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Пуштена во употреба нова спортска сала, дел од
владиниот проект
Петок, 22 март 2013
Вчера свечено беше отворена новоизградената спортска сала „Петар Поп Арсов“ во
Крива Паланка, на која присуствуваа градоначалникот на општина Крива Паланка,
Арсенчо Алексовски, министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска и
директорот на Агенцијата за спорт, Лазар Поповски. Градоначалникот Алексовски
изрази задоволство што токму за време на неговиот мандат е изградена оваа
спортска сала.

- „ Сите градоначалници досега ветуваа веќе 22 години дека ќе изградат спортска
сала во Крива Паланка, но вистината е дека спортската сала е изградена токму во
моментот кога јас сум градоначалник и тоа е моја гордост “, – рече
градоначалникот Алексовски.
На свеченото отворање на спортската сала присуствуваа и пратеникот од
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собранието на Р. Македонија, Веле Ѓорѓиевски, претседателот Борче Стојчевски на
ОК на ВМРО-ДПМНЕ од Крива Паланка, поранешниот пратеник, Оливер Алексовски,
кандидатите за советници, раководители, директори, општинската и државната
администрација како и голем број на гаѓани и сите членови на спортските клубови
и тренери од општина Крива Паланка, каде сите го изразија своето задоволство за
изградба на овој спортски објект.
Ова е модерна спортска сала во која најмладите ги имаат најсовремените услови за
спортување и развој на сите спортови. Овој објект е изграден по најсовремените
стандарди и ќе го користат и спортските клубови за свои тренинзи, рекреација,
како и за разни спортски манифестации.
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Занаетите во Крива Паланка и Дупница
Четврток, 21 март 2013
Вчера во салата на Градскиот музеј
се одржа прес-конференција по
повод објавувањето на брошурата
„Занаетите во Крива Паланка и
Дупница“, како дел од проектот
„Културното наследство – мост кон
заедничка
иднина“,
финансиран
преку
ИПА
програмата
за
меѓугранична соработка помеѓу Р.
Македонија и Р. Бугарија. Целта на
издавањето на брошурата е да се
зачува споменот за традиционалните
занаети,
како
и
да
се
популаризираат истите и да се
поттикне
заживувањето
на
занаетчиството во регионот на Крива
Паланка и на Дупница.
Брошурата е печатена во 1000 примероци, на три јазика: македонски, бугарски и
англиски. Во неа се дава историски осврт на развојот, подемот и замирањето на
определени занаети во периодот од XVII до првата половината на XX век, како и
прилог за се уште активните занаетчии во Крива Паланка.
Во Крива Паланка застапени се следниве занаети: чевларскиот, часовникарскиот,
шивачкиот, стакларскиот, берберскиот, лимарскиот, налбатскиот, самарџискиот,
влачарскиот и воденичарскиот занает, а исто така се изработуваат и народни
инструменти и други ракотворби. Интервјуирани се дваесет и шест занаетчии, при
што се земени основните податоци за тоа како го научиле занаетот, од кого, колку
време се занимаваат со истиот, како и информации за контакт на истите.
Исто така, читателот ќе може да се запознае со интересни детали за некои од веќе
замрените занаети како абаџискиот, кујунџискиот, бакарџискиот, срмаџискиот,
грнчарскиот, кантарџискиот, јорганџискиот, коларскиот, кацарскиот и други
занаети во градот Дупница и неговиот регион како и статистички податоци за
развојот на занаетчиството во Крива Паланка кои би можеле да им послужат на
учениците, студентите и на истражувачите при изготвувањето на нивните научни
трудови.
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