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ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

Aприлијада за најмладите во Велес
Во организација на Општина Велес, во Младинскиот парк во
Амфитеатарот како и секоја година и оваа се одржа традиционалната
културна манифестација „Априлијада”. Маскираните дечиња од детските
градинки, велешките училишта и лицата со посебни потреби, не криејќи ја
својата радост продефилираа низ улиците на Велес.Нивната креативност
изразена преку многубројните маски, беше повод за радост, смеа и добро
расположение на сите присутни генерации. Програмата беше збогатена
со музички настапи, рецитали, драмски изведби и модерен балет.

Детектор на Лаги
Вo рамките на манифестацијата „Велес - Град на културата 2015“
изминатиот месец, на сцената на новиот објект на велешкиот театар
„Јордан Хаџи Константинов-Џинот” гостуваше ансамблот на Охридскиот
театар со претставата „Детектор на лаги“ според делото на Василиј
Сигерев, а во режија на младиот режисер Ненад Витанов.

Бетонирање на патеките и реализирање на други санациони активности во ССОУ„Коле
Неделковски”
Во ССОУ „Коле Неделковски” се извршија градежни активности за уредување на училишниот двор.
Поволните временски прилики овозможија непречено да се извршуваат работите во делот на бетонирање на
патеките и реализирање на други санациони активности. Акцијата има за цел зголемување на функционалноста
на дворот и истата ќе продолжи да се одвива до нејзино комплетно завршување. Во посета на ССОУ „Коле
Неделковски” беше и градоначалникот Славчо Чадиев, кој заедно со в.д. директорот Боро Ристовски и
персоналот на училиштето одблизу ги следеа интервенциите кои што се преземаат во училишниот двор.
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ГРК „Борец“се искачи на втората позиција
Во дерби натпреварот од првата машка ракометна лига кој се одигра помеѓу екипите на РК „Младост 09”
oд Богданци и ГРК „Борец” од Велес, екипата на ГРК „Борец” издвојуваа убедлива победа со резултат 22:31
(полувреме 09:14) со што екипата на ГРК „Борец” се искачи на втората позиција во првата машка лига.
Велешките ракометари на натпреварот ја имаа и безрезервната поддршка на навивачката група „Гемиџии" кои
организирано допатуваа во Богданци и непрекинато со песна го бодреа нашиот тим.

Се одбележа патрониот празник на Детската градинка „Димче Мирчев“
Детската градинка „Димче Мирчев“ го одбележа својот патронен празник на 7-ми април. На овој настан
присуствуваше и градоначалникот Славчо Чадиев кој со положување на цвеќе ја изрази својата почит и
благодарност. На бистата на народниот херој Димче Мирчев цвеќе положија делегација на Општина Велес,
дечињата и вработените од градинката и членови на ОО на СЗБ од НОВ од Велес.Дечињата облечени во пилоти
и стјуардеси одиграа прекрасна претстава, која ги воодушеви присутните.

Самостојна изложба насловена „Убава е Македонија“
Во рамките на манифестацијата „Велес – Град на културата за 2015 година“ во Ликовниот салон во Велес
беше отворена самостојна изложба насловена „Убава е Македонија“ на македонскиот академски сликар,
Новица Трајковски.
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Одбележан денот на КОД
Во касарната „Алексо Демниевски – Бауман” во Велес се одржа свеченост по повод Денот на Командата
за обука и доктрини (КОД). На настанот присуствуваа заменик-началникот на Генералштабот (ГШ) на АРМ
генерал-потполковник Насер Сејдини, командантот на КОД полковник Љупчо Костовски, градоначалникот
Славчо Чадиев, претставници од Министерството за одбрана и ГШ на АРМ, команданти на потчинетите команди
и единици на ГШ на АРМ и други гости. Основна мисија на КОД е да ја организира, координира и реализира
индивидуалната обука за војниците, питомците, подофицерите и офицерите од активниот и резервниот состав
на АРМ, како и поддршка на колективната обука на командите и единиците на АРМ и развој на доктрините и
научените лекции. Во нејзин состав се наоѓаат центрите за обука, полигоните и вежбалиштата во АРМ.

