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Поради обилните дождови и влажниот циклон, просторната единица
за заштита и спасување на Општина Карпош постојано ја следи
состојбата со водостојот на реките Вардар, Серава и Лепенец кои
минуваат низ територијата на Општина Карпош. Тоа значи дека
нашите специјални екипи вршат 24 часовна контрола на состојбата
со водите и се во постојан контакт со Центарот за управување за
кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и Градот Скопје. Општина
Карпош за вакви прилики има склучено договор со фирма за итни
интервенции во вакви состојби со поројни дождови и можности
од поплави. Тоа подразбира ангажираната фирма да ја стави на
раполагање севкупната механизација а тоа се: камиони, вреќи со
песок, булдожери и човечки ресурси со цел да се отстрани опасноста
од поплави. Освен тоа, просторната единица за заштита и спасување
на Општина Карпош, единствена од ваков вид во земјата, која веќе
се докажа за време на поплавите во соседна Србија, е во постојана
состојба на подготвеност за интервенција на подрачјето на Карпош.
Реално, според мислењата на експертите, можноста за поплави на
територија на Скопје се многу мали, посебно со изградба на браната
Козјак која апсорбира големи количини вода, односно според
искуствата во минатото, околу 60 отсто од поплавите и излевањата
доаѓале од реката Треска, а со изградбата на оваа акумулација,
опасностите од поплави се сведени на минимум.
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СОВЕТНИЧКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОМОШ НА
ПОПЛАВЕНИТЕ
На 29. седница на Советот на општина Карпош, советниците
едногласно поднесоа иницијативата за помош на поплавените
региони во земјата, при што предложија половина од советничките
паушали и дел од општинскиот буџет, да се пренаменат на
настраданите во поплавените источни подрачја во Македонија.
За точниот износ на помош за поплавените советниците на
Карпош, како што предложи Владимир Кировски од ЛДП, ќе се
одлучува на првата наредна седница. Единствената точка на
дневниот ред на денешната седница, беше Предлог одлуката
за измени и дополнување на буџетот на општина Карпош за 2015
година. Односно, се изврши проширување на буџетот во колоната
за донации , во износ од пет милиони денари за довршување на
реконструкцијата на детската градинка Пролет, со донирани
средства од страна на јапонската влада. Беше направено и
пренасочување на средства кои што беа наменети за исплаќање
на парно греење на основните училишта во Карпош од кредитни
во сопствени средства од буџетот на општина Карпош во износ од
20 милиони денари Средствата што се ослободуваат од кредитот
ќе бидат потрошени за капитални инвестиции.
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„СЛАДОК ПОДАРОК“ НА КАРПОШ ЗА НОВО
УЧИЛИШТЕ ВО САРАЈ

Евантија Стојановска од Општина Карпош ја освои третата награда
за аматери на традиционалната манифестација „Тортијада-2015“ .
Оваа година домаќин на тортијадата беше општина Сарај односно
ресторанот „Кораби“. Парите од наградените и продадени торти
во аматерски и професионална конкуренција ќе бидат наменети
за изградба на основно училиште во Сарај. Наградената торта од
Стојановска од Општина Карпош е придонесот за ова училиште.
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ВИНО И РОЗИ ЗА ОСАМЕНИТЕ
(13.02.2015) Свети Трифун и Свети Валентајн, празникот на виното и
празникот на љубовта беа повод, Општина Карпош да ја организира
традиционалната манифестација „Дружење со осамените“. По тој
повод триесетина лица од Карпош со чаша вино, рози и заеднички
појадок два часа другаруваа со градоначалникот на Општината
на кој му ги кажаа своите желби, маки и потреби. По тој повод,
градоначалникот Јакимовски изјави дека општина Карпош по петти
пат организира средба со лица на кои што им е потребна поддршка
и љубов од локалната власт, особено граѓаните кои се осамени, без
разлика дали немале брачен другар или е починат, и да им кажеме дека
локалната самоуправа е тука, меѓудругото и да им пружи топол збор и
поддршка. -Со дел од овие лица ние често се гледаме, тие навистина
пријателски ја доживуваат локалната самоуправа.
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СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА КАРПОШ- НА ЧЕКОР
ПРЕД КОНСТИТУИРАЊЕ

Советот на млади на општина Карпош, денес ја одржа својата прва
средба во просториите на општината Карпош. Средбата имаше
за цел да ги собере на едно место членовите на Советот на млади
за меѓусебно да се запознаат и да се разгледа предлог деловникот
за работа на Советот, креиран од еден од членовите на Советот.
На средбата, покрај членовите на Советот на млади, присуствуваа
и Ивана Ордевска и Ивана Тасевска од Одделението за поддршка
и организација на работата на Советот, како и Илија Станковски,
претставник на Здружението на граѓани „Младите можат“, кои со
поддршка од општина Карпош, се вклучија во процесот на креирање
на Локална младинска стратегија и дадоа своја поддршка за работата
на Советот на млади на општина Карпош.
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НИЗ НОТИТЕ НА ЉУБОВТА
По повод денот на вљубените и празникот на виното, во организација на
локалната самоуправа, na 13.02.2015се одржа изложба на ликовни дела
придружена со музика и поезија. Релаксирачка музика ги разнежни
душите на присутните поети и уметници, како и останатите гости во
кафулето Ли на плоштадот кај Млечен ресторан во Карпош. На ѕидовите
беа прикачени по две дела од 20-на еминентни македонски уметници
кои својата љубов ја искажаа преку различни сликарски и графички
техники. Љубовта има илјада лица а вечерва се направи обид таа да се
претстави и преку поезија. Врвните поетеси Лидија Јеремиќ, Виолета
Сековска, Горан Анчевски, Роза Василевска и Љубинка Донева ја
искажаа својата емотивна страна на поетски начин преку сопствените
творби. Оваа убава вечер беше збогатена со пријатниот музички настап
на Галина Кутсенко и Викторија Митеска. Изложбата е од продажен
карактер.
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ТРАДИЦИОНАЛНО СЛАВЕЊЕ НА СВ. ТРИФУН
Градончалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски на ден
(14.02.2015) на традиционален начин, со закројување на лозјата го
одбележа празникот св. Трифун. Имено, тој денес беше гостин на
организациониот одбор за одбележување на празникот на винарите
од Нерези. Со музика и традиционална трпеза заеднички со своите
сограѓани градоначалникот Јакимовски посака оваа година лозјата да
бидат преполни со род и да се пие убаво вино.
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