рекува „џоинт“, „ганџа“, „трева“.
д-р Ставре Грамов, психијатар, на сите континенти, особено оние
ДЕЈСТВО ВРЗ ЦЕНТРАЛНИОТ
кои имаат умерена и тропска кли
психијатриска ординација
НЕРВЕН СИСТЕМ
ма,
вклу
ч
и
т
ел
н
о
и
во
Македонија.
„ПЗУ д-р Грамов“
(ЗЛО)УПОТРЕБА
Ефектот кај лицето се мани
Расте како диво растение, а се од
Постојат историски записи гледува и илегално во саксии, гра фестира веднаш по вдишувањето
дека индискиот коноп се користел дини и плантажи. Марихуан ата се на чадот од цигарата, најсилно е
пред 5.000 години п.н.е. Во совре добива од исушените листови, а изразен по 15 - 30 минути, а трае од
мениот свет нивна масовна злоу хашишот од цветовите на расте 2 до 6 часа. Инаку, самиот психич
потреба се забележува во 60-тите нието. Во Македонија доминира ки ефект е индивидуален и зависи
и 70-тите години на минатиот век марихуаната, која се пуши во од личноста на уживателот, често
во САД и била поврзана со хипи цигара рачно изработена, најчесто тата на земањето, стажот на упот
движењето. Потоа се шири во Ев помешана со тутун. Во жаргонот реба, квалитетот на канабисот.
Најчесто предизвикува еуфорија,
зборливост, смеење, а подоцна
поспаност. Сетилата како видот и
слухот се менуваат, чувството за
време и простор е искривено, се
појавува општа моторна забаве
ност, паѓа вниманието, оштетени
се сознајните процеси. Канаби
ноидите предизвикуваат умерена
или поинтензивна психичка завис
ност, не создаваат физичка завис
ност, нема апстиненцијални кризи,
не создава толеранција. Мариху
аната многу ретко може да пре
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ИЈА НА МАРИХУАНАТА!
дизвика остри минливи психички
пореметувања слични на шизоф
ренијата кај предиспонирани лица.
Најсериозни последици се јаву
ваат кај лица кои марихуаната ја
користат долго, во големи количи
ни и кога ја комбинираат со други
психоактивни супстанции.

ДЕЈСТВО ВРЗ ДРУГИ ОРГАНИ И
СИСТЕМИ
Покрај дејството врз цен
тралниот нервен систем канабисот
делува штетно на белите дробови,
па докажано е дека марихуаната
дејствува поштетно од тутунот
(не се користи преку филтер, ча
дот подлабоко се вовлекува и сл.).
Чадот од марихуаната покрај кана
биноидите, содржи и други штет
ни материи како разни етерични
масла, јаглен моноксид, катран.
Забележано е дека кај мла
ди уживатели на марихуана кои
комбинираат тутун и марихуана по
често се развива канцер на белите
дробови, отколку кај пушачи само
на тутун. Врз кардиоваскуларниот
систем марихуаната делува со
забрзување на срцевата работа за

50 проценти. Таа е особено штет
на за лица, кои веќе имаат срце
ви проблеми, како зголемен крвен
притисок, коронарна срцева бо
лест и слично. Забележано е дека
марихуан ата има штетно дејство и
врз репродуктивниот систем. Така,
кај мажите предизвикува намалу
вање на нивото на тестостеронот и
бројот на подвижни сперматозои
ди, па така се зголемува ризикот
од стерилитет и импотенција. Пос
тојат студии кои покажале дека
20 проценти од мажите кои употребувале марихуана повеќе од 5
години се жалеле на импотенција.
Се покажало дека марихуаната е
особено опасна на тој план во пе
риодот меѓу 12 - 17 година. Кај
жените употребата на марихуан а
предизвикува зголе
мување на нивото на
тестостерон со сите
последици, а особено
е штетна за бремени
жени, бидејќи ја по
минува плацентарната
бариера. Покрај го
ренаведените штет
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ни ефекти врз органи и системи,
марихуаната го намалува имуниот
одговор, па овие лица се склони на
чести инфекции.
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
Денес постои тренд за
легализација на канабисот за
медицински цели. Промени на за
конските регулативи за легализа
ција на канабисот за медицински
цели веќе се донесени во неколку
сојузни држави во САД и Европа,
а постојат и такви иницијативи во
соседството (Хрватска, Србија).
Нам ни останува да ги почекаме
резултатите од научните испиту
вања за ваквите фрапантни резул
тати.
Од сето наведено јасно
се наметнува одговорот околу
прашањето за легализација на
марихуаната. Иако марихуан ата не
предизвикува сериозни последици
по општеството, тие се сериозни
за поед инецот кој ја користи, па
затоа мојот одговор е НЕ! НЕ, осо
бено за оние кои немаат медицин
ски проблеми.
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СПОРТ

