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Одбележан 9 Мај, Денот на Европа
Понеделник, 13 мај 2013

Со голем број активности и пригодни манифестации Крива Паланка во четвртокот
се приклучи во одбележувањето на 9-ти Мај, Денот на Европа. Всушност Европа на
9-ти мај празнува два значајни настана и тоа Шумановата Декларација од 1950
година и Денот на победата над фашизмот од 1945 година.

Денот на Европа или Денот на победа против фашизмот, 9-ти Мај е ден кога се
одбележува европскиот идентитет и заложбата за заедништво на сите народи на
стариот континент.

Отворањето на инфо точката на ЕУ во општината, беше и првиот настан од
богатата програма за одбележување на денот. Официјално за отворена инфо
точката сместена во општинскиот центар за услуги ја прогласија градоначалникот
Арсенчо Алексовски и амбасадорот на Р. Бугарија во Македонија, г.Иван Петков кој
ирази големо задовослтво што е дел од свеченото пуштање во употреба на инфо
точката на ЕУ во општината, воедно изрази и големо задоволство од
продлабочувањето на добрососедските односи и соработката и истакна дека
Р. Бугарија ни е голем пријател и подржувач на Македонија во нејзините аспирации
да биде дел од европското семејство. Градоначалникот Алексовски истакна дека
точката е место каде граѓаните ќе можат да ги добијат сите информации поврзани
со ЕУ со што Унијата ќе ја приближиме до граѓаните на општината.

Програмата продолжи со посета на изложба на слики на стакло (техника- витраж)
во домот за ученици од Крива Паланка „Боро Менков“, изработени од учениците
сместени во домот, како дел од прекугранична соработка помеѓу домот за ученици
од Крива Паланка и ученичкиот дом од Општина Дупница, Р. Бугарија.
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Хепенингот/ Централната манифестација по повод Денот на Европа се одржа на
градскиот плоштад со почеток во 12 часот. На хепенингот официјално
обраќање имаше градоначалникот Арсенчо Алексовски и амбасадорот на Бугарија
во Р. Македонија, г-дин Иван Петков.

На настанот замаа учество претставници од основните училишта „Илинден“ и
„Јоаким Крчовски“, детската градинка „Детелинка“, средношколскиот училишен
центар „Ѓорче Петров“ како и повеќе културно- уметнички друштва.

Настанот опфати промотивни пултови на кои беа претставени Европската унија,
Бугарија, Романија, Полска и Белгија со многубројни интерактивни работилници,
ликовни активности како и музичка програма. Бројот на дирекни учесници во
културно забавната програма, презентациите и ликовните активности е околу 200
учесници.
На хепенингот претставници на Македонското еколошко друштви (МЕД) од Скопје
на посебен пулт го презентираа проектот од прекуграничната соработка
„Осогово во балканскиот зелен појас“ и иницијатива за „Прекуграничен
биосферен резерват Осогово“.

Делегацијата од бугарската амбасада предводена од амбасадорот на Бугарија во Р.
Македонија г-дин Иван Петков во присуство на домаќинот градоначалникот Арсенчо
Алексовски го посети и проектот финансиран од ЕУ „Културно наследство - мост кон
заедничка иднина“ во Градскиот музеј во Крива Паланка.

Целиот настан се одвиваше во забавна атмосфера со сликање, песни, музика,
рецитали и интерактивно учество на граѓаните на општина Крива Паланка.

Одбележување на Денот на Европа за нас како општина е предизвик и одговорност
за афирмација на најдобрите европски вредности.
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„Женско царство“ во изведба на театарот Колозов
Вторник, 14 мај 2013

Во рамките на манифестацијата „Крива Паланка
град на културата“ вчера, со почеток во 20 часот,
во НУ Центар за култура беше прикажана
театарската претстава Женско царство во изведба
на театарот Колозов од Скопје.

Претставата е комедија, а тематски на многу
интересен начин ја обработува замената на
типичните улоги помеѓу мажите и жените. Пораката
е дека сепак различните полови не се снаоѓаат во

новонаметнатата улога и дека и покрај сите стереотипи, сепак најудобно се
чувствуваат во предодредениот сопствен пол. Полната сала и аплаузот со кој беа
испратени актерите покажа дека комедијата како жанр привлекува најмногубројна
публика од сите возрасти.

Отворена изложба на градски костуми од Битола
Четврток, 16 мај 2013

Во рамки на манифестацијата „Крива
Паланка град на културата за 2013
година“ вчера во изложбениот салон при
Градскиот музеј во Крива Паланка беше
отворена изложба на градски костуми од
Битола од 19. и почетокот на 20. век.

- Се работи за колекција на финално
сочувани и тоа десет комплети и 20
поединечни комплети, додадено со повеќе
графикони во фото-техника и други
предмети од семејствата на градот од
конзулите, Битола, изјави Наде Гешовска -

Бракиќ од Заводот за заштита на спомениците и културата и Музејот на град
Битола.
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Амбасадорот Крамариќ во посета на општина Крива
Паланка
Петок, 17 мај 2013

На повик на Градоначалникот на Општина Крива Паланка, г-дин Арсенчо
Алексовски, на 16.05.2013 година нашата општина ја посети хрватскиот амбасадор
во РМ, г-динот Златко Крамариќ.

Во срдечна атмосфера, Градоначалникот накратко го запозна Амбасадорот со Крива
Паланка, економската состојба и напорите што тој како градоначалник ги прави за
подобрување на квалитетот на живеење на локалното население.
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Во таа насока како главна тема се наметна и манифестацијата „Крива Паланка –
Град на културата 2013 година“ којa е преполнa со настани. Желбата на
организациониот одбор е во програмата да се вклучат и претставници на
хрватските културни институции со цел презентација и поблиско запознавање
со хрватската култура. Особено беа акцентирани Интернационалниот фолклорен и
Театарски фестивал, со интенција да се привлече интерес за учество на хреватска
театарска група. Амбасадорот даде ветување дека ќе ја подржи оваа иницијатива и
ќе обезбеди репрезенти на хрватската култура на овие настани.

На средбата исто така се разговараше и за предизвикот на европските фондови и
за потребата за поголема соработка на ова поле. Амбасадорот вети дека ќе се
заложи за воспоставување на соработка со некој хрватски град во ранг на Крива
Паланка со цел понатамошна соработка, збратимување и изготвување и
имплементација на европски проекти.

Во рамки на посетата Амбасадорот ги посети Градскиот музеј и манастирот
Св.Јоаким Осоговски.

Градоначалникот Алексовски им ја честиташе
матурата на матурантите
Сабота, 18 мај 2013

На 17 мај 2013 (петок), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка Арсенчо
Алексовски го посети Средното општинско
училиште „Ѓорче Петров“. Тој им ја честита
матурата на матурантите и им посака успех
како при полагањето на државната матура
така и при уписите на факултетите.
Во свото обраќање градоначалникот ги
мотивираше младите да го продолжат своето
образование, порачувајќи им дека само со
образование може да се постигне подобар
просперитет како личен така и на
целокупното општество.

Градоначалникот Алексовски, традиционално и оваа година, ги почести
матурантите со парче торта и им посака пријатна матурска вечер.
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk

www.krivapalanka.gov.mk
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