ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18 март 2013

Започна 10-тото, јубилејно издание на
манифестацијата „Град на културата“
Петок, 15 март 2013
Kрива Паланка со право го добива
епитетот културна престолнина и
станува сцена на која уметниците од
нашата
земја
и
пошироко
ќе
презентираат
над
180
проекти,
театарски
претстави,
музички
концерти, изложби и многу други
квалитетни содржини што ќе ја
поттикнат соработката со другите
општини, а и со институциите од
областа на културата од целата
држава, истакна министерката за
култура Елизабета Kанческа-Милевска
на вчерашната промоција на новата
археолошка поставка на Градскиот музеј во Kрива Паланка, со што и официјално
беше отворена манифестацијата „Крива Паланка – Град на културата 2013“.
Поставката има повеќе од 150 археолошки предмети од праисторискиот, античкиот
период, па сe до средниот век, примероци карактеристични само за ова поднебје.
Посетителите имаат можност да видат уникатни наоди, македонски бронзи,
датирани помеѓу 7 и 6 век пред нашата ера, ексклузивен накит, посребрени садови,
бронзено умбо, меч и монети создадени помеѓу 1 и 4 век од нашата ера.
Оваа поставка ја доловува сликата за постоењето на овој град низ вековите,
неговата улога во поврзувањето на
Ориентот и западната цивилизација и
верувам дека истата ќе биде голема
провокација и за нашите граѓани, но и
за
посетителите
од
регионот
и
пошироко
подвлече
KанческаМилевска.
Градоначалникот Арсенчо Алексовски
нагласи
дека
благодарение
на
вложениот
труд
во
областа
на
културата во изминатите 4 години,
Kрива Паланка заслужено го добила
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вредното признание да биде прогласена за културна престолнина за 2013 година.
Во рамките на посетата министерката Kанческа-Милевска ја отвори и
ретроспективната изложба на ликовни дела од Меѓународната ликовна колонија
„Свети Јоаким Осоговски“, сместена во просториите на Центарот за култура во
Крива Паланка.
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Градски саат пак ќе заѕвони во Kрива Паланка
Четврток, 14 март 2013
Голем градски часовник ќе биде поставен на врвот од новиот административноделовен објект, кој се гради во кругот на општинската зграда на Kрива Паланка. Со
тоа Општината сака да ја врати традицијата, кога точното време се означувало од
саат-кулата, која била изградена по основањето на градот во 1633 година и била во
функција се до минатиот век.
- Со проектот на новиот објект, кој се гради со јавно-приватно партнерство,
предвидени се и носачи за градскиот часовник, кој ќе биде поставен на врвот од
зградата. Ќе има две страни, така што граѓаните ќе може да го гледаат саатот од
главната улица и од населбата Баглак - вели Алексовски.
Со повторното поставување градски саат Kрива Паланка ја враќа традицијата од
минатото, кога времето го броел часовникот од старата камена саат-кула. По
основањето на Kрива Паланка како градска населба, таа била една од првите градби
што го оформиле основното градско јадро и се наоѓала на баир отспротива на
тврдината. Постарите кривопаланчанци се сеќаваат дека саат-кулата била во
функција се до 50-тите години од минатиот век.
- Беше висока околу 16 метри, изѕидана од камен дебел половина метар, а во
внатрешноста до врвот водеа дрвени скали. На горната платформа беа поставени
механизмот на саатот и големо месингено ѕвоно, кое силно одекнуваше. Механизмот,
пак, беше поврзан со две дебели јажиња со тегови, кои наизменично се креваа и
спуштаа во дупка, длабока како бунар, која се наоѓаше на влезот од кулата.
Часовникот рачно се навиваше на секои 24 часа, а за негово одржување се грижеше
Али-бег, познат саатчија, кој подоцна се исели во Турција - раскажува 75-годишниот
Бранко Цветковски.
Тој објаснува дека како деца често влегувале во саат-кулата и удирале по големото
ѕвоно.
- Посебно доживување беше кога часовникот ќе означеше 12 часот, односно пладне.
Тогаш сите дуќани во чаршијата се затвораа и се знаеше дека е време за ручек објаснува Цветковски.
За жал, не се зачувани никакви остатоци од саат-кулата. Покрај Али-бег, во
одржувањето на часовникот помогнал и познатиот кривопаланечки саатчија Димитар
Мазаковски. Kако градба, кулата постоела некаде до 70-тите години, кога била
урната и на нејзино место била изградена индивидуална зграда.

