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РАСТЕ БРОЈОТ НА ПРВАЧИЊА

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Во осумте основни училиш на почетокот на новата 2015/2016
та во Општина Аеродром годинава учебна година.
ќе учат околу 6.000 ученици. Од нив
Во текот на летото, додека
околу 900 се првачиња, за кои први траеше ученичкиот распуст, училиш
от училиштен ден претставува праз тата се подготвуваа за успешен старт
ник што се памети цел живот.
на новата учебна година, при што
Според податоците за бројот дел од училиштата беа реновирани,
на ученици во Општина Аеродром, онаму каде што имаше пoтреба беа
бројот на првачиња расте секоја
година. Така, мината и предмината
та година имало запишани по околу
800 првачиња, во 2012 година 780,
додека во 2011 година само 600 пр
воодделенци.
Со оглед на тоа што образова
нието е услов за подобар живот на
секој човек, Општина Аеродром за
едно со раководството на основните
училишта, кои се под нејзина над
лежност, се погрижи на учениците
да им овозможи што подобри усло
ви за учење и свечен прием со при
годна програма за одбележување
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извршени поправки, дел од учил
ниците, канцелариите, ходниците и
фасадите беа варосани и исчистени,
а дворовите уредени. Оттаму, може
да се рече дека основните училиш
та во Општина Аеродром подготвено
ја дочекаа новата учебна 2015/2016
година.
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АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ СО НОВА ВЕБ-СТРАНИЦА

ae r odr om.gov.mk

Општина Аеродром од
29.7.2015 година стартуваше со
целосно нова редизајнирана вебстраница во согласност со прин
ципите на отчетност и транспа
рентност во своето работење.
Новата веб-страница има
посовремен дизајн и е побрза, по
ефикасна и попристапна, а со тоа
и поблиска до граѓаните.
Покрај основните пода
тоци за Општината, оваа интер
нет-страница (aerodrom.gov.mk)
нуди богати содржини во врска со
актуелните проекти и работење на
администарцијата, така што граѓа
ните можат да се информираат од
прва рака, а исто така, со помош
на неколку апликации можат да
комуницираат и интерактивно со
надлежните служби.
Веб-страницата на Општи
на Аер одром се ажурира секој
дневно и покрај македонскиот се
преведува на уште пет светски ја
зици (англиски, германски, фран
цуски, италијански и шпански).
Општина Аеродром и по
натаму ќе продолжи со редовно
ажурирање на веб-страницата,
која ја редизајнира во соработка
со софтверската фирма „Ултра
нет“.
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АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА ДЕВЕТТИОТ ПАРК ВО АЕРОДРОМ
ПОТОА

ПРЕД
пријатно катче за престој, туку и да
ја продолжиме традицијата на унап
редување и заштита на животната
средина и на градење паркови во Ае
родром, по кои стана препознатлива
општината“, изјави на прес-конфе

ренцијата градоначалникот Конев а во моментов се гради нова зелена
ски.
површина на уште 90.000 квадратни
Инаку, во последниве не метри.
колку години се изградени околу
Вредноста на инвестицијата
100.000 квадратни метри нова зеле за новиот парк е околу 30 милиони
на површина во Општина Аеродром, денари.

Претседателот на Владата телно е збогатен со ново зеленило и го надополнат амбиентот навечер.
на Република Македонија, Никола цвеќе. Водените површини во паркот
„Со новиот парк не само што
Груевски и градочаналникот на Оп се осветлени со рефлектори, кои ќе сакавме да создадеме уште едно
штина Аеродром, Ивица Коневски,
на 11.7.2015 година официјално го
пуштија во употреба деветтиот нов
парк во Општина Аеродром, кој се
наоѓа спроти „Мајчин дом“, поточно
на просторот на аголот меѓу улицата
„Васко Карангелевски“ и булеварот
„Јане Сандански“.
Новиот парк се простира на
површина од 3.000 м2 и содржи
пешачки патеки, водени површи
ни, езеро со фонтани и водопади,
река и детско игралиште. Во паркот
се задржаа постојните дрвја, кои се
наоѓаа на оваа локација и дополни
6
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АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА НОВАТА УЛИЦА ВО МИЧУРИН
Вкупната должина на новата улица изнесува
околу 200 метри, а широчината 6 метри, согласно Де
талниот урбанистички план.
Покрај новата улица се изградени и тротоари
со широчина од по 1,5 метар од двете страни на ули
цата, како и нови линии за јавно осветлување. За овој
проект Општина Аер одром издвои над 5 милиони де
нари од својот Буџет.
Со изградбата на новата улица во оваа насел
ба, Општина Аеродром продолжува со предвидената
динамика да ја подобрува состојбата на постојните
Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица улици, како и изградба на нови улици на нејзина те
Коневски, заедно со министерот за транспорт и врс риторија.
ки, Владо Мисајловски на почетокот на летото офици
јално ја пушти во употреба новата улица во најстара
та населба во Општина Аер одром, Мичурин.
Станува збор за проект, кој опфати изградба
на новата улица „Анастас Митрев 3“ што ги поврзува
улиците „Венијамин Мачуковски“ и „Петар Ацев“, со
целосно нова комунална инфраструктура.
На 13.8.2015 година почна рекон
струкција на булеварот „Јане Сандански“ на по
тегот од катната гаража „Илинден“ до крстос
ницата со улицата Васко Карангелевски.
Сообраќајницата на овој потег ќе се
реконструира во должина од 475 метри, во
двете насоки. Во текот на градежните работи
на булеварот „Јане Сандански“ ќе се отстрани
постојниот оштетен асфалтен слој, ќе се ниве
лираат 37 шахти и сливници, ќе се заменат ош
тетените рабници, а на местата каде што ќе се
јави потреба ќе се обнови и носечкиот слој. На
површина од околу 9.000 квадратни метри ќе
се нанесе нов асфалтен слој Сплит Мастикс од
еруптивно потекло којшто дава дополнителен
квалитет на асфалтот.
Со реконструирањето на коловозот на
овој потег ќе се подобрат сообраќајните усло
ви во Општина Аеродром“, особено што стану
ва збор за исклучително фреквентен булевар.
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ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
БУЛЕВАРОТ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА
„ГОРНО ЛИСИЧЕ“