Реконструкција на кровот во подрачното училиште во с. Клуковец
Изминатиот месец се изврши хидроизолациона реконструкција и санација на кровот на подрачното
училиште во село Клуковец. По завршувањето на школската година, активностите за реновирање на
училиштето ќе продолжат со уредување на внатрешните простории. Во училиштето во с. Клуковец настава
посетуваат 36 ученика, а истото е дел од ООУ „Васил Главинов”.

Традиционална манифестација - „Велигденско јајце“
Традиционалната манифестација „Велигденско јајце“ оваа година се реализираше во рамките на „Велес
град на културата“. На оваа манифестација учесници беа ученици од сите основни и средни училишта,
Средношколскиот дом „Лазар Лазаревски“, ПОУ „Маца Овчарова“, волонтерите на ОО Црвен крст Велес,
Дневниот центар на лица со посебни потреби, БС „Анабела“ и Детската градинка „Димче Мирчев“. Кон
шаренилото на велигденските јајца, креативноста на најмладите, се придружија и Организацијата на жени и
Активот на жени пензионерки кои ги прикажаа традиционалните специјалитети од велигденската
трпеза.Градоначалникот Чадиев на денешната манифестација додели благодарници на сите учесници на оваа
манифестација, истакнувајки дека неговиот кабинет ќе го дочека големиот христијански празник – Воскресение
Христово во убава празнична атмосфера создадена од велигденските јајца декорирани од најмладите.
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Средношколско рандеву „МАССУМ“
Во Велес се одржа „МАССУМ“ - Образовно рандеву на средните стручни училишта. Во Младинскиот парк
беа поставени 27 штандови на учесниците. Тие ги презентираа нивните образовни профили пред
заинтересираните. Од Велес на „МАССУМ“ присутни беа трите средни стручни училишта „Димитрија Чуповски”,
„Коле Неделковски” и „Јовче Тесличков”.
На образовното рандеву годинава учествува 40-тина средни училишта и 800 ученици. Освен со
штандови тие поединечно или тимски се натпреваруваа во јавно говорење, развивање маркетиншки план,
дизајн на интернет страница, продукција на училишна видео снимка, вештини при интервју за работа и неколку
спортски дисциплини. Домаќин и организатор на манифестацијата е ССОУ„Димитрија Чуповски“ .
Искуствата и знаењата кои учениците ги добиваат на ваквите настани се од големо значаење, затоа што
ќе бидат поподготвени за да излезат на пазарот на трудот.
-Една од целите на образовното рандеву е учениците да го продадат своето знаење на пазарот на трудот.
Тука ќе можат да ги покажат своите вештини пред претставниците на високообразвоните институции како и пред
идните работодавачи. - напомена министерот за образование, Абдулаќим Адеми.
-Тенденција на Oпштина Велес е да го подобри животот на младите ,да ги подготви за нивните идни
професии, за идни лидери и во континуитет да придонесува за нивниот личен напредок. - рече градоначалникот
на Општина Велес, Славчо Чадиев.Младинската асоцијација на средни училишта е формирана пред 10 години
како дел од проектот на USAID „Активности во средното образование“ со цел развивање на лидерски вештини на
учениците и зајакнување на врските помеѓу училиштата и бизнис секторот.
На најдобрите во сите натпреварувања им беа доделени награди.

Државен натпревар на млади техничари и природници
Во организација на Сојузот на клубовите на младите техничари и природници на Македонија,на 18-ти
април во Велес се одржа 52-иот Државен натпревар. На натпреварот учество земаа 300 ученици од 120 основни
училишта од Република Македонија кои освоиле први места на регионалните натпревари. На државното
првенство беше присутен и претседателот на Советот на Општина Велес, Александар Колев.
Меѓу победниците се најдоа и тројца велешани и тоа: Зоран Нацев - автоматика од ООУ „Св. Кирил и
Методиј”, Димитар Дечев - роботика од ОOУ „Васил Главинов” и Стојан Илиев - астронаутика од ОOУ „Васил
Главинов”.
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Започна изградбата на нов паркинг-плац во
близина на Мало мовче
Во близина на ,,Малото мовче" во тек е
изградба на паркинг-простор кој ќе биде наменет за
околу 60-65 возила. Со неговата изградба се очекува
да се намали навалицата и гужвата, од левата страна
на градот, но и од централното градско подрачје.

