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Градоначалникот Алексовски во посета на општина
Банско
Четврток, 06 јуни 2013

На ден 05.06.2013 г. градоначалникот Арсенчо Алексовски со неговите соработници од
општината беа во работна посета на општина Банско. На средбата беше разговарано за
продолжување на соработката помеѓу двете збратимени општини, а беа разгледани и
можностите за аплицирање на проекти од заеднички интерес.
Со оглед на тоа што општина Банско го има еден од најубавите зимски скијачки центри,
нивното позитивно искуство во реализација на крупни проекти и инвестиции од оваа област се
одличен пример за општина Крива Паланка.

- Општина Крива Паланка се наоѓа во фаза на изработка на проект и физибилити студија
за планираниот зимски скијачки центар на Осоговските Планини, со целокупнта
инфраструктура, хотели, скијачки терени и други слични содржини и токму за тоа ни се
потребни консултации и конкретна помош од општина Банско чие искуство во рализација
на вакви проекти е евидентно и за почит. Се договоривме, стручна екипа од општина
Банско која се занимава со проектирање на терените, да ни помогне во изработка на
физибилити студија и проектна задача - истакна градоначалникот Арсенчо Алексовски.

Договорена е и возвратна работна посета од страна на градоначалникот Ѓеорѓи Икономов од
општина Банско и неговите соработници. Се очекува нивните главни архитекти да ја посетат
нашата општина, да ги разгледаат терените на Осоговките Планини и заедно со нашите
стучни служби, врз основа на добиените информации, сознанија и нашите планови, да ја
состават проектната задача.
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Изложба на слики во НУ Центар за култура
Четврток, 06 јуни 2013

Во изложбениот простор на НУ Центар за култура отворена е изложба на слики на ученици од
ДУЦОР „Партенија Зографски“ од Скопје.

Еколошки игри во ООУ „Јоаким Крчовски“
Среда, 05 јуни 2013

Во ООУ „Јоаким Крчовски“ од Крива Паланка на ден 05-06-2013 г. со почеток во 12.00 часот,
беа претставени четирите еколошки игри, иновација на учениците од седмо одделение.
Игрите се изработени од еколошки материјали.

Имено, училиштето како добитник на Зелено знаме и добиена титула Еколошко училиште,
имаше можност да учествува на натпреварот организиран од ОХО на ниво на еко училишта во
Р Македонија, како и за избор на најдобро изработена еко игра, каде учениците од седмо
одделение заедно со менторот Лазо Ѓорѓиевски, беа избрани за учество на Еко кампот кој ќе
се одржи од 18-21 јуни 2013 г. на Голак, во Делчево.
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Учество на учениците од ОУД „Боро Менков“ на
Домијада 2013
Вторник, 04 јуни 2013

Со наближување на крајот на учебната година,
традиционално и оваа година се одржа средба на
учениците, студентите и учениците со посебни
образовни потреби, сместени во ученичките и
студентските домови од Р.Македонија. Средбата
насловена како Домијада 2013 се одржа во Струга.

На Домијадата се организираа активности –
спортски натпревари, ликовна колонија како и
работилница со тема „Социјалните мрежи и
опасностите кои тие ги носат“.
Учениците од ОУД „Боро Менков“ од Крива
Паланка на оваа манифестација учествуваа на
ликовната колонија и работилницата заедно со

своите воспитувачи-ментори каде ги покажаа своите умешности, се дружеа, соработуваа и се
забавуваа заедно со учениците од ученичките домови „Лазар Лазаревски“ Велес, „Мирка
Гинова“ Битола, „Свети Наум Охридски“ Македонски Брод и „Партенија Зографски“ Скопје.
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Талкачите ги проталкаа убавините на Осоговските
Планини
Вторник, 04 јуни 2013

Минатиот викенд екипата на емисијата „Талкачи“ од Македонската телевизија, во придружба
на лиценцираниот планинарски водач Стојанче
Величковски, ја посети општината за ди ги покаже
и документира познатите и скриените убавини
на Крива Паланка.

Локалитетот Калин Камен, Легената за Калина
Мома, Алтан Чешма, најубавата панорамска
точка на Осоговските Планини „Царев Врв“,
флората, фауната, природните реткости,
кутурните знаменитости, легендите и
преданијата, Градскиот Музеј, цркавата Свети
Димитрија, манастирскиот комплекс Свети
Јоаким Осоговски, испосничката пештера на
Свети Јоаким Осоговски во село Градец,
цркавата Свети Теодор Тирон во с. Конопница ја
исполнија агендата на талкачите.

Екипата од МТВ имаше можност, од прва рака, да
ги слушне плановите за развој на туризмот од
градоначалникот на опшина Крива Планка, г.
Арсенчо Алесовски. Членовите на екипата видно
импресионирани си заминаа со ветување дека ќе
дојдат повторно за да ги видат Станечките
водопади, да ја вкусат традиционаланата храна
како и да го овековечат зачуваниот обичај за
секојдневната употреба на дурачката народна
носија.

Планинари ја чуваат традицијата на
пустиножителите
Понеделник, 03 јуни 2013

Со традиционалното откинување лист од дудинката во Лесновскиот манастир на изгрејсонце и
пречек со планинарско гравче во Осоговскиот манастир на зајдисонце, група од четириесетина
планинари деновиве пешачеше по патеката на легендата од 11 век, посветена на патот на
пустиножителите Гаврил Лесновски, Јоаким Осоговски, Јован Рилски и Прохор Пчињски. Тие
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пропешачија 44 километри низ планински предели на Осоговието, одбележувајќи ја на тој
начин 15-годишнината на Меѓународната планинарска трансверзала „4М“.

- Веќе 15 години оваа трансверзала предизвикува сe поголем интерес, а веќе е етаблирана и
заштитена како туристички бренд. Таа ги промовира убавините на Осоговието, богатото
културно наследство и зачуваните народни традиции. Целта е да се обединат природните
реткости, планинските убавини и културните знаменитости и да се понуди атрактивна
маршрута - вели иницијаторот на трансверзалата, планинарскиот водач Стојанче Величковски.

Овој вид планинарско патешествие е зачеток на трекинг-туризмот кај нас, кој побудува интерес
кај широката јавност од земјава и од странство.

- Годинава групата беше составена претежно од млади љубители на планината, кои сакаа да
се соочат со планинските предизвици. Во Осоговскиот манастир бевме пречекани со настап на
KУД „Фолклористи“ од Kрива Паланка, а сите учесници добија меѓународни планинарски
книшки - нагласува Величковски.

Сите 15 години, низ целата маршрута, учесниците на оваа трансверзала ги придружуваат две
кученца од Лесновскиот манастир, а тие веќе се навикнати да не тргнуваат на пат без нив.

- Тие се наш заштитен знак, верни пријатели и придружници. Секоја година пешачат со нас. Од
Осоговскиот манастир сами си го наоѓаат патот и по 2 дена се враќаат во својот дом, во
Лесновскиот манастир - велат планинарите.

Извор: Дневник

Детската градинка „Детелинка“ го прослави
патрониот празник
Понеделник, 03 јуни 2013

Под мотото „Еко патрола за шумска контрола“ детската градинка „Детелинка“ го одбележа
патрониот празник. Дечињата со својата ведра изведба ги воодушевија многубројните
присутни гости.
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk

www.krivapalanka.gov.mk
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