Градоначалникот на Општи ќе опфати и нивелирање шахти,
на Аеродром, Ивица Коневски и како и санирање прекопи.
директорот на Јавното претприја
Покрај обновувањето на
тие за државни патишта, Алексан оваа улица со нов асфалтен слој со
дар Стојанов, на 30.7.2015 година широчина од околу седум метри,
официјално го означија почетокот ќе се обноват и тротоарите со бе
на реконструкција на една од нај катон-плочки.
големите улици во Горно Лисиче,
Минатиот месец во Горно
„Горно Лисиче“.
Лисиче, исто така, почна обнова
Станува збор за проект, кој и на коловозната конструкција на
опфаќа обнова на коловозната
конструкција на улицата „Горно
Лисиче“ на потегот од „12 Маке
донска бригада“ до црквата „Св.
Петар и Павле“.
Вкупната должина на ре
конструкцијата што ќе ја опфати
улицата „Горно Лисиче“ е околу
1,7 километри. Вкупната инвести
ција за оваа улица изнесува околу
14 милиони денари.
Реконструкцијата, исто така,
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улицата „Тодор Чангов“, поточно
од „Вардарска“ до „Ернест Телман“
во вкупна должина од околу еден
километар и 660 метри.
Со обновувањето на двете
улици во Горно Лисиче се очекува
значително да се подобрат усло
вите за сообраќај во оваа населба
на Општина Аеродром.
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АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

Учениците од Аеродром се вратија со нови образовни искуства

СЕКОЈ УЧЕНИК УЧЕСТВУВА АКТИВНО ВО НАСТАВАТА ВО ЛОНДОН

Од 14-ти до 20-ти јуни 2015
година, 15-те најдобри ученици од
сите основни училишта во Општина
Аеродром посетуваа настава во учи
лиштето Брнтвуд во збратимената
Општина Вандсворт во Лондон.
За време на наставата во учи
лиштето во лондонската општина
Вандсворт учениците придружувани
од еден одговорен наставник имаа
можност да се запознаат со нивниот
воспитно-образовен систем, однос
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но со нивните наставни програми и
со начинот на одржување на наста
вата, односно да ги откријат разли
ките и сличностите во воспитно-об
разовниот процес во двете земји и
да направат споредба меѓу настава
та во Македонија и во Велика Брита
нија.
Она што како генерален впе
чаток беше извлечено од посетата
на аер одромците на наставата во
Лондон е користењето на мошне

напредна технологија и нагледни
средства за изведување на часови
те, кои на учениците им помагаат за
понепосреден и реален начин да го
усвојуваат знаењето.
Учениците од Аер одром беа
сместени кај семејствата на своите
соученички, така што можеа да доз
наат повеќе и за обичаит е, навиките
и начинот на живот во Велика Бри
танија.
„Многу убаво си поминавме

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

за време на посетата на наставата
во Лондон. Кај мојата врсничка, каде
што бев сместена, имав можност да
видам како живее едно семејство од
Британија и да го запознаам нивното
секојдневие. На училиште, пак, каде
што посетувавме настава, најголем
впечаток ми остави тоа што часови
те се одвиваат интерактивно со ак
тивно учество на секој ученик, а не
ретко практикуваат и настава низ
одредени игри и други активности“,
вели една од ученичките што беа во
Лондон, Теодора Бошковска.
Посетата, исто така, ја зајакна
и соработката меѓу двете општини
и овозможи размена на искуства и
вредности меѓу учениците и стекну
вање нови другарчиња.
Ова е на некој начин возврат
на посета, со оглед на неодамнеш
ниот престој на десетина ученици
од Вандсворт и Карловац во Општи
на Аеродром во рамки на проектот
„Размена на вредности“, кој беше
финансиран од Европската унија.
Со цел ваквата практика да
прерасне во традиција, Општина Ае
родром и во иднина ќе организира
и финансира посета на најдобрите
ученици на Лондон и нивно учество
во воспитно-образовниот процес во
училиштата на збратимената лон
донска општина, а веќе се догова
ра и посета на ученици од Лондон
на настава во основните училишта
во Општина Аеродром за наредната
учебна година во мај.
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АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

Втор меѓународен фестивал на комедијата „Гола месечина“

„ДАМИТЕ БИРААТ“ ЈА ОСВОИ И ПУБЛИКАТА И ЖИРИТО

Од 20.6.2015 година до раа Општина Аеродром, Театар ко
30.6.2015 година на отворена сце медија и Министерството за култура,
на поставена во фудбалското игра имаше натпреварувачки карактер,
лиште до детската градинка „Сонце“ така што за убедливо најдобра прет
во Реонски центар „Аеродром“ се става и според реакцијата на број
одржа Меѓународниот фестивал на ната публика и според жирито беше
комедијата „Гола месечина“, во чии прогласена претставата „Дамите би
рамки беа одиграни осум комедии раат“ од Ентони Мекартен и Стефан
од Македонија и странство.
Синклер, во продукција на Алттеатар
Фестивалот, кој го организи од Сараево.
12

Имено, жирито во состав Лил
јана Мазова, претседател и Катерина
Коцевска и Бојан Трифуновски, чле
нови, на оваа комедија и ја додели
гран-при наградата, а за најдобар
режисер го прогласи Адмир Гламо
чак за истата претстава, „Дамите би
раат“.
Наградата за најдобра машка
улога одлучи да му ја додели на Ру
бенс Муратовски за улогата Мартин
во претставата „Чолак“ во режија на
Синиша Евтимов, во продукција на
Драмски театар – Скопје.
Инаку, жирито годинава одлу
чи да не ја додели наградата за нај
добра женска улога.
Наградите ги додели градо
началникот на Општина Аер одром,
Ивица Коневски, според кого се оп
равдаа заложбите на Општина Ае
родром да го збогати културниот
живот на граѓаните и фестивалот да
прерасне во традиција.
„Магијата на театарот беше
толку привлечна што над 10.000 гра
ѓани, кои дојдоа да ги гледаат прет
ставите, не можеа да ги спречат ниту
ниските температури од 7 целзиусо
ви степени“, изјави директорката на
Театар Комедија, Јелена Жугиќ.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Дамите бираат

Чолак

Џон Пиплфокс

Од кол на кол

Стјуардеси

Спанаќ и пржени компири

Стендап комедија

Шума
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АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

НАСКОРО НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА
ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ

Наскоро како заеднички проект на Општина Ае
родром и на Министерството за труд и социјална полити
ка ќе почне изградба на нова детска градинка во Горно
Лисиче.
Новата детска градинка ќе има капацитет за око
лу 100 дечиња од Горно Лисиче и ќе биде изградена на
местото на некогашната стара спортска сала во дворот
на основното училиште „Гоце Делчев“.
Според проектот, објектот ќе ги исполнува сите
неопходни стандарди за ваков тип на институции и ќе
овозможи современи услови за згрижување и престој
на деца од претшколска возраст.
Објектот ќе содржи две големи занимални, прос
тор за прием, кујна, санитарни јазли и административен
простор и тоа на површина од 320 квадратни метри.
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Се разбира, детската градинка ќе биде опремена
со креветчиња, масички, столчиња, плакари, нагледни
средства и играчки, а самиот објект ќе биде енергетски
ефикасен и изграден со еколошки прифатливи матери
јали.
„Изградбата на нова детска градинка е реална
потреба со оглед на зголемениот број дечиња во нашата
општина. Грижата за децата е континуир ана. Претход
но ја изградивме градинката „Сонце“ во Реонски центар
„Аер одром“, a ги проширивме и капацитетите на постој
ните детски градинки и целосно ги реконструиравме, со
цел да се овозможат што подобри услови за престој и
воспитување на децата од претшколска возраст, за тие
да израснат во достоинствени граѓани на Република Ма
кедонија, вели градоначалникот Ивица Коневски.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ПОЧНА ИЗГРАДБА НА НОВО ПОВЕЌЕНАМЕНСКО
СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО НАСЕЛБАТА ЛИСИЧЕ

Градоначалникот на Општина Аер одром, Ивица
Коневски и директорот на Агенцијата за млади и спорт,
Марјан Спасески на 22.7.2015 година, го означија офи
цијалниот почеток на изградба на ново повеќенаменско
спортско игралиште наменето за граѓаните на населбата
Лисиче.
Ова е дел од проектот „100 повеќенаменски иг
ралишта“ како инвестиција на Владата на Република Ма
кедонија, а исто така и Општина Аер одром до сега има
изградено повеќе од 20 вакви повеќенаменски спортски
игралишта.
„Сите игралишта во Општи
на Аеродром граѓаните можат да го
користат бесплатно. Општината ќе
продолжи да гради вакви спортски
терени на сите оние места каде што
недостасуваат сè со цел жителите на
општината да имаат каде да спорту
ваат“, изјави градоначалникот Ко
невски.
На конкретново спортското
игралиште, кое ќе биде изградено
по светски стандарди, ќе може да
се игра ракомет, фудбал и кошарка.
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Вкупната површина на повеќе
наменското игралиште заедно со
обиколната патека изнесува 1.300
квадратни метри и содржи два
гола за мал фудбал и ракомет, како
и четири коша.
Теренот ќе има асфалтна
подлога, а целото игралиште ќе
биде оградено со транспарентна
жичана ограда висока шест метри
и ќе биде целосно осветлено за да
може рекреативно да се користи и
во вечерните часови.
Вредноста на инвестицијата
за новото повеќенаменско спор
тско игралиште се предвидува на
околу 8,7 милиони денари.
Исто така, дворот на училиштето ќе биде партерно
уреден со пешачки патеки, клупи за седење и канти за
отпадоци, како и тревници, цвеќиња и друг вид хорти
културно уредување поврзано со автоматски систем за
наводнување. На тој начин училиштето ќе добие уреден
и современ изглед, а граѓаните можност за спорт и рек
реација во современи услови, зашто „спортот ги зближу
ва луѓето“, како што нагласи директорот на Агенцијата,
Марјан Спасески.
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ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

ЅИД НА
КРЕАТИ
В
ФОТОГР НИ
АФИИ

ПОКРАЈ ФОТОГРАФИЈАТА, ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕ
НАСЛОВОТ, ЛОКАЦИЈАТА И ИМЕТО НА АВТОРОТ.

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

„Цвеќе" - Дамјан Ангеловски
„Летно зајдисонце" - Томче Чабулев

„Си го сакаме Гоце" - Стефанија Пешевска
„Изгрејсонце или зајдисонце - прашање е сега" - Василија Дончева

„Пријателство Маја и Пипи" - Борјана Дичевска
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„Зајдисонце" - Калин Ацковски

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

септември - октомври
2015 година
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66
„Олдтајмери"
- Филип
Петрески
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„Облакодери" - Владимир Трајковски

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

„СРНИЧКИТЕ“ СЕ ЗАПОЗНАА СО ПРАВИЛАТА ВО СООБРАЌАЈОТ
Децата од градинка „Срничка“
неод амна преку едукативни рабо
тилници со сообраќајните службе
ници од МВР во рамките на проектот
„Сообраќајна култура“, се запознаа
со основните правила на однесува
ње во сообраќајот со кои најчесто се
сретнуваат пешаците.
Покрај анимираниот едука
тивен филм, кој го проследија во
нивната градинка, имаа можност да

ги препознаат елементарните сооб
раќајни знаци, следејќи го примерот
и насоките дадени од сообраќајните
службеници.
На тој начин кај децата се
развива позитивен однос кон поли
циските службеници, нивно доживу
вање како добри личности, со јасна
порака дека со нив се сигурни и дека
стекнат и практично искуство, како нема причина да се плашат од уни
безбедно да преминуваат улица и да формирани лица.

НОВА УЧИЛИШНА ОБЛЕКА И ЗА ОВАА
УЧЕБНА ГОДИНА

ВО СУГС „МАРИЈА КИРИ-СКЛОДОВСКА“ СЕ ОДРЖА ЗАВРШНИОТ ДЕЛ НА ПРОЕКТ ЗА
ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ
Во СУГС „Марија Кири-Скло
довска“ неодамна се одржа презен
тација на проектот „Петре М. Андре
евски - Кога ја љубев Дениција“ како
еден од трите најдобри проекти во
рамки на манифестацијата „Одбеле
жување на значајни настани и лич
ности од областа на образованието“.
Завршната етапа од проектот
„Петре М. Андреевски - Кога ја љу

бев Дениција“ опфати работилница и
усна презентација за животот и де
лото на овој наш значаен поет, рома
нописец и драмски автор.
Специфичната цел на проектот
се состои во истакнување на улогата
и значењето на образованието низ
историјата на македонското општес
тво и промоција на вредносен систем
во којшто образованиет о има клучна

ПРВ МЕЃУНАРОДЕН ДЕТСКИ
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „СВ. ТРОИЦА“
ВО ДОЛНО ЛИСИЧЕ

На почетокот на летото во Долно Лисиче се одр
жа првиот меѓународен детски фолклорен фестивал
„Св. Троица“. Меѓународниот детски фолклорен фести
вал „Св. Троица“ го организира културно-уметничкото

друштво „Гоце Маркоски“ – Долно Лисиче, под покро
вителство на Општина Аеродром.
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улога во себереализацијата на една
млада личност.

