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Поклонение на Свети Теодор Тирон
Понеделник, 25 Март 2013

Во чест на празникот Свети Теодор Тирон, на 24 март, неколку стотици граѓани го
исполнија дворот на цркавата Св. Теодор –Тирон во село Конопница. Веселите
лица, колоритот на народните обичаи и ритуалот на поклонението предизвикаа
многубројни воздишки, евоцирање на спомени за едно дамнешно време, за една
моминска младост која денес веќе ја добила улогата на мајка, баба или прабаба.
Корените на традицијата ја покренаа возбудата и восхит во бранови налик на
самиот чин на поклонението, небаре целокупната позитивна енергија за човековиот
опстој за момент се собира во свеченото одбројување на завуците на камбаната
што го означуваат стартот на свеченото дефиле. Моментот кога се упатува
благословот и добрите желби упатени од свештенослужителите се чини дека се
врежува не само на самото свето место туку и во наредните поколенија изразено
како желба за продолжување на семејната лоза.
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Протојереј-ставрофор Добрислав Бошковски го одржа словото за светиот Теодор –
Тирон, делови од житието на светецот,неговото значење, заслуги за заштита на
христијанството како и слава што ја стекнал како закрилникот за родот, породот,
здравјето и блосостојбата на сите младенците.
Потоа
следуваше кратко обраќање на инцијаторот и возобновувач на
манифестацијата, г.Стојанче Величковски, кој се заблагодари на
месното
население, месната заедница, МПЦ, општина Крива Паланка и сите поддржувачи на
манифестацијата и кратко се осврна за значењето на манифестацијата и нејзиниот
понатамошен развој како туристички бренд. Во својство на иницијатор и креатор
тој го промовираше Меѓународниот конкурс за карикатаура, кој се реализира под
покровителство на Општина Крива Паланка, а има за цел да ја престави ведрата
страна на односот „Снаа-свекрва”. Конкурсот трае до 29 март, а досега има
пријавено карикатуристи од над 30-тина земји.
Во својот краток говор г-дин Александар Рангелов, директор на Центарот за
култура – Крива Паланка, ја изрази подготваеноста за понатамошна поддршка на
манифестацијата.
Градоначалникот г. Арсенчо Алексовски, во својство на покровител, им упати
честитка со желби за лична среќа и семејни радости на маладите невевести,
учеснички на манифестацијата, посебно ја нагласува важноста на семејниот однос
помеѓу снаата и свекрвата и вети дека оваа манифестација наскоро ќе прерасне во
меѓународна манифестација, манифестација со која ќе се идентификуваме и
годрееме сите кривопаланчани.
По завршување на ритуалот на поклонението, општонаредната веселба продолжи
со водосвет и сечење на колачите на овогодинешните кумови како и дегустација за
избор на најдобра сливова ракија и избор на најдобриот посен зелник.
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Кренато Зелено знаме пред ООУ Јоаким Крчовски
Понеделник, 25 Март 2013
На 21 Март 2013 година, Денот на екологијата, пред училиштето Јоаким Крчовски
од Крива Паланка, беше кренато Зеленото знаме, во знак на добиениот статус на
Еко-училиште.
За
успешна
реализација
на
Еколошката
програма, активно се вклучија сите
наставници, ученици, Советот на
родители, Локалната самоуправа,
локално комунално претпријатие,
локалните
медиуми,
како
и
локалната бизнис заедница.
Исто така, училиштето соработува
со
Светската
фондација
за
еколошка едукација, националниот
оператор за сите програми во
нашата
држава,
ОХО,
Министерството за образование и
наука на Р Македонија, како и
Швајцарската агенција за развој и
соработка.
Свеченоста беше пропратена со кратка приредба, подготвена од учениците од
нашето училиште, како и кратко обраќање на директорот на училиштето г. Драган
Ристовски и градоначалникот г.Арсенчо Алексовски. Сега училиштето е едно од 37те училишта кои се препознатливи на светско ниво на кои им се нуди различна
можност и начин за соработка со други училишта, како во државата, така и надвор
од неа.

