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АМРА ФЕЈЗУЛА ЗА МАЛКУ МЕЃУ НАЈДОБРИТЕ ОСУМ
ЏУДИСТКИ ВО СВЕТОТ
Во периодот од петти до деветти август 2015 година во Сараево, Р.Босна и
Херцеговина, се одржа Светско првенство за кадети/ки во џудо. На ова
светско првенство Македонската репрезентација ја преставуваа кадетките:
Амра Фејзула – 57кг, Арбреса Реџепи – 48 кг и Берна Шерифовска – 37 кг,
предводени од селекторот на репрезентацијата Горан Мицковски. Амра
Фејзула во 1/16 финалето беше подобра и ја совлада репрезентативката на
Р.Босна и Херцеговина, Селма Хајро во борба во која Амра беше доминантна.
Во 1/8 финалето, Амра се сретна со Бразилката Андраде Виториа, каде што
борбата беше рамноправна, во еден момент Фејзула ја имаше под контрола
својата противничка, но не успеа да ја држи до крај. Фејзула имаше и неколку
акции во стоечка позиција. Фејзула беше на чекор да влезе во најдобрите
осум во светот, доколку влезеше во потесниот круг, по што ќе следеа уште
најмалку две борби во кои Фејзула можеше да се замеша и во борба за медалите.
Арбреса Реџепи се сретна со репрезантивката на Франција, Мосдиер но не
ујспеа да ја добие борбата. Берна Шерифовска се сретна со репрезантивката
на Чешка, Вера Земанова, која беше поразена уште во првото коло. Амра
Фејзула тренира џудо шест години во џудо клубот „Ипон“, таа е одличен
ученик и џудист, се надеваме дека Карпош и во иднина ќе биде престолнина
на џудо спортот во Македонија.
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НОВ “СОПСТВЕН“ ПАРКИНГ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА КАРПОШ

Жителите од неколкуте станбени згради позади Министерството за економија
од вечерва добија нов „сопствен“ бесплатен паркинг простор за своите возила.
Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски го предаде во
употреба новиот паркинг простор со три влеза и излези за 150 возила на
жителите на неколку колективни станбени објекти кои се наоѓаат позади
Министерството за економија и дирекцијата на АД „Бетон“. Спецификата
на овој паркинг е во тоа што на сите три влеза се монтирани пневматски
заштитни столпчиња за влез и излез, а станарите ќе управуваат со нив со
далечински, односно теледиригирани управувачи. -Со овој потег, изјави во
оваа пригода првиот човек на локалната власт, Општината обезбеди заштита
на паркинг просторот на станарите кој најчесто беше узурпиран од возила
на жители кои живеат или работат во Општина Центар, бидејќи, за разлика
од таа општина овде паркинзите се бесплатни, а жителите на овој дел од
Карпош мака мачеа за паркирање на своите автомобили пред домовите.
За реализација само на овој објект општината Карпош инвестираше над
40.000 евра, а заедно со проширувањето, асфалтирањето и осветлувањето
на просторот инвестицијата достигна четири милиони денари. Локалната
самоуправа, со цел да го растовари овој простор изврши проширување
и на паркинг просторот за возилата на Министерството за економија на
тротоарите пред оваа институција, а ќе се преговара и со АД „Бетон“ да си
ги паркираат возилата во подземните гаражи, согласно проектот за изградба
на нивниот објект, со цел паркингот на жителите на зградите да остане
„слободен“ за нивните потреби. Стручното лице од БИС инжинеринг кој ги
постави пневматските столбови инг. Ѕвонко Темков, на присутните станари
им го објасни начинот на употреба на кодираните далечински управувачи
и пристапот до влезовите на паркиралиштето на сите три страни каде има
поставено вкупно пет пневматски столба. Граѓаните од овој дел на Карпош,
кои делумно учествуваа и со свои средства во реализација на проектот,
изразија благодарност до локалната власт и градоначалникот за тоа што
на овој начин им се подобри секојдневното комуницирање и квалитетот на
живеењето.
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ДУП-ОТ СЕ НОСИ ИСКЛУЧИВО НА БАРАЊЕ НА
ГРАЃАНИТЕ
По повод реакциите и разногласието што деновиве се шири околу изработката
и претстојнотo донесување на деталниот урбанистички план за Карпош 4,
сакаме на јавноста да им ги предочиме точните информации, со цел да се
пресретнат злоупотребите и манипулациите кои се креираат околу него.