АЕРОДРОМЕЦОТ МАРКО
НАЈДОБАР ГИМНАСТИЧАР
Марко Ангелов, ученик во III-2 одделение во ОУ
„Лазо Ангеловски“, на првиот државен натпревар во
гимнастички спортови (за 2015 година) за помлади пи
онери одржан неод амна во
Битола, освои прво место екипно (КГС Партизан - Орце
Николов) и трето место по
единечно во спортска гим
настика. Инаку, државниот
натпревар во гимнастички
спортови е во организација
на Федерацијата на гимнас
тички спортови на Република
Македонија.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Општина Аеродром набави и се состои од сиви панталони, бела
училишна облека за учениците од блуза со кратки и со долги ракави и
основните училишта на нејзината те
риторија и за оваа 2015/2016 учебна
година.
Со тоа продолжува традиција
та што почна минатата учебна година
учениците од сите основни училишта
во Општина Аеродром да носат учи
лишна облека.
Целта на овој проект, кој на
иде на одобрување и прифаќање не
само кај учениците, туку и кај роди
телите, е сите ученици да бидат обле
чени во иста облека и да се навикнат
на соодветен кодекс на облекување
и на тој начин основните училишта
да ги достигнат стандардите на учи
лиштата од европските метрополи.
Новата училишна облека е из
работена од поквалитетен материјал
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тегет елеци со амблем, на кој е изве
зено логото на Општина Аеродром и
името на училиштето.
Девојчињата имаат можност
да одберат здолниште или пантало
ни. Трошоците за околу 6.000 учи
лишни комплети повторно, како и
минатата година, ќе ги покрие Оп
штина Аеродром.
Искуството покажа дека со
воведувањето на училишната облека
се постигнува чувство на еднаквост
меѓу децата, без поделби и разлики
меѓу нив во начинот на облекување,
а од друга страна, пак, на родителите
им се намалија трошоците за купу
вање гардероба, која некои родите
ли не можат да си ја дозволат.
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ТЕАТАР

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

КАЛЕНДАР

Комедија: Име

– Драга што би сакал да бидам јас?
– Календар.
– Аха значи сакаш да ме гледаш секој ден?
– Не туку да те менувам секоја година.

КОМЕДИЈА ШТО ЌЕ ЈА ДРЖИ ПУБЛИКАТА СО
ПОДОТВОРЕНА УСТА
Јелена Жугиќ: Почитувана и верна аеродромска публико, ве покануваме во
нашиот театар, погледнете ја нашата нова претстава!
Ви најавуваме маестрална изведба во комедијата Име, во која, за првпат заедно
играат дури четворица актери од нашиот ансамбл, кои се истовремено и
жители на една иста општина, Општина Аеродром.
Вашите сожители со гордост ве очекуваат.

На 11-ти септември во Театар Комедија е зака
жана премиера на комедијата „Име“, од совре
мените француски автори Александар Пателие
и Метју Делапорт, а во режија на гостинката од
Хрватска, режисерката Нени Делместре.
„Име“ е комедија на ситуации, во чиј цен
тар лежи филигранска вивисекција на „непот
ребните“ расправии во едно семејство. Овој
драмски текст има доживеано и успешна екра
низација на филмското платно во Франција.
Дејствието на претставата е адаптирано
за македонски услови, во семејството на соп
ружниците Бети (Јелена Жугиќ) и Петар (Роберт
Ристов), во кое секојдневиет о тече во духот на
современиот начин и темпо на живеењ
 е, сè до
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ЗАБАВА

моментот, кога идниот татко, братот на Бети,
Виктор (Атанас Атанасовски) свечено, но за
јадливо ќе го објави името на својот нероден
син. Токму луцидната постапка со изборот и
најавувањето на фамозното име ќе нè воведе
во светот на недоразбирањата во конкретното
семејство, во кое расправијата за тоа кое име
е прифатливо и би било соодветно за детето
на Виктор и Ана, ќе доведат до уште поголеми
комични заплети. Во претставата, како дел од
семејството се и Тони, нивниот пријател од дет
ството (Илија Илиоски) и сопругата на Виктор,
Ана (Кристина Ласовска).
Ликовите од оваа комедија се типизира
ни ликови, кои се среќаваат во секое урбано
друштво. Тоа се луѓе, кои се познаваат уште од
деца, со посебни табиети, со точно воспоставе
ни меѓусебни односи. Ова е трилер-комедија,
во која публиката тешко може да претпостави
што следува, а тоа е еден од главните адути кои
публиката ќе ја држи со подотворена уста, наја
вуваат од Театар Комедија и ветуваат дека пуб
ликата ќе излегува насмеана со импресии кои
ќе има потреба да ги споделува.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

НИКОГАШ НЕМОЈ ДА СЕ СМЕЕШ НА ОНИЕ
КОИ ЗАРАДИ ЉУБОВТА ЈА ИЗГУБИЛЕ
ГОРДОСТА, ТУКУ НА ОНИЕ КОИ ЗАРАДИ
ГОРДОСТА ЈА ИЗГУБИЛЕ ЉУБОВТА!

СРЦЕТО НЕ УМИРА САМО КОГА ЌЕ
ПРЕСТАНЕ ДА ЧУКА... СРЦЕТО УМИРА И
КОГА НЕГОВИТЕ ОТЧУКУВАЊА ПОВЕЌЕ
НЕМААТ СМИСЛА...
Д.Д. ВОЛФ

10 ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ
1. Невозможно е да ги миеш очите со сапун
2. Невозможно е да преброиш влакна на главата
3. Не можеш да дишеш низ нос со исплазен јазик
4. Моментално го пробуваш факт број 3
6. Кога веќе проба, знаеш дека е можно само да
изгледаш како куче
7. Сега се смееш
8. Не забележа дека не постои факт број 5
9. Го бараш ама го нема
10. Сподели го ова со твоите пријатели и насмев
ни ги и нив
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ПРИЈАТЕЛ Е ЛИЧНОСТ КОЈА ЗНАЕ МНОГУ
РАБОТИ ЗА ТЕБЕ, НО СÈ УШТЕ ТЕ САКА.
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ЗДРАВЈЕ

ЗДРАВЈЕ

СУРОВА ХРАНА ЗА ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ И ЖИВОТ БЕЗ БОЛКА

Силвана Ѓорѓиевска,
нутриционист

Причината за појава на болестите е создавањето на
модерната технологија, која ја обработува храната,
ја конзервира, замрзнува и ја третира со хемиски
елементи со цел подолго да трае и да добие подобар
вкус. Дали отсекогаш човекот имал шпорети, фри
жидери и други апарати во домаќинството за под
готвување на храната? Човекот јаде мртва храна,
која само се таложи како токсин и не ги задоволу
ва потребите. Имуниот систем станува збунет и не ги
наоѓа хранливите материи што му е својствено да ги
апсорбира, така што настанува недостаток на енер
гија во клетките