Финишира изградбата на фабриката „Маркарт“
Градоначалникот на Општина Велес, Славчо Чадиев, заедно со стручните служби на локалната
самоуправа ја посети Индустриската зона „Караслари” и направи увид на градежните активности кои се
одвиваат.
Притоа заедно со Генералниот директор на „Маркарт“ во Македонија, Волфганг Аихер, ја посетија локацијата на
која германскиот инвеститор „Маркарт“ интензивно ја гради својата фабрика.
Според она што можеше да се погледне на терен, градбата на фабриката вредна над 35 милиони евра, е во
завршна фаза. „Маркарт” интензивно се подготвува за финиширање на подготвките за работа и започнување на
производство, во кое ќе се произведуваат делови за автомобили.
Реализацијата на сите активности на првиот странски инвеститор во Велес во планираното време е доказ за
доброто бизнис опкружување кое го има општината.

Увид од страна на Градоначалникот на населбите „Хабитат“ ,„Тунел“ и„Ќерамидна“
Градоначалникот Славчо Чадиев ја продолжи работната агенда реализирајќи бројни теренски
активности. При посета на Населбата „Хабитат“ заедно со стручните служби на локалната самоуправа направи
увид за локациите каде во наредниот период ќе следат градежните активности. Притоа го разгледаа местото
каде што ќе започне изградбата на новиот потпорен ѕид, а ќе биде извршено и уредување на улицата.
Потпорниот ѕид е од голема и приоритетна важност за изградбата на улицата која ќе води до новите станбени
згради. Со изградбата на овој ѕид ќе се спречи понатамошно одронување и опасност, со што ќе се зголеми и
безбедноста на патот.
Градоначалникот исто така ја посети Населба „Тунел“ .Добрите временски услови ги најавија градежните
активности:мини паркинг, асфалтирање на повеке улици и поставување на летниковец кај чешмата.
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Реконструирана улицата „Наце Димов“
Беше реконструиран крак на улицата „Наце Димов“ во населба „Керамидна". Со овој зафат се решава
долгогодишниот проблем на жителите од оваа улица. Кракот опфака површина од околу 350 м2. Средствата за
оваа намена се во висина од 200.000 денари. Проектот за уредување на улицата започна и заврши изминатиот
месец.

Волонтерите од „Хабитат“ на средба со градоначалникот Славчо Чадиев
Волонтерите од „Хабитат“, остварија средба со првиот човек на градот, м-р Славчо Чадиев. Искрените
зборови и волјата да помогнат во изградбата на новите објекти се знак на искрено подадената рака на помош и
пријателство и сатисфакција за поминатите илјадници километри за постигнување на единствената цел –
хуманата мисија.
Градоначалникот при своето обракање изразувајќи го своето задоволство им посака топло добредојде и
пријатен престој во Велес. Го поздрави нивниот гест на добра волја и волонтерската работа со која помогаат при
развојот на Општина Велес.

