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Отворен 52-ри маркет на ,,Жито маркети'’

Малопродажниот ланец „Жито маркети” го отвори педесет и вториот односно 12-от маркет во Велес на улицата „Бане 
Андреев-Ронката“. Според вообичаената и веќе препознатлива практика на „Жито Маркети” и ова отворање помина со 
голем број на промоции, подароци и гратис производи.

Ивица Андонов го фати светиот крст во Велес

Дваесет и седум годишниот Ивица Андонов беше најсреќен од 56-мината велешани кои годинава се фрлија во водите на 
Вардар во потрага по светиот крст. Традиционално на големиот христијански празник Богојавление – Водици на бреговите 
на Вардар се собра голем број граѓани. Овој пат, Андонов успеа најбрзо од сите да дојде до светиот крст што Митрополитот 
на Повардарската Епархија г. Агатангел го фрли во водите на Вардар. На осветувањето на водата на реката Вардар оваа 
година присуствуваа и градоначалникот Славчо Чадиев и пратениците од Велес во Собранието на Република Македонија. 
Претходно, прославата на празникот на Богојавлението во Велес започна со Света Божествена Литургија во храмот „Св. 
Спас“, на која чиноначалствуваше Митрополитот Повардарски г. Агатангел во сослужение на целото свештенство од Велес. 
Потоа, од храмот „Св. Спас“ беше формирана литија до Мало мовче од каде што се изврши осветувањето на водите на 
реката Вардар и беше фрлен чесниот и животворен крст во водите.

Состанок со Кризниот штаб за заштита и спасување

Од надлежните институции, Општина Велес беше информирана дека во текот на месец јануари целата територија на 
Република Македонија ќе биде зафатена од снежен бран и нестабилни временски услови.
За таа цел од страна на градоначалникот Славчо Чадиев беше свикан состанок на Кризниот штаб за заштита и спасување 
при што беа договорени активностите и препораките кои ќе се спроведуваат во следниот период.
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Василица, празник на занаетчиите во Велес

Велешките занаетчии го прославија празникот посветен на Свети Василиј Велики. Обележувањето на празникот 
традиционално се одржа во манастирот „Св. Димитрија“ каде во присуство на свештеници од Повардарската епархија беше 
скршен и светиот колач. Оваа традиција на собирање на занаетчиите од Велес не е прекината ни по еден век. Некои занаети 
исчезнувале, други се раѓале а традицијата стара повеќе од 100 години опстанала да постои секоја година на денешниот 
празник. На манифестацијата беше присутен и градоначалникот Славчо Чадиев, кој на велешките занаетчии им посака 
пред се добро здравје, но и успех во работата со надоградување и развивање на своите занаети.

Санирана е велешката Спомен Костурница

Во завршената реконструкција на Спомен-Костурницата од НОВ во Велес увид направи министерката за култура Елизабета 
Канческа-Милевска заедно со директорот на Националниот конзерваторски центар Мемет Селмани, градоначалникот на 
Oпштина Велес Славчо Чадиев и директорите на културните институции од градот. Канческа-Милевска информираше дека 
во реконструкцијата на овој значаен споменик на културата од НОВ, која траеше во изминатите неколку години, 
Министерствто за култура од својот буџет издвоило 4,5 милиони денари. Најпрво, рече таа, беше извршена надворешна 
екстериена реконструкција на Костурницата со заштитен слој да се заштити внатрешноста од прокиснување од дожд и снег, 
потоа е извршена и внатрешна реконструција, како и реконструкција на вредниот мозаик во внатрешноста кој е дело на 
академик Петар Мазев. Објектот е специфичен затоа и реконструкцијата беше детално правена, а се со цел да се заштити 
овој значаен споменик на културата. Со извршената санација, она што граѓаните на Велес го очекуваа и е значајно за градот, 
верувам дека овој значен споменик на културата повторно ќе си го најде своето значење и важност, изјави министерката за 
култура. Таа информираше дека во договор со директорката на Народниот музеј Велес, четири скулптури од Станко 
Павлески кои се во музејското депо ќе бидат поставени во внатрешноста на Спомен-костурницата, а претходно ќе се 
реставрираат со средства од Министерството. Градоначалникот Чадиев најави дека оваа пролет ќе се изврши и 
хортикултурно уредување на околината на Спомен-костурницата од НОВ, ќе се обнови дел од електриката и дека ќе побара 
од надлежната агенција да се постават безбедносни камери за превентива од несовесни посетители. Во кругот на Спомен-
костурницата, пак, на барање на Сојузот на борците од НОВ ќе се постават дел од преостанатите бисти на загинати борци од 
НОВ од Велес и Велешко.
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Потпишан договор за нова странска инвестиција во Велес