За да биде една клетка исполнета со енерги
ја, потребно и е храна, која ќе ги задоволи нејзини
те потреби. Во природата сето тоа го има во доволни
количини за да ги добием
 е енергетските извори на
храната. Дали отсекогаш човекот имал шпорети, фри
жидери и други апарати во домаќинството за подгот
вување на храната? Причината за создавањето на
болестите, всушност, е создавањето на оваа модерна
технологија, која ја обработува храната, ја конзерви
ра, замрзнува, ја третира со хемиски елементи со цел
подолго да трае и да добие подобар вкус. Со самото
третирање на овие начини се уништуваат витамини
те, ензимите и делумно или целосно се уништуваат
сите нутритивни вредности што ги содржи храната.
Човекот јаде мртва храна, која само се таложи,
а рецепторите од клетките што се задолжени да ги
распределат хранливите материи од храната соста
вени од слични елементи, ја дистрибуираат оваа ток
сична храна, која се таложи како токсин и не врши
иста функција, односно не ги задоволува потребите.
Имуниот систем станува збунет, не ги наоѓа хранли
вите материи што му се својствени да ги апсорбира,
дигестира и распредели и настанува недостаток на
енергија од самата клетка, која останува без да до
бие тоа што ѝ е потребно, се нарушува ендокриниот
систем, кој ги лачи хормоните. Со тоа настануваат и
нарушувањата на сите други системи што треба да
функционираат во една целина.

само со активација или експресија, а храната игра
пресудна улога во одредувањето дали ќе дојде до ек
спресија во гените. Со избалансирана исхрана како
што е прикажано во пирамидата, човекот ги прима
сите потребни состојки во текот на денот за да ги за
доволат потребите од витамини, минерали, јаглехид
рати, масти, протеини, микро и макро нутриенси.
Со оваа сурова храна, Ви посакувам добро
здравје и живот без болка.

РЕЦЕПТ ЗА ИСФРЛАЊЕ НА ОТРОВИТЕ
Во половина тегла таан се додаваат ме
лени семиња од лен, црно семе, чиа семе,
семки од тиква, сончоглед, каранфилче,
ореви, бадеми и лешници. Може да се до
даде мед, маџун, стевиа или некој друг
природен засладувач.
Хомогенизираната смеса се консумира
по една голема лажица три пати на ден
половина час пред оброк.

ПРИРОДЕН АНТИБИОТИК
Одбранбениот систем на почетокот додека единката
е сè уште млада и има ензими за да ја дигестира хра
ната донекаде функционира, но се чувствуваат одре
дени болки, симптоми како што се чести настинки,
алергии, кои подоцна се претвораат во посериозни
заболувања. Отровите на почетокот се таложат во
џебовите од тенкото црево и под дејство на работата
на добрите бактерии и здравата цревна флора хран
ливите состојки се апсорбираат преку тенкото црево
низ крвните садови до сите внатрешни органи и тки
ва. Кога ќе се преполнат сите џебови во цревата, та
лозите се стационираат најнапред во црниот дроб,
потоа во бубрезите, жолчката, белите дробови, мозо
кот, масното ткиво под кожата, кои всушност, се и
најосетливите делови. Чистењето на овие отрови
мора да почне во цревата. Гените сами по себе не од
лучуваат за настанокот на болеста. Тие дејствуваат

Се препорачува употреба на 3 - 4 мали
чешниња лук на гладен стомак во голе
мина, која може да се проголта, со што
се оневозможува разградба во желудни
кот и не се чувствува миризба, а разло
жувањето на лукот настанува во црева
та, каде што дејствува антибактериски,
антиинфламаторно и ги уништува пара
зитите, заштитувајќи ги цревата од ло
шите бактерии.

СТИЛ

СТИЛ

Пред почетокот на новата школска година

КАКО ДА ГИ ПОДГОТВИТЕ ДЕЦАТА ЗА УЧИЛИШТЕ?

Најдете им некоја обврска која ќе им претставува мал интелектуален напор, по
можност и забавна, така што полека ќе ги воведете во училишните обврски до
дека наставниците не ги затрупаат од сите страни со домашни задачи!
Вашите деца и Вие сигурно сте имале убаво и
релаксирано лето исполнето со радост и аван
тури. Но, пристигна септември и децата мораат
повторно во училиште. Морате да внимавате
тој премин од безгрижно лето во интензивни
училишни денови да биде што е можно поле
сен! Пред Вас се некои основни совети кои ќе
Ви помогнат да ги воведете Вашите деца во ус
пешна школска година...

БИДЕТЕ ПОЗИТИВНИ!
Најголемата услуга што може да им ја направите на
своите деца е да бидете постојано позитивни кога
станува збор за училиште! Вашиот позитивен став,
исто така, ќе го зголеми и нивниот ентузијазам, кој
полека ќе почне да се намалува по првата недела
во училиште. Затоа постојано потсетувајте ги на
убавите моменти, кои ги чекаат во училиште – нови
авантури со другарите од одделението, нови и ин
тересни лекции, нови книги... Запомнете дека пози
тивниот став е заразен, особено добро се пренесува
од родители на деца, со оглед на тоа дека децата
многу често се огледуваат на своите родители и ги
имитираат.

ОХРАБРЕТЕ ЈА НИВНАТА НЕЗАВИСНОСТ!
Една од најголемите грешки што родителите
можат да ја направат – особено во период от
пред самиот почеток на училишната година
– е потполно да ги разгалат своит е деца и да
ги ослободат од секоја обврска. Оваа честа
грешка на родителите, за жал, ја уништува
способноста на детето да се носи со училиш
ните обврски и способноста за комплексна,
самостојна интеракција со нив, што прави
првата недела од училиштето да биде исклу
чително тешка. Зајакнете ја нивната независ
ност во исполнувањето на обврските и така
олеснете им го враќањето на училиште.

ВОВЕДЕТЕ ИМ НОВ УТРИНСКИ РАСПОРЕД!