ОДРЖАН БЕСПЛАТЕН ЗУМБА
ЧАС КАЈ АВИОНЧЕ!

На крајот од летото во пар кафулето „Писта“, фитнес клубот
кот со авион „Аеродром“ во Ново „Фит уан“ во соработка со Општи
Лисиче во непосредна близина на на Аеродром организира беспла

тен ЗУМБА фитнес час.
Целта на овој забавен ЗУМ
БА час беше да се заокружи лет
ната сезона, а воедно да се наја
ви почетокот на новата сезона, на
еден интересен, весел, енергичен
и поразличен од другите часови.
На бесплатниот ЗУМБА час
кај познатото авионче се придру
жија и љубителите на ЗУМБА, фит
нес и латино звуците од различна
возраст и пол и ја поделија ЗУМБА
енергијата.
Дрес кодот беше весели бои
и ЗУМБА облека, а по часот друже
њето продолжи во паркот.

МИЧУРИНЕЦОТ ФИЛИП ПЕТКОВСКИ СТАНА 		
		ПРВ СТРЕЛЕЦ НА ВАРДАР

ФК Вардар ова лето доведе
неколку квалитетни засилувања,
а во прв план изби фудбалерот кој
се чини дојде на „мала врата“, ре
чиси на проба, Филип Петковски.
Како најдобар стрелец во
второлигашката конкуренција и
како играч пред кој е светла идни
на, Вардар реши да го задржи во
своите редови, а сега тој е главен

стрелец на тимот.
Токму неговите голови при
донесоа се чини Вардар уште во
октомври полека, но сигурно да се
подготвува за новата, осма прос
лава на шампионска титула. Пет
ковски досега постигна шест голо
ви и тоа сите решавачки за победа
и три бода. Во Штип со Брегални
ца, потоа со Работнички, па со Пе

листер, како и со Шкендија. Со тоа
им ги затна устите на скептиците
за неговиот потпис со Вардар.
Се најавува дека Петковски
ќе добие нов, далеку поголем или
потежок договор со црвено-црни
те. Нема сомневање дека младиот
робусен голгетер, како што го на
рекуваат, ова и тоа како го заслу
жи.
Инаку, Петковски е поране
шен фудбалер на Тетекс, Металург,
Хоризонт Турново и Работнички.
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ЕКИПАТА НА ПАРТНЕР ДИЗАЈН ОСВОЈУВАЧ НА
ТУРНИРОТ „СКОПЈЕ 2014“
добар играч и за најдобар
стрелец беше прогласен Дра
ган Петровиќ - Брус од тимот
на првопласираната екипа,
а Дарко Илиевски - Лебац
од третопласираната екипа
беше прогласен за најдобар
голман.
Турнирот го организи
раа Општина Аеродром и Град
Скопје, кои за победниците
обезбедија награден фонд во
висина од 300.000 денари.
На 17.9.2014 година со спектакуларен огномет
во Спортскиот центар „Ново Лисиче“ се затвори годи
нешното издание на турнирот во мал фудбал „Скопје
2014“.
Освојувач на турнирот е екипата на Партнер
Дизајн кој со два бода разлика (3:1) ја победи екипа
та на Дени Кетеринг, а третото место го освои екипа
та на Спортска гостилница.
Во рамки на индивидуалните награди, за нај

