
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30 септември 2013

Заврши петтото издание на Меѓународниот театарски
фестивал „Свети Јоаким Осоговски“
Понеделник, 23 септември 2013

Со свеченото спуштање на фестивалското знаме го означивме и крајот на овогодинешното
петто по ред издание на Меѓународниот театарски фестивал „Свети Јоаким Осоговски“.
Преполната сала во сите изминати осум фестивалски вечери покажа дека кривопаланчани
умеат и сакаат да живеат со театарот, дека се достојна и верна публика, љубопитна и жедна
за секоја нова драмска приказна. Овогодинешната програма на квалитетни театaрски
остварувања ја потврди заложбата на тимот од Меѓународниот театарски фестивал „Свети
Јоаким Осоговски“, на чело со Градоначалникот Арсенчо Алексовски, како идеен творец на
овој амбициозен проект, фестивалот да има прогрес, да расте од година во година и да
создава свој идентитет.

Тоа впрочем го потврдија и сите учесници на фестивалот со нивните комплименти и
воодушевувања од прекрасниот прием, како од публиката така и од страна на организаторите
и посакаа пак да бидат учесници на идното фестивалско издание, ветувајќи нови и интересни
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драмски изведби.Уште еднаш се покажа дека сме достојни за организација и реализација на
вака големи и амбициозни проекти од сферата на театрската уметност.
Ретроспективно, на годинешнава театарска сцена можеа да се видат претставите: ГРЕВ ИЛИ
ШПРИЦЕР- Драмски театар од Скопје; ПМС-ПОСТ МАШКИ СТРЕС во изведба на Народен
театар „Јазавац“од Бања Лука-Р.Српска; МАЛОГРАЃАНСКА СВАДБА- Народен театар
„Стерија“од Вршац-Р.Србија; ДА ГИ СМЕНИМЕ ЖЕНИТЕ- Народен театар „Славија“ од
Белград-Р.Србија; РИМА- Културен центар „Акорд“ од Никшиќ-Р.Црна Гора; КАКО МИНАВ
СНОШТИ-Народен театар „Невена Коканова“ од Дупница-Р.Бугарија; ОД КОЛ НА КОЛ-
Народен тетар „Војдан Чернодрински“ од Прилеп-Р.Македонија и ЗВЕЗДИ И ТАЛЕНТИ-
Уметничка работилница „Призор“ од Белград-Р.Србија.

По повод затворањето на јубилејното петто по ред фестивалско издание присуствуваа и
вршителот на должност на Амбасадор на Р.Србија во Р. Македонија, г-ѓа Душанка Дивјак
Томиќ, како и заменик министерот за култура на Р. Македонија Драган Недељковиќ кој имаше
пригодно обраќање по повод завршната фестивалска вечер.

Започна асфалтирањето на патот во с.Луке
Понеделник, 23 септември 2013

Започна асфалтирањето и поставување на нов асфалтен слој во с.Луке како и замена на
делови од оштетената коловозна конструкција на локалниот пат од Крива Паланка до с.Луке
(делница Крстов Дол- до училиштето во с.Луке).Изведувач на градежните работи е фирмата
„Лабино Трејд“ ДООЕЛ од Гостивар.
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Реконструиран локален пат во с.Конопница
Понеделник, 23 септември 2013

Општина Крива Паланка во изминатиот период изврши рекoнструкција на локалниот пат во
село Конопница (делница постоечки асфалт - м.в Крст) во должина од 1000 метри. Со
градежните работи беше решено одводнувањето од атмосферски води со изградба на канал
за одведување на истите, изградени сливници и напречни пропусти како и тампонирање на
патот во должина од 1000 метри. Изведувач на градежните работи е фирмата „Дине –Трејд“
од Крива Паланка.
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Во тек е изградба на пешачки мост на Крива Река
Четврток, 26 септември 2013

Во тек се градежните активности за изградба на пешачки мост кој ќе ги спои пешачката патека
покрај Крива Река со спортскиот комплекс кај градскиот стадион. Општина Крива Паланка
очекува пешачкиот мост да биде готов и пуштен во употреба за неколку дена во зависност од
временските прилики.

Прва донација во рамки на проектот „Топол Дом“ во
Крива Паланка
Четврток, 26 септември 2013

Денеска во општина Крива Паланка беше извршена првата
донаторска акција во рамките на проектот на МТСП „Топол
Дом“. Слаѓана Стојановска донираше фрижидер кој е во
одлична функционална состојба на семејството на Радица
Ѓорѓиевска.

Донацијата беше предадена од страна на градоначалникот
г.Арсенчо Алексовски, директорката на ЈУ ЦСР Олгица
Ристовска како и други претставници.
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Санација на дел од свлечишта на патот кон село
Станци
Петок, 27 септември 2013

Деновиве се врши делумна санација на дел од свлечиштата на патот кон с. Станци за да се
обезбеди доволна проодност на патот. Се работи и на една делница од патот кон с.Метоф
каде има поголемо свлечиште. Исто така се чистат и банкините на самиот пат како и делот од
коловозната површина на која има помали одрони.
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk
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