123 метри кубен отпад исчистен од дивите депонии
Согласно зацртаните активности од Програмата за управување со отпад за 2015 година, за чистење на
диви депонии во урбана средина, на патиштата и во природа, Општина Велес и ЈКП “Дервен” спроведоа
активности за чистење на дивите депонии на следните локации: патен правец Велес-Башино Село, Зелен појас
во близина на Топилницата, простор позади паркинг-плацот на Локалната библиотека „Бели Мугри“, простор
позади колективни станбени објекти на улица „Димитар Влахов“ (ИМПРЕС), брег до амбуланта “Панче Васков”,
улица “Партизанска”, простор на улица „Димитар Влахов“ (брег на река Вардар), простор на улица „Петре
Прличко “(во близина на Факултет за туризам и угостителство), простор позади гаражи на „Парк Каршијака“.
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Во Велес се селектираа ученици за спортската паралелка во фудбал
На градскиот фубалски стадион во Велес, стручни лица од Фудбалската федерација на Македонија,
извршија селекција од 48-те пријавени кандидати за спортската паралелка во фудбал, за учебната 2015/2016
година.
Селекцијата за нови ученици се врши по региони низ цела територија на Република Македонија и се
одвива во три фази: скаутирање од стручни лица, селекција од стручен тим и последна фаза, тестирање на
психофизичките способности од страна на стручна комисија. На оваа селекција, освен ученици од Велес и
велешкиот регион се пријавиле и ученици од општините Свети Николе, Кавадарци, Неготино, Струмица, Лозово,
Градско, Куманово и Чашка.
Градоначалникот Славчо Чадиев кој на лице место ја следеше селекцијата на пријавените ученици истакна дека
е особено задоволен од досегашната работа на спортската паралелка во Велес, како во фудбал така и во
ракомет, а според она што го гледа на теренот убеден е и дека во новата учебна година ќе има добра спортска
паралелка во градот.
За оваа паралелка во фудбал, од 48-те пријавени кандидати, освен машки се пријавиле и 6 ученици од
женскиот пол. Резултатите од селектирањето во Велес ќе бидат објавени на веб-сајтот на ФФМ.

Се поставија нови забавувачи на брзината
на патот
На неколку сообраќајници во Општина Велес
во текот на изминатиот месец се поставени
забавувачи на брзина на патот. Едниот од нив се
наоѓа на локацијата кај Детската градинка во
населбата „Тунел”, додека другиот се постави кај
Гимназијата „Кочо Рацин”. Oвие забавувачи на
брзина имаат за цел да ја зголемат безбедноста и
заштитата на пешаците во сообраќајот како и
избегнување на сообраќајните незгоди кои најчесто
се случуваат поради неприлагодена брзина на патот.

Започна реконструкцијата на Скејт-паркот
Со поставување на нови скејт елементи,
реконструкција на дотраената урбана опрема и
поставување на ново освлетување како и клупи за
одмор повторно ќе добие живот Скејт-паркот во
Велес. Се реконструираат и лулашките и другите
елементи за игри на деца .
Ова е од големо значење за љубителити што
уживаат во овој спорт но и за останатите граѓани што
секојдневно го посетуваат ова место.
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Еко хепенинг
Со голем еко-хепенинг што се одржа во Младинскиот парк, Велес го одбележа роденденот на планетата
Земја 22-ри Април. Како град-докажан борец за здрава животна средина и со овој настан потврдуваме дека сите
генерации на Велес се свесни за значењето на екологијата.
Во оваа традиционална манифестација учествуваа голем број ученици од основните и од средните
училишта од градот, Средношколскиот дом и децата од Детската градинка.
Велес е еколошки град кој се бори против загадувањето. Во ова време кога со сите сили се трудиме преку
заштитата на околината и енергетската ефикасност да ги намалиме емисиите на јаглерод диоксид особено е
важно активното учество на младите.
Најмладите упатија еко пораки до возрасните за зачувување на природата што се буди, за животна
средина со чист воздух, вода и почва, за цветно опкружување и здрав живот.
Планетата страда од несовесното однесување на човекот. Климатските промени, уништувањето на шумите,
намалување на озонскиот слој, намалување на богатството од растителни и животински видови се проблеми
пред кои сме соочени на глобално ниво.
Последиците кои тие ги предизвикуваат врз животната средина и здравјето на луѓето се огромни. Нивното
решавање нема да биде едноставно, но со ваков пристап на младите верувамe дека ќе успееме да обезбедиме
здрав живот за сите сегашни и идни генерации.