НИКОЛА И ДАМЈАН НАЈУСПЕШНИ КОШАРКАРИ ОД
ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“
Учениците Никола Василевски (VIa) и Дамјан Гацов (VIб)
од ОУ „Браќа Миладиновци“ покрај успешно завршените учи
лишни обврски, со успех го претставуваат и училиштето на
спортски план.
На последниот турнир за деца до 12 години кој се одржу
ваше во Краков, Полска, како членови на кошаркарскиот клуб
„Јуниор“ го освоија првото место.
Исто така, учениците се закитија и со поединечни награ
ди, Никола Василевски доби признание за најкорисен играч на
турнирот и за најдобар поентер, додека Дамјан Гацов беше из
бран во најдобрата петорка на позицијата центар.
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ТЕРМИНИ ЗА СПОРТ ВО
ОУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“
термин

понеделник

вторник

16:00 17:00

одбојка –
„Аеродром Воле“

17:00 18:00

ракомет –
„Кастратовиќ“

среда
одбојка –
„Аеродром
Воле“

одбојка –
„Аеродром
Воле“

петок

сабота

недела

пилатес,
аеробик,
зумба –
„Фит Оне“

пилатес,
аеробик,
зумба – „Фит
Оне“
аеробик –
„Атлета“

ракомет –
„Кастратовиќ“

ракомет –
„Кастратовиќ“

игроорна –
„ФА
Вапцаров“

18:00 19:00

четврток
одбојка –
„Аеродром
Воле“

игроорна –
„ФА
Вапцаров“

19:00 –
20:00
20:00
21:00

пилатес, аеробик,
зумба – „Фит Оне“

20:00

аикидо – „Аикидо
Хоши“

21:00 –
22:00

аеробик –
„Сноуборд“

пилатес,
аеробик,
зумба – „Фит
Оне“

пилатес,
аеробик, зумба
– „Фит Оне“

пилатес,
аеробик,
зумба – „Фит
Оне“

аикидо –
„Аикидо Хоши“
аеробик –
„Атлета“

аеробик –
„Сноуборд“

аеробик –
„Сноуборд“
аикидо –
„Аикидо Хоши“

аеробик –
„Атлета“

ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
термин
17:00 -18:00

понеделник

18:00 – 19:30

карате вештини – „КК
Олимпик спорт“

20:00 – 21:00

вторник

среда

четврток

петок
карате вештини – „КК
Олимпик спорт“

карате вештини – „КК
Олимпик спорт“
одбојка – ОК
„Аеродром
Волеј“

одбојка –
ОК
„Аеродром
Волеј“

ОУ „ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ“
термин
17:30
18:30
18:30
19:30
18:30
19:30

понеделник
ракомет –
„Металург“
кошарка - МЗТ

кошарка - МЗТ

19:30
20:30
19:30
20:30
20:30
21:30

кошарка - МЗТ

игроорна –
„Фолклорни
бисери“
кошарка - МЗТ

20:30
21:30

боречки вештини и
јога – „Јинг Јанг“

карате –
„Аеродром“

вторник

мечување – „Ан
Гард“
аеробик и
пилатес – „Боди
Лајн“

среда
ракомет –
„Металург“
кошарка - МЗТ

четврток

петок

кошарка - МЗТ

кошарка - МЗТ

кошарка - МЗТ

игроорна –
„Фолклорни
бисери“
кошарка - МЗТ

кошарка - МЗТ

карате –
„Аеродром“

мечување – „Ан
Гард“
аеробик и
пилатес – „Боди
Лајн“

карате –
„Аеродром“

сабота

аеробик и
пилатес –
„Боди Лајн“

боречки
вештини и јога –
„Јинг Јанг“

ОУ „ЉУБЕН ЛАПЕ“
термин
17:30 –
19:30
18:00 –
19:00
19:30 –
20:30
20:30 –
21:30
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понеделник
кошарка - МЗТ
игроорна –
КУД „Никола
Вапцаров“
ракомет –
„Металург“
одбојка –
ОК „Аеродром
Волеј“