РАЗБУДЕТЕ ИМ ГО МОЗОКОТ!
Вашите деца сигурно добро се одморија низ дол
гото, забавно и безгрижно лето, но ова значи дека
и нивниот мозок се одвикнал од секаков ментален
напор, кој ги чека во училиште. Најдобро би било
постепено да им го напрегнете мозокот, пред рабо
тите во клупите да се забрзаат, за да можат да се
подготват за сите предизвици што ќе ги пречекаат
многу брзо. Можете да им најдете некоја обврска
што ќе им претставува мал интелектуален напор, по
можност и забавна, така што полека ќе ги воведете
во училишните обврски додека наставниците не ги
затрупаат од сите страни со домашни задачи.
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Најверојатно во текот на летото сте им дале
малку повеќе слобода, особено во поглед на
одењето на спиење и будењето. Со оглед на
тоа дека почнале да стануваат рано наутро со
почетокот на училиштето, би требало да им
поставите нов утрински распоред за да би
дат одморени во текот на училишната година.
Ако не сте почнале постепено да ја воведувате
новата рутина, Ве советуваме веднаш да поч
нете. Но, иако училиштето веќе почнува, нека
биде постепено, бидејќи наглите промени би
можеле да бидат мал шок за нив и нивниот
став кон училиштето ќе се смени од позитивен
и возбудлив во многу негативен.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

КУПУВАЊЕТО НА МАТЕРИЈАЛИТЕ НЕКА БИДЕ
ЗАБАВНО!
Ако во изминатиот период не сте купиле сè што
ви е потребно, бидејќи ги чекавте насоките од
наставникот, сега веќе треба да набавите ма
теријали. Но, децата секогаш се возбудени кога
станува збор за купување школски прибор или
облека за новата училишна година. Направете
целото купување да биде забавно, бидејќи така
дополнително ќе ги мотивирате децата и ќе ги
наполните со позитивна енергија за новата учи
лишна година што е пред нив. Секако, на Вас
останува да обезбедите доволно пари за сето
она што може да им затреба, а пожелно е да им
дозволите сами да изберат, бидејќи тоа е одли
чен начин за дополнително да ги мотивирате и
да бидат уште повеќе ентузијастички располо
жени кон училишните обврски!
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ПРАШАЈТЕ ГИ ШТО ЧУВСТВУВААТ ВО ВРСКА СО
УЧИЛИШТЕТО!
Секое дете е универзум за себе и тоа го прави него
и неговите чувства поврзани со враќањето во учи
лиште потполно единствени. Сите совети што ги
споменавме можат да Ви помогнат во голема мера,
но морате да ги земете предвид и потребите и чув
ствата на Вашето дете. Првите денови зборувајте
со Вашето малечко што повеќе, бидејќи сега е вис
тинска можност да дознаете што повеќе и на вре
ме да ги откриете потенцијалните проблеми, кои ќе
можете или полесно да ги спречите, или залечите
доколку се појават. СРЕЌНО!
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ЖИВОТ

АЕРОДРОМЕЦОТ МАРКО НАПРАВИ ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ ЗА „МИЗАР“

Марко Џамбазоски, музичар во алтернатив
ниот рок бенд „Визија“, неодамна направи кратко
метражен документарен филм „Мизар - ѕвезда на
надежта“, кој е студент на Факултетот за драмски
уметности во Скопје, на катедрата за Филмска и ТВ
монтажа.

Приказната на филмот ги обработува поче
тоците на Мизар и трнливиот пат, во кој од обичен
гаражен бенд, групата станува една од најзначајни
те музички состави во историјата на македонската
рок-култура. Во филмот се користени, главно, досе
га необјавени аудио и видео материјали од бендот,
од кои еден дел се демо-снимки, а други се земени
од архивата на МРТВ.
Целокупната приказна во филмот е базирана
на сеќавањата на членовите на Мизар од тој период,
и тоа на Горазд Чаповски, Панта Џамбазоски, Горан
Таневски, Илија Стојановски и Слободан Стојков.
Сценариото, монтажата и режијата се на Мар
ко Џамбазоски, а снимател е Александар Ристес
ки, студент на катедрата по филмско и ТВ снимање.
Филмот досега бил дел од неколку интернационални
филмски фестивали.

„ОЛДТАЈМЕРИ СКОПЈЕ 2015“ ВО ОПШТИНА
АЕРОДРОМ

РИКАРДО ХУНА
ОД ООУ „ЛАЗО
АНГЕЛОВСКИ“
ПРВ КЛАРИНЕТ
НА ДРЖАВНИОТ
НАТПРЕВАР ЗА
МЛАДИ МУЗИЧАРИ

Неодамна во Општина Аеродром се одржа јубилејната 10-та
Меѓународна изложба со историски возила – Олдтајмери Скопје 2015,
на која учествуваа околу 60 автомобили и 20 мотоцикли, постари од
30 години, односно возила произведени пред 1985 година.
Многумина посетители и љубители на автомобили уживаа во
бројните изложени модели, а се фотографираа и со олдтајмерите.
Најстар автомобил на изложбата беше италијанскиот „фиат
тополино“ од 1936 година, најстарото возило на „пежо“ е возилото
„пежо 404“, произведено во 1968 година, а најстар мотоцикл на оваа
изложба е „јава“, произведен во 1930 година.
На крајот на манифестацијата се доделија и специјални призна
нија за најдобро реставрираните автомобили и мотоцикли.
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

СЕ ОДРЖА 37-ОТ ТРАДИЦИОНАЛЕН КОЊИЧКИ МАРШ

На 27.7.2015 година од
паркот Јане Сандански во Општи
на Аеродром 25 коњаници тргнаа
кон славното Крушево, каде што
на 2-ри август се приклучија на
прославата на најголемиот ма
кедонски национален празник –
Илинден.
Градоначалникот на
Општина Аеродром, Ивица
Коневски, изјави дека Оп
штината ја помага оваа ма
нифестација веќе неколку
години и ќе продолжи и на
таму да ја негува традици
јата, бидејќи Илинденскиот
марш е најголемата и нај
значајната културна мани
фестација во Аеродром.
Тој на коњаниците
им го предаде општинското

знаме, со што официјално стар КУД „Никола Јонков Вапцаров“,
туваше 37-от традицион ален ко со звуците на зурлите и тапани
њички марш што го организира те се упатија кон црквата „Свети
Здружението на граѓани од Горно Петар и Павле“ во Горно Лисиче,
Лисиче „Илинденски марш 1978“. минувајќи низ главните булевари
Коњаниците придружува на општината отпоздравувани од
ни од фаланга составена од два голем број граѓани, кои спонтано
есетина членови, игроорци од застануваа да ги испратат коња
ниците или да им се прид
ружат во колоната.
Пред свеченото ис
праќање на храбрите ко
њаници од Горно Лисиче,
кои се на возраст од 15 до
60 години, во црквата „Св.
Петар и Павле“ се одржа
свечена литургија, на која
високи свештеници од Ма
кедонската православна
црква им дадоа благослов
на патот кон Крушево.
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БЕСПЛАТНИ ЗУМБА ЧАСОВИ КАЈ АВИОНЧЕ!

