ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
23 април 2014

Со Меморандум за соработка фирмата „Индо
минерали и метали“ ќе помага во развој на општина
Крива Паланка
Вторник, 08 април 2014
Општина Крива Паланка и фирмата „Индо минерали и метали“, која е сопственик на
рудниците за олово и цинк „Злетово“ кај Пробиштип и „Тораница“ во Крива Паланка денес
потпишаа меѓусебен меморандум за соработка на полето на културата, спортот,
образованието и заштита на животната средина.

Според директорот на Индо минерали, Марк Брајант, фирмата во наредниот период ќе
донира финансиски средства за поддршка и развој на општината во повеќе сфери од
живеењето.
Целта на Меморандумот е преку взаемно разбирање, соработка и помош да се изврши
остварување, унапредување, промоција, подршка за развој и остварување на програмите и
активностите на договорните страни на полето на културата, преку финансиска и друг вид на
помош во реализацијата на општинските културните активности и настани, во областа на
спортот и младите претставено преку финансиска и друг вид на помош во реализацијата на
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општинските спортски активности и настани, соработка на полето на заштита на животната
средина и унапредување на квалитетот на животот, и на полето на образованието
претставено преку стипендирање на ученици-средношколци и студенти од страна на „Индо
минерали и метали “ кои ќе учат односно студираат во областа на рударството и други
области поврзани со предметот на работење на давателот на стипендијата.
Финансиската рамка за остварување на целите и активностите утврдени со овој меморандум е
определена со претходно меѓусебно координирање на договорните страни, а износот на
финансиската рамка за 2014 година е 40.000 aмерикански долари во денарска противвредност
со важност на Меморандумот од една година.

Состанок со стручениот тим за избор на тип на гранит
за плоштадот „Карпошово востание“
Среда, 09 април 2014
Градоначалникот на општина Крива Паланка, г.Арсенчо Алексовски денеска имаше работен
состанок со проектантот на плоштадот „Карпошово востание“ и стручниот тим кој работи на
негова изградба. На состанокот се договараа тековните активности, а се изврши и избор на
гранит кој ќе биде поставен на плоштадот.
Плоштадот ќе биде уреден со 90% од светол гранит и 10% од темен гранит, со симболот
Сонце од Вергина изработен од црвен и светло кафеав гранит.
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Изложбата на карикатури „Невестинско поклонение“
гостува во Свети Николе
Понеделник, 14 aприл 2014
На 10 април во Домот на култура „Крсте Петков – Мисирков“ во Свети Николе беше отворена
изложбата на карикатури од Меѓународниот конкурс за карикатура „Невестинско поклонение
2013“. На отварањето присуствуваше директорот на ЛУ „Градски музеј“ од Крива Паланка г.
Драган Величковски како и идејниот творец на манифестацијата „Невестинско поклонение“
г.Стојанче Величковски.
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Лицата од Дневниот центар во посета кај
градоначалникот Алексовски
Среда, 16 април 2014
По повод претстојните Велигденските празници, дел од лицата со посебни потреби од
Дневниот центар беа во посета кај Градоначалникот на Општина Крива Паланка. Во рамки на
посетата, традиционално и оваа година му подарија вапцани јајца кои сами ги изработуваат во
рамките на активностите на Центарот.

Учениците од трето одделение во посета кај
градоначалникот Алексовски
Среда, 16 април 2014
По повод Велигденските празници, учениците од 3-2 одделение од ООУ Јоаким Крчовски
со наставничката Јагода Ангеловска беа во посета кај градоначалникот Арсенчо Алексовски.
Во рамки на посетата учениците му подарија на Градоначалникот вапцани јајца кои сами ги
изработуваат како дел од школските активности.
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Манифестација „Велигденска традиција“ премиерно
во Крива Паланка
Вторник, 22 април 2014
Во дворот на локалната установа „Градски музеј“ од Крива Паланка на 21 април –втор ден
Велигден за првпат се одржа голема празнична манифестација „Велигденска традиција“ која
се организира со цел да се зачуваат велигденските обичаи и традиции.
На Велигден се празнуваат животот и
најрадосната вест за воскресението Христово.
Нашата вера се темели на радоста која Исус ја
донесе со светлината, а таа е наш патоказ низ
животот. Затоа, не постои поубав повод на овие
денови посветени на радоста, истата да ја
прославуваме покрај во домовите и храмовите,
и овде, заедно, со надеж дека традицијата на
богоугодното прославување ќе се пренесе на
идните генерации, рече на отворањето
градоначалникот на Крива Паланка, Арсенчо
Алексовски.
Пред неколку стотици кривопаланчани, кои на
вториот ден Велигден беа присутни во дворот
на музејот, беше поставена традиционална
велигденска трпеза од Кривопаланечкиот крај
со слатки и солени специјалитети, изработени
од вештите раце на кривопаланечките
домаќинки.
- За Велигден нашиот народ спроведува низа
обичаи кои секогаш се неодминлив дел од
празнувањето
на
големиот
христијански
празник, а ние одлучивме традициите и
обичаите кои повозрасните ги практикуваат од
дамнина, да ги зачуваме и пренесеме на
младите
поколенија.
Токму
со
оваа
манифестација ќе овозможиме да се направи
симбиоза на генерациите и да се зачуваат
традициите, нагласи директорот на ЛУ Градски музеј, Крива Паланка, Драган Величковски.
Манифестацијата имаше и натпреварувачки дел каде во конкуренција на изработки на
однапред пријавените учесници се одбираше најубаво украсено велигденско јајце, најубава
рачно изработена велигденска декорација, а се одржа и натпревар за најцврсто јајце.
Најуспешните тројца во трите категории освоија парични награди.
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Претходно, како дел од манифестацијата „Велигденска традиција“ беше одржана и дводневна
работилница, насловена „Се запознаваме со обичаите за празникот Велигден“, на која
учествуваа ученици од прво до петто одделение од основните училишта од Крива Паланка.
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