Средба со писателот Горјан Петревски
Среда, 27 Март 2013
На ден 27.03.2013 г. во ОУ Јоаким Крчовски (мала сала), пред многубројната
публика се одржа средба со писателот Горјан Петревски.Оваа средба е дел од
активностите кои се испланирани во рамките на манифестацијата „КРИВА ПАЛАНКА
–ГРАД НА КУЛТУРАТА 2013“.
Горјан Петревски е писател со ретка дарба чии книги (романи и раскази)
привлекуваат големо внимание на читателите и побудуваат голем интерес. Најчесто
тое е поради неговата непосредност, лирските нијанси во делата како и поради
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чувствата што се раѓаат кај младите, првите љубови.
Писателот Горјан напишал голем број дела меѓу кои можат да се наведат следниве
наслови: „Гороцвет", „Татковите солзи", „Татковата прва љубов", „Пролетни
дождови", „Споменка", „Марта", „Снеговите на Климентина Евин" и др. Покрај
неговите книжевни дела крај името на Горјан Петревски стојат и телевизиски серии
како: „Црвено, жолто, зелено", „Баснодром" (куклени серии) и др.

Санација на ударни дупки
Среда, 27 Март 2013
Општина Крива Паланка започна со санација на ударните дупки на подрачјето на
општината
согласно
предвидената
динамика. Така во периодот од 18 до 22
март
извршено
е
спремање
на
оштетените
површини
со
машина
„WIRTGEN“, а првиот асфалт се вгради
на улица „Македонска“, каде беа
санирани 900 м2 оштетен асфалт.
Акцијата на општината беше добро
прифатена
од
месното
население
бидејќи улицата „Македонска“ беше
една од најоштетените улици на која во
последните
20
години
немало
санирање на оштетени површини од
ваков обем. Активностите продолжуваат
и во наредните денови.
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Недела за безбедно користење на интернет – Кампања
Get Online Week
Четврток, 28 Март 2013
Во периодот од 18-24-ти март, Општинското основно училиште „Илинден“ се вклучи
во европската кампањата Get Online Week, која има за цел да го поттикне
користењето
на
компјутерската
технологија и интернет, за сите
граѓани рамноправно да уживаат во
придобивките од новиот дигитален
свет.Здружението
„Отворете
ги
прозорците“ трета година по ред е
национален
координатор
на
кампањата во Македонија. Оваа
година,
здружението
ќе
ја
промовира дигиталната инклузија во
соработка со повеќе училишта, јавни
институции, граѓански организации и
медиуми.
ООУ „Илинден“ во соработка со
Општина Крива Паланка беа дел од
оваа кампања со организирање на
предавања на тема „Интернетот,
придобивките и ризиците од него“.
Имено
одделенските
наставници
Живка Стоилковска и Добри Јовевски
ги запознаа учениците од сите
образовни
институции
во
општината,
училиштата
и
ученичкиот
дом,
како
и
што
претставува оваа кампања, кои се
придобивките од постоењето на
дигиталниот свет и како да се
вклучат во неа, пополнувајќи анкета
преку Европскиот дигитален бројач.
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Оваа година кампањата има посебен фокус на младите кои со соодветно користење
на интернетот допринесуваат за нивниот понатамошен личен и професионален
развој.

Соработка со здружението „Futu Roma“ од Германија
Четврток, 28 март 2013
Здружението
„Futu
Roma“
од
Германија во јули 2013 година
планира да започне со реализирањето
на проектот „AmaroKher“ кој се состои
во изградаба или адаптација на објект
во населба Единство, кој ќе им
послужи како простор за заеднички
активности на локалните жители.
Општината
во
овој
проект
ќе
учествува
со
обезбедување
на
потребни
информации
и
административна
помош
за
имплементација на проектот.
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