Во текот на летото во паркот
со авион „Аеродром“ во Ново Ли

ЗУМБА фитнес часови за жителите
на општината. На овие забавни ЗУМ
сиче во непосредна
БА часови кај познатото авионче се
близина на кафулето
придружија голем број љубители на
„Еври деј кофи шоп“
ЗУМБА, фитнес и латино звуците.
(поранешно „Мамбо“),
Со оглед на големиот интерес,
фитнес клубот „Фит
во текот на летото, ќе се организира
уан“ во соработка со
ат уште вакви бесплатни зумба часо
Општина Аеродром
ви во текот на есента, доколку доз
организираше неколку бесплатни
волат временските услови.

МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „АЛЕКСАНДАР СТОЈЧЕВ“
Во чест на загинатиот брани
тел Александар Стојчев на почетокот
на летото во истоимениот спортски
центар „Александар Стојчев” во Оп
штина Аеродром се одржа 14-от
меморијален турнир во мал фудбал
„Александар Стојчев“.
На традиционалниот мемо
ријал, во организација на Македон
скиот полициски синдикат и под пок
ровителство на Општина Аеродром,
учествуваа екипи од деца на возраст
од 12 до 14 годишна возраст, по
точно екипи на фудбалските школи

„Форца“, „Њу Стар“, „Мастер“ и ФК
„Ново Лисиче“ (генерација 2003).
За првпат оваа година ревијални
натпревари одиграа „Петлињата“ на
фудбалските школи „Мастер“, „Фор
ца“ и „Ново Лисиче“ (деца родени
по 2006 година). Во финалето играа
екипите на ФШ „Форца“ и ФК “Ново
Лисиче“ и натпреварот во регуларно
то време заврши со резултат 1:1. По
добри во изведувањето на пеналите
Александар Стојчев беше при
беа фудбалерите на ФШ „Форца“, кои падник на македонските безбеднос
го освоија овогодишниот традицио ни сили, кој загина во воен иот кон
нален турнир во мал фудбал.
фликт на 23.06.2001 година.

АЕРОДРОМКАТА МАГДАЛЕНА ДРЖАВЕН
ПРВАК ВО КАРАТЕ
Магдалена Божинос
ка, ученичка во VI одделе
ние во ООУ „Лазо Ангелов
ски“, член во карате клубот
„Олимпик спорт 2007“, не
одамна учествуваше на
државното првенство во
карате – кумите индивиду
ално женски до 12 години и
по втор пат стана државен
првак. До златниот медал
дојде совладувајќи ги нат
преварувачките, во првата борба со 8-0, втората
3-0 и во финалето 5-0.
На 16 мај 2015 година учествуваше на Ме
ѓународниот турнир „Никон – опен 2015“ во Софија,
Бугарија, каде повторно се закити со златен медал.
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Кошаркарски камп „МЗТ Скопје Аеродром 2015“

ЛЕТНАТА ШКОЛА ЈА ПОСЕТИЈА НАД
100 МЛАДИ КОШАРКАРИ
Во пресрет на почетокот на тренинзите на нашите од изминатата година, која беше најплодна во историјата
идни кошаркари, подмладокот на МЗТ Скоје Аер одром, на младинската школа на клубот. Беа освоени две шам
се сумираат впечатоците од летната школа и резултатите пионски титули, младинскиот куп, едно второ место и
едно трето, а како круна на успешната сезона беше ово
годишниот камп на нашиот тим, кој се одржа на отворе
ните терени на СЦ „Ново Лисиче“ со над 100 дечиња на
возраст од 6 до 16 години.
Дечињата работеа напорно двапати на ден во пе
риод од 14 дена. Последниот ден најуспешните добија
признанија и многу награди. Децата работеа по програма
соодветна за нивната возраст, изготвена од легендата на
македонската кошарка, Александар Књазев.
Оваа година програмата беше збогатена со при
суството и предавањата на неколку еминентни личности
во областа на спортот, меѓу кои проф. Ленче Алексовска
(спортска психологија), Златко Јанакиевски (кондициска
подготовка), Ѓорѓе Војновиќ (поранешен капитен на МЗТ
Скопје) и Александар Тодоров (кошаркарски тренер).

АЕРОДРОМКИ СО ЈОГА НА ПЛАЖА
Од 25-ти до 30-ти август во с. Стење, на брегот на
Преспанското Езеро по четврти пат се одржа традиционал
ниот летен јога камп „Преспа 2015“, во организација на јога
клубот „Тара Аеродром“.
Во јога кампот аер одромките имаа можност за тран
сформирачко доживување, бидејќи програмата беше ос
мислена како еден активен јога одмор во природа. Исто
така, во рамки на кампот се одржаа бројни работилници
и предавања на тема среќа и личен развој, разговори на
теми што се однесуваат на подобрување на квалитетот на
животот и одржување на физичкото и душевното здравје,
а секако консумираа и здрава храна.
„Целта на нашите јога кампови е да ги обединиме
вљубениците на јогата со природата, но и на сите што сака
ат да направат некаква позитивна промена кај себе и да се
ослободат од стресот, без разлика дали се искусни јогини
или целосни почетници“, вели Лидија Котевска, претседа
телка на јога клубот „Тара Аер одром“ и организаторка на
јога кампот.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „СКОПЈЕ 2015“
На 1-ви септември почнува
четвртиот по ред турнир во мал фуд
бал „Скопје 2015“, кој ќе се одржува
во Спортскиот центар „Ново Лисиче“.
Натпреварите ќе се одржу
ваат секој ден во попладневните и
вечерните часови од 17:00 до 23:00
часот.
Турнирот го организираат
Општина Аер одром, Град Скопје и
Училишниот спортски клуб „Блаже
Конески“, кои имаат обезбедено наг
раден фонд за победниците.
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ПИСМА
СТОЛПЧИЊА ЗА ЗАШТИТА НА ПЕШАЧКИТЕ ЗОНИ
Почитувани,
Во Ново Лисиче кај зградите 63 и 65 ги сменивте оштетените плочки и
сме презадоволни, бидејќи старите беа целите расклатени и на секој
дожд имавме проблеми со прскање на водата од под плочките. Но и
на овие плочки брзо ќе им дојде крајот, ако не го затворите влезот
меѓу зграда 61 и 63 со некоја рампа која би се затворала, бидејќи
насилието на нашите комшии, кои влегуваат со своите возила пред
зградите сè уште трае. Прочитав дека ќе има некоја акција за
казнување, но и тоа ќе биде недела, две или месец - два и повторно ќе
биде по старо. Предлагам да се стави рампа, која би била заклучена и
за не дај боже ситуации од пожарна, брза помош итн., клучот да стои
во Спортскиот центар „Ново Лисиче“ каде што 24 часа има или
вработени или чувари. Бидејќи ако се продолжи вака целата инвестиција ќе биде џабе и повторно ќе имаме ситуација на искршени плочки
и нервози како до пред некој ден.
Поздрав
Г.А.
Почитувани,
Го поздравувам вашиот апел за непаркирање по тротоарите, меѓутоа
сметам дека од тоа фајде нема, а исто така и од пајак и казни. Треба да
се постават или столбови или огради секаде каде што е забележано
паркирање. Бидејќи скоро ви се обратив за друга работа и веднаш
добив одговор, решив повторно да ви пишам. Како станар во кулите
на улица „Бојмија“ со мало дете имам огромен проблем со количка да
излезам од дома и да дојдам до тротоарот покрај ТЦ „Скопјанка“ за да