Владата на Република Македонија и индиската групација БРГ изминатиот месец во Велес потпишаа договор за реализација 
на инвестиција во која ќе биде рестартирана поранешна „Порцеланка“. Инвестицијата е вредна околу 31 милион евра, а 
планирани се илјада нови вработувања што ќе бидат реализирани низ повеќегодишен план. На потпишувањето на 
договорот во Велес присуствуваше и премиерот Никола Груевски. Групацијата БРГ во рестартираната поранешна фабрика 
„Порцеланка“ ќе изработува производи од челик и кујнски прибор од нерѓосувачки челик.

Подароци за лицата со попречености во развојот

Повардарската епархија на големиот христијански празник Рождество Христово – Божиќ, организираше забава за луѓето со 
церебрална парализа. Во соработка со Општина Велес и Здружението на лица со церебрална парализа беа подарени 
новогодишни пакетчиња. На божиќната веселба присуствуваше и градоначалникот Славчо Чадиев кој честитајќи го 
денешниот верски празник истакна дека оваа категорија на граѓани целосно ја имаат поддршката од општината за сите 
потреби кои ги остваруваат преку нивното здружение.

Пред Божиќ посета на семејства во социјален 
ризик

И оваа година пред големиот христијански празник Божиќ, 
градоначалникот Славчо Чадиев беше во посета на семејства во 
социјален ризик. Оваа година го посети нашиот сограѓанин Винко 
Симитчиев. Од сопствени средства му подари прехранбени 
продукти како еден скромен придонес за празничната атмосфера 
во неговиот дом и му посака среќни и весели Божиќни празници.
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Коледарските огнови го најавија Христовото раѓање

Велешани останаа верни на традицијата кога со коледарските огнови го најавија Христовото раѓање. Градоначалникот 
Славчо Чадиев беше заедно со граѓаните на повеќе места во градот каде се запалија традиционалните огнови. Утре, 
православните христијани ќе го одбележат големиот празник Бадник, на ден пред Рождеството Христово - Божиќ.

Рождество Христово - Божиќ

Прославата на Рождеството на Господ Исус Христос е најубавиот момент во христијанските православни срца и души, па 
така верниците од Велес масовно ги посетија сите храмови низ градот и молитвено се поклонија пред Богомладенецот 
Христос. Централната прослава на Рождеството Христово беше Божествената Литургија која се одржа во соборниот храм 
„Св. вмч. Пантелејмон“, а со која во присуство на бројно свештенство на Повардарската епархија, чиноначалствуваше 
Митрополитот Повардарски г. Агатангел. На богослужбата меѓу многубројниот народ присуствуваше и Градоначалникот 
Славчо Чадиев кој уште еднаш упати честитка до верниците со желба за добро здравје, успех во работата и благосостојба 
во семејствата.

Исра е првото новороденчо во Велес. На 2-ри Јануари  во 08 часот 16 минути се роди првото бебе во Општина Велес. 
Градоначалникот Славчо Чадиев, традиционално го посети првороденчето во 2016 година и лично и честиташе на мајката 
која го доби најубавиот новогодишен подарок. Среќната мајка од с. Горно Јаболчиште на свет донесе здраво женско дете. 
Градоначалникот Чадиев на првото новороденче му посака добро здравје и безгрижно детство исполнето со радости. На 
мајката и врачи пригодни подароци.
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