Имено, во моментот, за Карпош 4 нема детален урбанистички план, освен за
делот кај Стара телевизија, супстандардните куќи до трите кули кај Мостот
на Обединети нации и околните згради околу ООУ „Петар Поп Арсов“. За
останатиот дел од Карпош 4, нема ДУП со утврдени градежни парцели за
секоја од постојните згради, што е законска обврска на Општината. Овој
план се прави на барање на граѓаните на Карпош 4 и претседателите на
зедниците на станари на овие згради, затоа што имаат законска обврска да го
откупат земјиштето под станбените згради. Бидејќи со постојниот план нема
вцртано градежни парцели на секоја зграда, неможе да се утврди колкав дел
од земјиштето треба да купат станарите.
Главна придобивка од овој план е што секоја зграда добива своја урбанистичка
парцела, а со тоа и услови за градба. Инаку имаме многу граѓани кои поднеле
барање за издавање градежни дозволи за проширување на тераси, а ние не
можеме да им издадеме градежна дозвола , бидејќи тоа подрачје не беше
„покриено“ со детален план. Со овој план таа пречка се отстранува, и тоа
е основната причина зашто се прави овој урбанистички план,а патем се
врши усогласување со ГУП на Град Скопје од 2012-2022. Манипулацијата
што ја прават одредени лица со политички мотиви за наводно одземање на
зеленилото се апсолутно невистинити! Имено, во периодот кога Карпош 4 е
граден, тогашните урбанистички стандарди „барале“ 0,4 паркинг места по
еден стан. Денес, кога во Карпош 4 речиси да нема семејство кое нема од едно,
две па и повеќе возила, законодавецот бара при цртање на урбанистичките
планови тој стандард да изнесува 1 паркинг место за станбена површина од
80 квадратни метри.
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Тоа значи, само да ги прецртаме постоечките згради, урбанистите мораат
да вцртаат три пати повеќе паркинг места од оние кога зградите се
граделе. Во спортивно, согласност на урбанистичкиот план нема да даде
ниту ревизијата, ниту Градот Скопје, ниту Министерството за транспорт
и врски, бидејќи бројот на паркинг места не соодветствува со бројот на
станбени единици согласно законските прописи. Граѓаните добро знаат дека
во изминатиот временски период Општина Карпош направи стотици нови
паркинг места и речиси да нема улица на која не е извршено проширување
со нови пракиралишта. Според тоа голема потреба од нови паркинг места
во Карпош 4-нема, освен кај трите „убавици“ на Илинденска и трите кули
на Мостот Обединети нации. Нам ни е потребно да ја исполниме законската
обврска за бројот на паркинзите, а тоа никако не значи дека ќе се одзема
зеленилото. Ова е дециден став на Градоначалникот и Советот на Општина
Карпош и никој не се грижи за Општина Карпош повеќе од раководството
и граѓаните на Карпош 4 треба да бидат спокојни зашто сé што работи
локалната самоуправа е само во нивен интерес .
Општина Карпош
Одделение за односи со јавност

КАЛИОПИ ГО „ОБОИ“ КАРПОШОВОТО КУЛТУРНО ЛЕТО
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Со прекрасните звуци на „Црно и бело“, „Локомотива“, легендарната „Бато“
и „ Обои ме...со сеќавања“, мегапопуларната македонска и балканска ѕвезда
Калиопи вечерва го „обои“ Карпош на самиот старт на годинашното, осмо
по ред Културно лето Карпош 2015. Со триилјадна публика, главно жители
на Општина Карпош но и многубројни „гости“ од другите скопски општини,
Градот и Републиката, плоштадот „Делфина“ во Влае беше полн како „око“
од љубителите на добра музика и на фантастичната изведба на еден од
водечките македонски музички брендови. Големата културна манфестација
која традиционално ја организира локалната самоуправа, ја прогласи за
отворена првиот човек во Општината Стевчо Јакимовски кој ги најави
претстојните двонеделни уметнички настани, со музика за сечиј вкус, со
многу ликовна, театарска и филмска уметност.
-Калиопи е наша карпошанка и мене ми е лично задоволство што во многу
соседни држави не препознаваат токму по неа. Наша чест е да ја удостоиме
токму таа да ја отвори оваа голема културна манифестација на Карпош,
рече Јакимовски, кој нагласи дека Карпош има мноштво уметници кои
имаат многу што да понудат од своето творештво и надвор од земјата. Во
прекрасната летна вечер, незаменливата Калиопи во пауза меѓу две песни ја
разнежи публиката со своите романтични сеќавања за големата љубов што
се родила меѓу неа и нејзиниот Ромео токму тука, во Карпош, на клупите,
што е „животна приказна“ и на многумина други млади. Топло поздравена
од секретарот на Општината Бојан Милошевски со букет бели рози, таа до
полноќните часови остана со своите фанови да се дружи и да дели автограми.
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