
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
28 мај 2013

Регионален фолклорен фестивал за дечиња од
предучилишна возраст
Недела, 26 мај 2013

Во рамки на манифестацијата „Крива Паланка – Град на културата “, на 23.05.2013 (четврток)
со почеток во 12.00 часот во новоизградената спортска сала „Петар Поп Арсов“, се одржа
Регионален фолклорен фестивал за деца од предучилишна возраст.

Oрганизатор на фестивалот е ОЈУДГ „Детелинка“ со поддршка на Општина Крива
Паланка. На фестивалот учество земаа деца од детските градинки од Берово, Пробиштип,
Кратово, Куманово и Крива Паланка. Покрај директорката Жанета Маџовска, која ги поздрави
присутните и го отвори првото издание на Детскиот регионален фолклорен фестивал, на
присутните им се обрати и градоначалникот г. Арсенчо Алексовски кој го изрази своето
задоволство дека токму Крива Паланка е домаќин на Фестивалот и им посака пријатен
претстој на дечињата во нашиот град.
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Многубројните присутни гости, родителите како и
вработените во градинките имаа можност да уживаат во
веселата детска изведба на познатите македонски народни
мелодии.
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Отворена изложба на скулпторот Томе Бундевски
Четврток, 23 мај 2013

Во просториите на Центарот за култура во Крива Паланка отворена е самостоја изложба на
скулпторот Томе Бундевски. Во наредните денови љубителите на уметноста можат да ги
видата делата на Бундевски, изложените слики, скулптури и графики и да уживаат во
разновидниот израз на уметникот.

Ад либитум арт премиерно во Крива Паланка
Четврток, 23 мај 2013

Традиционална македонска музика, руски,
украински и еврејски народни песни, како и
познати светски хитови, со прекрасни
аранжмани, во изведба на вокално-
инструменталниот состав „Ад либитум арт“ од
Битола, ја воодушевија кривопаланечката
публика.

На вечерашниот концерт во Крива Паланка-
градот на културата за 2013 година, битолската
група премирно гостуваше и наиде на вонреден
прием кај кривопаланчани.
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Овој вокално-инструментален состав, во кој
членуваат реномирани и професионални
музичари, под раководство на Екатерина
Јосифовска, ја презентира и негува
македонската култура, со цел во светската
музичка култура да ги интегрира вокално-
инструменталните композиции од македонски и
странски автори.

Одбележан Денот на пожарникарите
Вторник, 21 мај 2013

Храбрите пожарникари, кои 24 часа дневно се на располагање за разновидни интервенции,
вчера го одбележаа 20 Мај, Денот на пожарникарите. Присутните имаа можност да се
запознаат и да го разгледаат нивниот возен парк и техничката опременост на бригадата, а за
најмалите посетители, пожарникарите одржаа интересна презентација за пожарите и
превенцијата од нив.

- Минатата година кривопаланечките пожарникари скоро секој ден се справуваа со пожари,
имавме дури 107 интервенции.Затоа ние пожарникарите посветено работиме и ги
усовршуваме вештините за справување со огнената стихија. Сите наши вработени
постојано се надградуваат за да се изгради модерна единица, која секогаш ќе биде
подготвена за сите предизвици што секојдневно се поставуваат пред неа, за да му
овозможиме безбеден и сигурен живот на секој жител на градот. Ние, пожарникарите од
оваа бригада, со максимална одговорност и ангажираност ги реализиравме поставените
задачи, покажувајќи ја на дело својата посветеност кон оваа хумана професија – истакна
командирот на ТППЕ Крива Паланка, Иле Коцевски.
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Пожарникарите добија честитки од градоначалникот Арсенчо Алексовски, кој високо ја оцени
нивната работа во справувањето со пожарите. Тој нагласи дека благодарение на брзата и
ефикасна интервенција биле спречени поглеми катастрофи.

Во рамки на прославата, беа доделени и лиценци на инструктори по обука на пожарникари за
спасување од сообраќајни несреќи. На двајца пожарникари од ТППЕ од Крива Паланка, Иле
Коцевски-Командир на ТППЕ и Сашо Јакимовски- Командир на Одделение, кои учествуваа на
специјализирана обука за инструктори во центарот за обука Северин Парк во Авонмаунт во
близина на Бристол, Велика Британија, лиценците им ги врачи претставникот на Операција
Флоријан, г. Алан Хенсон.

Промовирана стихозбирката „Разговор со животот“ од
Оливера Станковска
Вторник, 21 мај 2013

Во просториите на Л.У.Градски Музеј (голема сала)
вчера беше промовирана стихозбирката „Разговор со
животот“ од нашата сограѓанка Оливера Станковска.
За поетската креативност на Станковска, зборуваше
критичарот Трајче Кацарев, а дел од стиховите на
поетесата пред присутните ги интерпретираше
актерот Страшко Милошевски, познат и признат како
еден од најдобрите рецитатори на пишаниот збор.
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Фестивал на традиционалната култура
Вторник, 21 мај 2013

На 18-19.05.2013 година во дворот на Регионалниот историски музеј „Академик Јордан
Иванов“ во Ќустендил се одржа дводневен фестивал на „Традиционалната Култура“.
фестивалот е една од активностите од проектот „Културното наследство на нашите предци -
Духовен столб на нашата заедничка европска иднина“, од вториот повик на ИПА Програмата
за прекугранична соработка, на кој како проектен партнер учествуваше и Општина Крива
Паланка.
На првиот фестивалски ден од страна на децата од Ќустендил и Крива Паланка беше
преставен празникот на децата „Игрите на баба и дедо“ како и вечерната ревија во која
учесниците ги претставија традиционалните носии од пограничниот регион на сцена со
карактеристичен модно-сценски настап. На вториот фестивалски ден беше претставена
изложбата и дегустацијата на традиционалната кујна од пограничниот регион како и
демонстрацијата на традиционалните техники за изработување на текстилни украси.
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На овој дводневен фестивал на „Традиционалната Култура“ од македонска страна, покрај
претставниците на Општината, учествуваа децата од ОУ „Илинден“ предводени од наставник
Добри Јовевски, учениците од СОУ „Ѓорче Петров“ предводени од професорите Роберт
Цветковски и Ангелчо Ристовски и Клубот на пензионери „Достоинствена старост“ предводени
од Анка Стојановска.
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Kривопаланчанци воодушевени од изложбата за
битолска градска облека
Понеделник, 20 мај 2013

Kривопаланчанци имаа ретка можност да се запознаат со градската култура на облекување на
убавите битолчанки од периодот на 19 и почетокот на 20 век преку изложбата поставена во
Градскиот музеј, која беше свечено отворена во рамките на целогодишната манифестација
„Kрива Паланка - град на културата 2013“.
- Ова е навистина извонредна и ретка можност да се запознаеме со дел од традицијата на
градска и конзулска Битола - истакна Драган Величковски, директор на Градскиот музеј.
Од колекцијата, која брои околу 150 костими, на изложбата во Kрива Паланка се поставени 30-
ина, придружени со илустративни фотографии.
- Kостимите го претставуваат влијанието на ориенталното и западното модерно облекување,
односно варијантите на „а ла турка“ и „а ла фурга“, зависно од нивното влијание врз
битолската градската облека. Сепак, на сето тоа битолчани дале свои локални обележја и
создале своја автентична градска култура на облекување - истакна авторката на изложбата
Наде Геневска-Брачиќ од Битола.
Авторката напомена дека во зависност од ориенталната и западноевропската мода се
развивале и различни занаети како придружни елементи за изработка на потребните градски
костими.

Извор: Дневник
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk

www.krivapalanka.gov.mk
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