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Одржана манифестацијата „Невестинско поклонение
2014“
Понеделник, 10 март 2014

Невестинското поклонение на Свети Теодор Тирон го доживеа своето петто издание. Од
година на година станува се поизвесно дека дворот на црквата во село Конопница станува
претесен за да ги прими сите добронамерници кои доаѓаат да ги поздрават учесничките во
возобновената традиција која е дел од културниот идентитет на овој крај.

И покрај студеното време, околу илјада граѓани уживаа во несекојдневната глетка. Дефилето
што го направија невестите со своите свекрви за момент не потсети на нашите корени, на
традицијата, а колоритот на народните носии не потсети на вештината што ја поседувале
нашите мајки и баби во изработката на народните носии.
Овогодинешната културна манифестација беше посетена од гости од Скопје, Куманово, Штип,
Кратово, Пробиштип, Вевчани и од други места...
Учесничките и присутните граѓани беа поздравени од страна на покровителот на
манифестацијата градоначалникот на општина Крива Паланка, г-дин Арсенчо Алексовски кој
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потенцираше дека оваа манифестација заслужува да биде поддржана, а тој лично ќе се
заложи во иднина таа да се омасови и да добие карактер на меѓународна манифестација.
Архиерскиот намесник Добрислав Бошковски од МПЦ ги благослови учесничките во
Невестинското поклонене истакнувајќи го значењето на возобновенатата традиција, при што
ги покани снаите и свекрвите да се придружат и на осветувањето на водата и на примо-
предавањето на кумството.

Инцијаторот за возобновувањето и идејниот творец на манифестацијата Невестинско
поклонение г.Стојанче Величковски зборуваше за потенцијалот на овој туристички бренд како
и за можноста тој бренд да се развива во духот на народната традиција.
По заврушувањето на свеченото дефиле, невестите добија букети со цвеќе и други подароци
и присуствуваа на заедничкиот ручек.
Најдобрите во изборот на најубав посен зелник и најдобра сливова ракија ги добија
заслужените признанија.
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Продолжува реализацијата на проектот за изградба на
девет улици и мост
Петок, 14 март 2014

Продолжува реализацијата на проектот „Подобрување на општинските услуги“ со средства
обезбедени од Светска Банка, а во рамките на кој Општина Крива Паланка ќе изврши
изградба и реконструкција на девет улици и мост на Куков Дол.
Веќе е завршена изградбата на 7 улици, а деновиве започнаа градежните активности за
изградба на преостанатите две улици од овој проект и тоа „Биљинска“ и „Дивјанска Маала“-
крак 1.
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Улицата „Биљинска“ е со должина од 262 метри, а улицата „Дивјанска Маала“ –крак 1 е со
должина од 224 метри, а ширината на коловозот е 3,5 метри. На одреден дел од трасата на
дветте улици се предвидени и потпорни зидови.
Истовремено се работи и на пешачката патека и довршување на мостот на Куков Дол, каде
останува да се постави уште предвидениот асфалтен слој.
Според Договорот со фирмата изведувач АД Ф-ка Карпош-Скопје и согласно со динамичкиот
план целокупниот проект треба да заврши до крајот на април 2014 год.
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk
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