Изградени два мини паркинг-плаца во населба „Тунел“
Изградбата на двата мини паркинг-плаца во населба „Тунел“ на улица „Славе Георгиевски Сватот “ и улица
„Белградска “завршија изминатиот месец. Овие мини паркинг-плацови ќе бидат решение за подобра
прегледност во сообракајот со што ќе се обезбеди безбедност како на возачите така и за пешаците.
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Винските патишта на Вардарскиот и регионот Алзас
На билатералната средба која се одржа изминатиот месец, домаќин беше Велес како седиште на
Вардарскиот плански регион. На средбата присуствуваа амбасадорката на Франција Г-ѓа Оер, претставници на
министерствата и општините од Вардарскиот регион, гости од регионот Алзас, претставници на здруженијата,
асоцијациите, винарските визби и производители на вино.
Средбата на која се започнува билатерална соработка значи спојување на културните, развојните
аспекти и цивилизациски вредности на две различни култури на европското тло.
„Со оглед на фактот што винопроизводството е оној специфичен бренд што ги поврзува нашите два региона,
одлучивме оваа соработка да ја започнеме токму во областа на развојот на винските патишта. Токму затоа ги
воспоставуваме првите контакти помеѓу Советот и Центарот за развој на Вардарскиот плански регион од една
страна и Асоцијацијата Алзас Македонија со клучните организации и асоцијации од регионот Алзас. Особено е
важно што на средбите присуствуваат претставници на винариите, индивидуалните производители, енолозите и
професионалците за вински туризам кои ќе бидат главните актери во оваа долгорочна соработка“ изјави
градоначалникот Славчо Чадиев.
Винските патишта претставуваат израз на специфичностите што ги поврзуваат нашите два региони,
помеѓу Вардарскиот плански регион и регионот АЛЗАС .Тоа овозможува долгорочно да се воспостави блиска
соработка помеѓу професионалците во областа на винопроизводството, експертите, енолозите, винариите и
индивидуалните производители.
Она што не прави особено горди и ја потврдува ориентацијата на ВПР кон винопроизводството и винскиот
туризам, е признанието за квалитетот на нашите производи од француските експерти чиј бренд препознатлив во
светот е токму виното.

Се потпиша програмата за соработка со АЛМА
Сериозноста на нашите взаемни заложби ја потврдува фактот што во Велес, градоначалникот Славчо
Чадиев со господинот Жак Шлеф ја потпишаа петгодишната програма за соработка помеѓу Советот за развој на
Вардарскиот плански регион и АЛМА во областа на винските патишта, културата и младите.
Во овие три области во наредните 5 години ќе бидат фокусирани сите активности, енергија и идеи.
„Се надевам ова ново пријателство ќе донесе придобивки за граѓаните на двата региони и дека ќе отвори нови
можности за билатерална соработка, фокусот е на виниските патишта затоа што веќе потврдивме дека тоа е
клучната област што не поврзува како региони. Културата во сите аспекти како и образованието и мобилноста на
младите исто така ке бидат предизвици за нашата соработка.“ изјави градоначалникот Славчо Чадиев.
Со активно учество во овој процес на заемно запознавање и промоција ќе се придонесе во создавање на една
успешна билатерална приказна во Европа.
Искрена благодарност на Министерствата за локална самоуправа и земјоделство, шумарство и
водостопанство, УНДП, Амбасадата на Република Франција, АЛМА, општините и сите поединци и организации
кои придонесоа за воспоставувањето на оваа соработка.
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УЗ по 15 години во сопствени простории
УЗ што го опфаќа најстарото градско јадро на Велес, денес доби свој простор за работа во зградата на
НВО во Дворови. Договорот за користење на просториите на свечен начин беше врачен од страна на
Градоначалникот Славчо Чадиев на претседателот на Урбаната Заедница „Димче Мирчев“.
Инаку Договорот следи по донесувањето на Одлука за отстапување на времено користење на
просторијата без надоместок на УЗ „Димче Мирчев“ што Советот на Општина Велес ја донесе на 29-та седница .