ИНФО
прошетаме. Имено, на тротоарите на улицата, која води од „Ред кафе“
до бул. „К. Ј. Питу“ и од двете страни секогаш има коли, па сите пешаци
мора да се движат по улица. Мене досега неколку пати за малку ме
немаат удрено со количката, од причина што и покрај тоа што многу
внимавам, толку е непрегледно од паркираните возила што секое
излегување претставува опасност. Кога ќе дојдеш, пак, до тротоарот
кај ТЦ „Скопјанка“ се јавува друг проблем. Таму пред кафеаната на
тротоарот постојано има возила, а другиот дел од тротоарот е велосипедска патека, каде што велосипедистите возат со голема брзина.
Истото е долж цела Скопјанка, или има возила, или има дуќанчиња на
тротоарот, или пак, е велосипедска патека, а за пешаците место нема.
Слушам дека градот најавува велосипедски патеки. Тоа е убаво, ама
тие не треба да бидат на тротоарите, а оние велосипедисти што возат
по тротоар, а имаат велосипедска патека треба да се казнуваат исто
како и секој учесник во сообраќајот. Се надевам дека конечно нешто
ќе се преземе на овој план.
К.К.
Почитувани,
На сите критични места како што се влезови во пешачка зона,
пристап кон пешачки патеки, тротоари или јавно зеленило, се
поставуваат заштитни столпчиња. На тој начин ги заштитуваме овие
драгоцени зони за пешаците од непрописно паркирање на возила, а
воедно и апелираме на поголема совесност од граѓаните во однос на
ова прашање.
Со почит,
Општина Аеродром

Почитувани,
Ве известуваме дека Општината има изработено проект за уредување на тој дел, но
реализацијата најверојатно ќе биде штом ќе се предвидат средства во Буџетот на
Општина Аеродром. Во однос на паркинзите за станарите на новите згради, Ве
известуваме дека паркинг-местата ги обезбедува инвеститорот во рамки на градежната парцела на објектот, така што можете да ги користите овие подземни паркиралишта.
Со почит,
Општина Аеродром
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Итна медицинска помош . ......................... 194
Пожар и елементарни непогоди ............. 193
Центар за известување и тревожење..... 195

Градинки

Срничка .............................................. 2455 512
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

ПОДЗЕМНИ ПАРКИРАЛИШТА ЗА НОВИТЕ
ЗГРАДИ

Почитувани,
Веќе една и пол година како се вселени новите станбени објекти бр. 8, бр. 10 и другите
згради на булеварот „Февруарски поход“, а вие како Општина на која уредно и
навремено си ги имаме подмирено сите давачки не сте преземале буквално ништо
околу уредувањето на пристапните патеки до и околу самите објекти. Во лето се
давиме во прашина, а во зима и кога ќе падне дожд ќе се удавиме во кал. Околу
објектите е израсната вистинска џунгла, направени се мочуришта полни со жаби,
секакви инсекти, а можно е во овие топли денови да ни се појават и разни влечуги,
глодари... Поради сето ова мораме да ги држиме децата затворени дома, плашејќи се
за нивната безбедност и здравје. Паркинг-просторот околу објектите што го изгради
општината од околу 60 паркинг-места ни одблизу не ги задоволува потребите на
околу 240 станови или сигурно повеќе од 700-800 жители на само 4 станбени
единици. Затоа Ве молам за одговор дали и кога општината планира да преземе
нешто околу овие проблеми на жителите на ул. Февруарски поход. Мислам дека
заслужуваме барем конкретен одговор, бидејќи кога требаше да се платат давачките
кон општината и градот Скопје никој нас не нѐ праша дали имаме буџет за тие
давачки навреме да ги платиме. Однапред Ви благодарам на Вашиот одговор.
П.М.

СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ

Библиотеки
ФАСАДИТЕ ГИ МЕНУВААТ
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ЗГРАДИТЕ
Почитувани,
би замолил за информација дали и кога се планира да се изврши обнова на фасадата на зграда
108 на булевар АВНОЈ (АСНОМ) како што е примерот со зграда 112?
З.Т.
Почитувани,
Вашето барање е доставено до нашето Одделение за инспекциски работи. Од таму Ве известуваат дека промената на фасадите се врши преку
Заедницата на сопственици, бидејќи станарите
се, всушност, сопственици на зградата. Тоа значи
дека станарите на зградата 112, којашто ја
посочивте, фасадата ја менуваат со свои
средства, а не со средства на општината.
Со почит,
Општина Аеродром

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

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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Централа ................................................ 2400 970
Пријавница ............................................ 2401 511
Контакт со граѓани ............................... 2401 555
Локален економски развој ................. 2401 542
Правна служба ..................................... 2401 556
Човечки ресурси . ................................. 2401 538
Легализација на бесправни објекти . 2401 528
Урбанизам . ............................................ 2401 529
Урбанистички планови ........................ 2401 529
Осветлување . ........................................ 2401 533
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 537
Данок на имот ....................................... 2401 553
Јавни набавки . ...................................... 2401 548
Образование и култура ....................... 2401 517
ИТ.............................................................. 2401 530
Социјална заштита ............................... 2401 518
Архива урбанизам ................................ 2401 525
Совет на Општина Аеродром............... 2401 512
Инспекција.............................................. 2401 522
Животна средина ................................. 2401 552
Комунално одделение ......................... 2401 532
2401 534
2401 540

Јавно осветлување

ЕВН........................................................... 3205 000
„Елтра“..................................................... 2763 838

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
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