ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
13 октомври

2014

Крива Паланка ја одбележа 70-годишнината од
ослободувањето
Четврток, 09 октомври 2014
Денот на ослободувањето на Крива Паланка, кој оваа година се празнува по 70-пат, беше
одбележан со повеќе свечености на кои присуствуваа голем број гости од општината како и
претставници на институциите и организациите со кои Општината остварува успешна
соработка.

На свечената седница која се одржа по тој повод се обрати градоначалникот г.Арсенчо
Алексовски.
На седницата беше доделена осмооктомвриската награда за 2013 година, која Општината
ја доделува за особени постигнувања и резултати на поединци и институции.
Овва година наградата ја доби Заедничкиот технички секретаријат од ИПА Програмата за
прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Буагарија – за успешна
соработка со Општина Крива Паланка. Во своето обраќање пред присутните г.Николај Дочев,
претставник на Зедничкиот технички секретаријат ја искажа својата благодарност за
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добиената награда, а го истакна и придонесот на Општината во успешното имплементирање
на ИПА програмата нагласувајќи притоа дека Крива Паланка е лидер со имплементирани 15
проекти од вкупно 100 колку се реализирани со оваа програма. Седум проекти се
имплементирани од Општината, со вкупен буџет од 1.350.000 евра, а останатите се на
училиштата и невладините организации.
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Општинска делегација положи свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци од НОБ, а по
повод општинскиот празник свечено беа пуштени во употреба три локални патни правци и
тоа с.Конопница – с.Мождивњак, с.Конопница – место викано Крст и Крива Паланка –
с.Мартиница преку населба Скрљава.
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Промотивен концерт на Воениот оркестар на АРМ во
Крива Паланка
Петок, 10 Октомври 2014
На 8 Октомври во Центарот за култура во Крива Паланка се одржа промотивен концерт на
Воениот оркестар на АРМ. Воениот оркестар за првпат настапи пред граѓаните на Крива
Паланка, а се претстави со филмска музика, обработена за оркестарска изведба.
Пред концертот, припадниците на баталјонот за почести, на плоштадот „Карпошово Востание“,
ја изведоа точката „ЕГЗИРЦИР“ со која се демонстрира висока строева извежбаност во работа
со пушка.
Со промотивниот концерт на Воениот оркестар во Крива Паланка, АРМ продолжува со
реализацијата на проектот за соработка со локалната самоуправа во Република Македонија,
чија основна цел е низ дружење, Армијата да се доближи до граѓаните, како и проширување
на цивилно-воената соработка во градовите каде нема гарнизони на АРМ.
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Одбележан 11 Октомври - Денот на востанието на
македонскиот народ
Понеделник, 13 oктомври 2014
Во чест на 11 Октомври, Денот на востанието на македонскиот народ, делегација од Општина
Крива Паланка предводена од градоначалникот Арсенчо Алексовски положи свежо цвеќе на
споменикот на паднатите борци пред зградата на Општината.

7-ми Традиционален кошаркарски турнир по повод 11
Октомври
Понеделник, 13 oктомври 2014
Викендов 11 и 12 октомври кошаркарскиот клуб „Крива Планка“ го организираше
Традиционалниот кошаркарски турнир по повод 11 Октомври – Ден на народното востание во
Република Македонија. Седма година по ред КК „Крива Паланка“ го одбележува овој значаен
датум во историјата на нашата татковина со турнир на кој учествуваат екипи од сите краеви на
Македонија.
На годинашниот турнир учествуваа екипите на ЖКК „Струга 2009“ од Струга, КК „Старс“
од Охрид, КК „Карпош Соколи“ од Скопје и домаќинот КК „Крива Паланка“. Натпреварите се
одиграа во спортската сала „Петар Поп Арсов“, а во организацијата и реализацијата на
турнирот КК „Крива Паланка“ доби поддршка од Локалната самоуправа на општина Крива
Паланка и градоначалникот Арсенчо Алексовски, како и од Јавното претпријатие „Комуналец“.
Градоначалникот Алексовски го прогласи турнирот за отворен во саботата на 11 Октомври, а
исто така присуствуваше и на завршната церемонија и им ги додели медалите и пехарите на
најуспешните екипи, искажувајќи ја својата несебична поддршка на спортистите од градот, со
напомена дека неговите заложби за поддршка и развој на спортот во Крива Паланка секогаш
се насочени кон унапредување на сите спортови во општината, а истите продолжуваат и во
иднина.
Традицијата на одржување на празничниот турнир кошаркаркиот клуб „Крива Паланка“ ја
започна во 2008 година. Секоја година на настанот учествуваат екипи од разни делови на
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Македонија, а изминатите неколку години се запазува и мултиетничкиот карактер на настанот,
бидејќи учествуваат екипи кои ја промовираат пораката за заедништво и дружење преку
спортот како најблагородна активност што ги зближува и радува луѓето.
Градоначалникто Алексовски доби и благодарница од претседателот на КК Крива Паланка,
Ведран Белешковски, за несебичната поддршка која му ја пружа на клубот во континуитет.

Градоначалникот Алексовски оствари средба со својот
колега од Шумен, Р.Бугарија
Вторник, 30 септември 2014
Градоначалникот
Алексовски
оствари
средба со својот колега од Шумен,
Р.Бугарија, г. Красимир Костов. На
средбата на која присуствуваше и
директорт на НУ Центар за култура,
г.Александар Рангелов, се разговараше
за можностите за соработка во областа на
културата. Повод за посетата беше
Меѓународниот
фестивал
„Есенски
шуменски
вечери“
на
кој
настапи
староградскиот
состав
„Распеани
паланчани“ и го освои првото место во
својата категорија.
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ООЦК Крива Паланка го одбележа Меѓународниот
ден на старите лица
Четврток, 02 oктомври 2014
Со предавање на тема „Семејното насилство врз старите лица“, Општинската организација на
Црвен крст од Крива Паланка го одбележа Меѓународниот ден на старите лица - 1 Октомври.
Предавањето беше реализирано од страна на професорите од Институтот за социјална
работа и социјална политика при УКИМ, д-р Сунчица Димитријоска и д-р Владимир Илиевски.
На работилницата беше истакнато дека психичкото населство е најизразено кога станува збор
за старите лица, за разлика од физичкото, и сексуалното, кои се помалку застапени. Како
посебен вид на насилство со кој се соочени лицата од третото доба беше посочено
економското насилство, односно моќта на посилните членови кон послабите и постарите, кои
се злоупотребуваат заради финансиско искористување. Најчести извршители на делата во кои
жртви се старите, пак, се помладите членови од семејството, од страна на кои и најчесто се
регистрира насилството.
Во рамките на одбележувањето на Денот на старите лица, ООЦК Крива Паланка и
претставници од локалната самоуправа ја посетија и 96-годишната Стојана Стојановска од
Крива Паланка, која е најстара жителка во градот и меѓу најстарите жители во општината. Тие
и однесоа цвеќе, хуманитарен пакет и други пригодни подароци, со желба барем накратко да и
ги разубават старечките денови во нејзиниот скромен дом.
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