БС „Анабела “го собра златото од првенството во танцување
Градоначалникот на Општина Велес, Славчо Чадиев, организираше прием за децата од БС „Анабела“
кои се вратија од Европското првенство во танцување што се одржа во Сараево. БС „Анабела“ се врати со
дванаесет медали за освоено 1-во место. Децата кои учествуваа во интернационалниот танцувачки натпревар
достоинствено ја претставија нашата општина и на најдобар можен начин ја оправдаа поддршката дадена од
Градоначалникот и Советот на Општина Велес. „На натпреварот учествуваа 10 земји со над 2000 учесника. Во 36
часа маратонско танцување од различни категории - јуниори , сениори и учесници на возраст од 4 до 50 години,
„Анабела“ беше шампион." истакна Цветанка Пајдакова, кореограф и тренер на балетското студио. „Анабела“
се пофали и со најмладиот учесник на првенството кој има само 4 години, а освои 1-во место.

Германската амбасада донира 244.660 денари за
инсталација на водоводна пумпа во село „Караслари“
Во Германската амбасада во Скопје беше потпишан
договорот за донација кој предвидува обезбедување на
средства за инсталација на секундарна пумпа за вода во село
Караслари. На договорот свој потпис ставија Амбасадорката
Кристине Д. Алтхаузер, градоначалникот Славчо Чадиев и
директорот на ЈКП „Дервен”, Фиданчо Цековски.
Општина Велес аплицираше на овој проект со цел да
овозможи инсталација на секундарна пумпа за вода во с.
Караслари со која трајно ќе се реши проблемот со
водоснабдувањето а селото ќе добие вода во доволни
количини. Таканаречените мали проекти претставуваат
важен инструмент на техничката соработка меѓу Германија и
Македонија.
Амбасадата располага со буџет со кој може брзо и небирократски да даде помош за проекти, кои
непосредно се од корист. Вредноста на овој проект изнесува 244.660 денари.Проектен партнер на Општина
Велес е Јавното комунално претпријатие „Дервен“, чија одговорност ќе биде одржување на пумпата.
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Изградени се два крака на улицата „Киро Пракицов“
Изминатиот месец се изградија два крака на улицата ,,Киро Пракицов“. Земјениот пат кој се уредува ќе ја
зголеми безбедноста и пристапноста, но ќе се промени и самиот лик на улицата чија должина изнесува околу 170
метри .При одвивањето на оваа градежна активност ќе се опфати реконструкција и на мал дел од просторот каде
граѓаните од овој дел на градот го поминуваат своето слободно време.

Презентирана е нова индустриска зона „Мамутчево“
Градоначалникот м-р Славчо Чадиев на прес-конференција ја презентираше новата Индустриска зона
,,Мамутчево". Се предвидува трајна пренамена на земјоделското во градежно земјиште и донесување на
Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2- лесна и незагадувачка
индустрија , Г3 – сервиси, Г4 – стоваришта. Вкупната површина на земјиштето во планскиот опфат е 673.100 М2.
Привлечноста на оваа нова индустриска зона, изминатата недела ги пречека и првите заинтересирани
инвеститори.
Оваа нова индустриска зона со нејзината поволна местоположба и добра инфрастурктура овозможува
непречена комуникација која го привлекува вниманието. Општина Велес и понатаму продолжува со неуморна
борба за создавање што поголеми можности за претставување на општината во регионот и пред меѓународната
заедница, со единствена цел привлекување на инвеститори кои со изградба на нови капацитети ќе создадат
услови за нови вработувања.