Одржана промотивна прес конференција за
манифестацијата „Крива Паланка - Град на културата
2013“
Среда, 13 март 2013
Градоначалникот на општина Крива Паланка, Арсенчо Алексовски и организациониот
одбор за реализација на манифестацијата ,,КРИВА ПАЛАНКА –ГРАД НА КУЛТУРАТА
2013“ одржаа прес конференција за медиумите и презентација на Програмата за
овогодинешнешната манифестација.
Присутните медиуми и останатите поканети присутни имаа можност подетално да се
запознаат со обемната Програма што беше изготвена од страна на организациониот
одбор на манифестацијата, а по добиените предлози од граѓаните. Во Програмата се
вклучени настани од сите дејности од обаста на културата.
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- Градот цела година ќе ја носи титулата „Град на културата“ поради понудената
богата културна програма, докажаниот ентузијазам, одлична организација и
реализација на досегашните кутурни настани во општината, од кои повеќето се со
меѓународен и традиционален карактер - истакна градоначалникот Арсенчо
Алексовски. Тој воедно ги покани сите присутни на утрешното свечено отварање
на манифестацијата ,,ГРАД НА КУЛТУРАТА 2013“. На чинот на отварање на
манифестацијата најавено е присуство на министерката за култура, Елизабета
Канческа –Милевска.
Во текот на годината ќе бидат реализирани вкупно 178 настани - татараски
претстави, ликовни изложби, литературни промоции, концерти, филмски ревии и
многу други културни содржини.

Кренато македонско знаме на постаментот во знак на
сеќавање на македонскиот херој Јане Јакимовски
Понеделник, 11 март 2013
Градоначалникот на општина Крива
Паланка,
Арсенчо
Алексовски
и
претседателот на
Совет д-р Милка
Митовска заедно со претставници на
општинската администрација положија
свежо
цвеќе
на
споменикот
на
загинатите македонски бранители Горан
Стојановски, Момир Стојановски и Јане
Јакимовски, пред Полициската станица
во Крива Паланка.
Свежо цвеќе на споменикот положија и
Организацијата на резервни офицери на
Р. Македонија предводена од проф.д-р.
Ѓорги
Малковски,
роднините
на
бранителите, претставници на полициската станица од Крива Паланка, ОДГ Деве
Баир, Полицискиот синдикат, други видни личности и други органи и институции.
Од страна на претседателот на ОРОРМ, проф.д-р. Ѓорги Малковски, воедно беа
доделение и Благодарници
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Во
организација на извршниот одбор на организационата единица на
Организацијата на резервните офицери на РМ на Крива Паланка, во фокусот на
годишното чествување на 11-ти Март - Ден на Општинската организациона единица
на ОРОРМ Крива Паланка, донесена е Одлука за одавање почит на резервиниот
офицер Јане Јакимовски, кој беше убиен на подмолен и кукавички начин од
терористичка група во 2001 година.
По тој повод на Градските гробишта во Крива Паланка во знак на сеќавање на
херојот на новопоставениот постамент беше кренато македонско знаме на кој чин
присуствуваше Градоначалникот Арсенчо Алексовски кој се обрати со говор пред
присутните, претседателот на Советот на Oпштина Крива Паланка - д-р Милка
Митовска, претставници на општинската администрација и други видни личности
од други органи и институции.

Современ спортски комплекс расте крај Крива Река
Понеделник, 11 март 2013
Модерен спортско-рекреативен комплекс наскоро ќе добијат кривопаланчанци, во
чија изградба се инвестираат околу еден милион евра. Работите за изградбата се во
завршна фаза и се очекува за претстојната сезона, во април-мај, тој да биде
пуштен во употреба. Новиот комплекс ќе располага со спортска сала, тениско
игралиште, повеќенаменско игралиште, а ќе се санира и ќе се доопреми и
постојниот фудбалски терен. Предвидено е и партерно уредување со придружни
објекти и содржини.
- Kрива Паланка од град без никакви
услови за развој на спортот ќе добие
современ спортско-рекреативен
комплекс, со кој и понатаму ќе се
поддржуваат и ќе се поттикнуваат
разни спортови. Интензивно се работи
на финализација на работите и
наскоро новиот комплекс ќе биде
пуштен во употреба - истакнува
градоначалникот Арсенчо Алексовски.
Најголем дел од инвестицијата за спортските објекти, односно околу 800 илјади
евра, се обезбедени од Владата и од Агенцијата за млади и спорт, а преостанатите
средства се обезбедуваат од општината.
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- Тениското игралиште веќе целосно е завршено, а во финална фаза е изградбата
на салата со површина од 1.273 квадратни метри и капацитет од 400 седишта,
односно преостанува уште поставувањето специјална подлога според меѓународни
стандарди. Продолжува и изградбата на повеќенаменското игралиште, а општината
планира и санација и доопремување на постојното фудбалско игралиште со
изградба на трибини, атлетска патека, помошни и придружни објекти. Целиот
комплекс, пак, ќе биде и партерно уреден - вели Никола Граматиков, советник за
уредување градежно земјиште.
Градоначалникот Алексовски најави дека ќе се реши и проблемот со веќе
започнатата спортска сала кај мотелот „Македонија“, која поради спор околу
корисничкото право, повеќе од една деценија стои недовршена и запуштена.
- Штета е што оваа сала толку години стои неупотреблива, но со изработката на
новиот ГУП и овој проблем ќе биде решен. Таа веќе е влезена во програмата на
Агенцијата за млади и спорт и е предвидено до 2015 година да биде целосно
доизградена. Со тоа Kрива Паланка ќе добие две спортски сали, кои ни се потребни
затоа што имаме повеќе успешни спортисти, кои веќе се дел од македонските
репрезентации и имаат освоено вредни награди на домашните и на меѓународните
натпревари - вели Алексовски.
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