вторник
кошарка - МЗТ

карате – КК
„Самурај“
карате – „Мак
Вадо“

среда
кошарка МЗТ
игроорна –
КУД „Никола
Вапцаров“
ракомет –
„Металург“
одбојка –
ОК
„Аеродром
Волеј“

четврток
кошарка - МЗТ

петок
кошарка - МЗТ

карате – КК
„Самурај“
кошарка жени МЗТ

карате – „Мак
Вадо“
кошарка жени МЗТ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“
термин
10:00 –
14:00
14:00 –
15:00
18:00 –
19:00
18:30 –
19:30
18:30 –
19:30
19:00 –
20:00

понеделник

вторник

среда

одбојка – Фокс
Волеј
игроорна –
ФА „Вапцаров“

19:30 –
20:30
19:30 –
20:30
20:30 –
21:30
21:30 –
22:30

четврток

петок

сабота
кошарка - МЗТ

недела
кошарка - МЗТ

одбојка – Фокс
Волеј
аеробик –
„ФИТ ОНЕ“

пилатес –
„ФИТ ОНЕ“

одбојка – Фокс
Волеј
игроорна –
ФА „Вапцаров“
боречки
вештини Гладијатор

кошарка - МЗТ

кошарка - МЗТ

кошарка - МЗТ

зумба –
„ФИТ ОНЕ“
кошарка - МЗТ

аеробик –
„ФИТ ОНЕ“
кошарка - МЗТ

пилатес –
„ФИТ ОНЕ“
кошарка - МЗТ

боречки
вештини –
Д Стронгест

боречки
вештини Гладијатор

боречки
вештини –
Д Стронгест

кошарка МЗТ
зумба –
„ФИТ ОНЕ“
кошарка МЗТ
боречки
вештини Гладијатор

кошарка МЗТ

кошарка МЗТ

ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“
термин
16:00 -18:00
18:00 – 21:00

понеделник

19:00 – 20:00

игроорна –
ансамбл „Сонце“

21:00 – 22:00

вторник
кошарка - МЗТ
јога – Центар за
јога и личен развој

среда

четврток
кошарка - МЗТ
јога – Центар за
јога и личен
развој

петок

игроорна –
ансамбл „Сонце“
модерни танци –
студио „Break a leg“

игроорна – ансамбл
„Сонце“
модерни танци –
студио „Break a
leg“

ОУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“
термин
13:00 – 20:00

понеделник
карате –
КК „Самурај“

вторник
карате –
КК „Самурај“

среда
карате –
КК „Самурај“

четврток
карате –
КК „Самурај“

петок
карате –
КК „Самурај“

09:00 – 15:00

сабота
карате –
КК „Самурај“
кошарка –
МЗТ

недела

кошарка –
МЗТ

13:00 – 20:00
15:15 – 16:15

кошарка –
МЗТ

17:40 – 18:40
18:45 – 19:45

кошарка –
МЗТ

19:00 – 20:00

19:50 – 20:50
21:00 - 23:00

термин
17:30 –
20:30

ракомет –
РК Аеродром“
одбојка – „Фокс
Волеј“
игроорна – „ФА
Вапцаров“

кошарка – МЗТ

фитнес, аеробик
– „Боди Лајн“

19:00 – 20:00

кошарка –
МЗТ

кошарка – МЗТ

кошарка –
МЗТ
кошарка –
МЗТ

понеделник
кошарка – МЗТ

кошарка –
МЗТ

кошарка – МЗТ

кошарка – МЗТ

ракомет –
РК Аеродром“
одбојка –
„Фокс Волеј“
игроорна –
„ФА Вапцаров“
фитнес,
аеробик –
„Боди Лајн“
кошарка – МЗТ
кошарка – МЗТ

ОУ „ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ“
вторник
среда
кошарка – МЗТ
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одбојка –
„Фокс Волеј“