Бузалково се вклучува во системот за управување со отпад на
Општина Велес
Од 01.05.2015 година во населеното место Бузалково за прв пат
се воведува услугата за собирање и транспортирање на комунален
отпад.
Во тек се последните подготовки на ЈКП „Дервен“ за
спроведување на активностите. Корисниците се евидентирани и
склучени се потребните договори.
За една седмица на дополнителни 200 домаќинства ќе им се
овозможи квалитет на услуга за постапување со отпадот која ќе ја
унапреди животната средина и животот на населението.Општината во
соработка со ЈКП „Дервен“ , а согласно активностите предвидени во
Програмата за управување со отпад за 2015 година, ќе спроведе
понатамошни активности за чистење на населеното место од дивите
депонии.
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„Драгон кунг фу“ од Кина го затвори „Танц-фестот“
На сцената на Народниот тетар „Јордан Хаџи Константинов – Џинот”, со настапот на кинеската атракција
Драгон Кунг фу танцовата компанија од Пекинг го затвори 11-тото издание на „Танц фест“.
Велешани имаа несекојдневна можност да го проследат настапот на 11-члената екипа која го изведе проектот
„Кунг фу танц” – комбинација од боречки вештини и танц.
Во пет сцени беа презентирани традиционалната култура и современата уметност во Кина, во која
боречките вештини се традиционален спорт, но и мошне ценето културно наследство.
На настанот присуствуваа Амбасадорот на НР Кина во Македонија Н.Е. Вен Зеншун, министерката за култура
Елизабета Канческа – Милевска, градоначалникот Славчо Чадиев и други гости вљубеници во танцовата
уметност.
Инаку, компанијата е основана во 2006 година од светски позната кунг фу ѕвезда Џеки Чен. Вклучува
членови од престижни кунг фу групи од Кина и сите имаат богато изведувачко искуство на кунг фу техниките.

Одбележани 112 години од динамитните акции на Гемиџиите
Општина Велес достојно, онака како што им прилега на најголемите македонски синови, ја обележа 112
годишнината од Солунските атентати, обмислени и извршени од Гемиџиите во периодот од 28-30 април 1903тата во Солун.
Делегации од Општина Велес, институции, граѓански организации и групи се поклонија пред делото на
гемиџиите... храбрите момчиња од Велес, Ресен, Охрид и Кратово кои му кажаа на светот дека постои земја што
се вика Македонија и народ македонски.
Спомениците во Велес и Скопје и гробот на најмладиот гемиџија Милан Арсов во с. Ораовец денес беа
посетени од нивните следбеници и чувари на историската вистина за Македонија.
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Саем на книга во Велес
,,Недела на книга” во Велес. Манифестацијата беше во организација на Клуб Матица, Народниот театар, а
поддржана е од Општина Велес. Организаторите ветуваат многу возбудливи наслови. Велешани имаа можност
од 16-ти до 18-ти април да си ги купат омилените книги, а со тоа да помогнат да се соберат средства со кои ќе се
купат книги и ќе се донираат во Библиотеката ,,Гоце Делчев” во Велес.
,,Ова е уште еден настан од големо значење за Општина Велес. Среќни сме што убавиот и пишан збор ќе
допре до секој оној кој ќе дојде до Народниот Театар и купи некоја од посакуваните книги. Општина Велес како
Град на култура за 2015 година се гордее со оваа манифестација, која допринесува за негување на културата кај
нас”. - изјави Александар Колев, претседател на Совет на Општина Велес.
,,Ги повикувам сите Велешани да го посетат Саемот на книга во Народниот Театар, да купат книга по
саемски поволни цени, бидејќи со секоја купена книга донираат средства со кои ќе се купат книги за
Библиотеката. На тој начин се даруваат книги кои ќе бидат од големо значење за сите сегашни и идни генерации,
затоа што книгата никогаш не излегува од мода”. - изјави Игор Крајчев, директор на Библиотеката ,,Гоце Делчев”
во Велес.
Саемот за книга беше отворен од 10 часот до 22 часот. Народен театар „Јордан Хаџи КонстантиновЏинот“ во Велес, отворен за сите љубители на книгите кои ќе ги збогатија своите полици со најновите и
најбараните наслови од Клуб Матица.

2

Месечен
весник
ОТЧЕТ
НА ОПШТИНА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
НА

април, 2015

2014

www.veles.gov.mk