фитнес,
аеробик –
„Боди Лајн“
кошарка –
МЗТ
кошарка –
МЗТ

четврток

петок
кошарка – МЗТ
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ПИСМА
МИРИЗБИТЕ ОД ГОТВЕЊЕ СЕ РЕШАВААТ ВО
ЗАЕДНИЦАТА НА СОПСТВЕНИЦИ
Почитувани,
Ми треба помош да се спасам од комшиката што готви на тераса.
Ц.Ц
Почитувани,
Ве молам да ме посоветувате како да се постапи со станарите од нашата
зграда кои не плаќаат месечно одржување за зградата. Поради нивното
неплаќање не сме во можност да ги подмириме сметките кон фирмата што
ни го одржува лифтот и постојано сме без лифт.
Однапред Ви благодарам А.С.
Почитувани,
Вашето барање е доставено до нашето Одделение за инспекциски работи.
Од таму Ве известуваат дека зградата е во сопственост на сите станари на
Заедницата на сопственици и затоа проблемот ќе морате да го решите на
тоа ниво (некоја одлука, правилник). Доколку имате дополнителни прашања
можете да се обратите до нашиот инспектор за домување и да го контактирате
на 2401-521.
Со почит,
Општина Аеродром

ШТЕТИТЕ ОД ДОЖД ПР
ЕД КО
ЗА ПРОЦЕНА МИСИЈАТА
Почитувани,
Неодамнешниот дожд
подрумот имавме вода ни направи голема штета. Во
мебел и сè друго не е 60 - 70 см. Два фрижидери,
каде да дојдеме и да прво употреба. Ме интересира
ЈП „Водовод и канализа ијавиме? Од подружница на
скиот центар во насе ција“ која се наоѓа во трговлбата Лисиче, ни реко
прво се пријавува во оп
а дека
давале налог и тие до штина, па потоа од општина
Локацијата е на ул. Гав аѓале и ја вршеле работата.
рил Константиновиќ, 9Со почит
б.
Ц.Р.
Почитувани,
Во рамки на Советот
Комисија за процена на Општина Аеродром работи
штети настанати од и утврдување на висината на
несреќи на подрачјето природни непогоди и други
ќи тие одлучуваат по на Општина Аеродром, бидејдоколку имате дополноднос на вакви писма. Затоа,
ваме да се обратите до ителни прашања, Ве замолуследниов телефонски брпосоченото Одделение или на
ој 2401-512.
Со почит,
Општина Аеродром
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И ГОДИНАВА БЕСПЛАТЕН АНГЛИСКИ ВО
ГРАДИНКИТЕ!
Почитувани,
Би сакала да Ве замолам за информација дали оваа
година во градинките во Аеродром за децата ќе има
организирано англиски јазик, музичко, физичко или
балет. Моето дете оди во градинката „Буба Мара“, клон
„Пчелка 2” во Аеродром односно населбата Лисиче и би
сакала да знам дали се планираат овие активности. Ве
молам доколку сте во можност да се организираат овие
активности за децата, бидејќи минатата година децата
беа весели со организација на учење на англиски јазик и
вежби по физичко. Ова е само еден мотив повеќе децата
да сакаат да ги посетуваат градинките и да бидат среќни
и весели. Ве молам за информација.
О.В.
Почитувани,
Вашето барање е доставено до Одделението за образование, спорт и култура. Од таму Ве известуваат дека
покрај редовните воспитно-образовни активности,
децата ќе имаат и бесплатни часови по англиски јазик,
како и музичко и физичко образование..
Со почит,
Општина Аеродром

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

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

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

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

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

Цркви

Јавно осветлување

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

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

Библиотеки

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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ЕВН........................................................... 3205 000
„Свем инженеринг“............................... 3245 875

Јавни претпријатија

ЈП „Водовод и
канализација“ . ................... 2443 129, 2469 844
ЈП „Паркови и зеленило“...................... 2464 272
JП „Комунална
хигиена“ . ....................... 3216 644, 075/506 090
Оџачарски услуги ................................. 2440 293

ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА
0800 10 100
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