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Крива Паланка доби нов плоштад и административно
-деловен објект
Вторник, 26 август 2014

Вчера во Крива Паланка беа пуштени во употреба новоизградениот плоштад „Карпошово
востание“ и нов административен објект на локалната самоуправа.
Плоштадот е изграден со средства во висина од околу 18 милиони денари, обезбедени од
Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, во рамки на
проектот „Изградба на плоштад со партерно уредување“.

- Патишта, водоводи и канализациони системи градиме и ќе градиме постојано, но плоштад и
нова општинска зграда се градат еднаш во 50 или 100 години, изјави градоначалникот на
Крива Паланка, Арсенчо Алексовски.
Според Алексовски, изградбата на плоштадот ја промени личната карта на општината. -
Опфати уредување на јавниот простор пред постојната општинска зграда, поставени се клупи
за одмор и рекреација, има декоративни фонтани и фонтани со вода за пиење. Обновени се
постаментите на спомениците кои се интегрирани во просторот, поставено е канделабриско и
подно осветлување, изграден е мал амфитеатар, а централниот дел на плоштадот е украсен
со апликации со симболот „Сонце од Вергина“. Проектот го изработија кривопаланечките
архитекти Стевче Ристовски и Иван Велиновски, рече Алексовски.
За оформување на целокупниот изглед на новиот уреден простор беа обновени фасадите на
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соседната колективна стамбена зграда, на старата зграда на локалната самуправа на
општината и на новиот деловно-административен објект каде ќе се смести дел од
администрацијата во општината.
- Новиот деловно-административен објект е изграден со јавно-приватно партнерство на
Општината и фирмата „Мијоли“. Од 150 метри квадратни руиниран простор добивме 500
метри квадратни канцелариски простории по принципот клуч на врата, без да вложиме
средства, додека приватниот инвеститор доби 550 метри квадратни деловен простор, појасни
Алексовски.
Во претстојниот период, најави, преостанува општината од сопствениот буџет да инвестира
во опремување на просториите со канцелариски мебел.
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Крива Паланка се збратими со словачкиот град
Свидник
Вторник, 26 август 2014

На свечената седница на Советот на Општина Крива Паланка, одржана на 25.08.2014,
градоначалникот Алексовски и градоначалникот на Свидник, Јан Холодњак потпишаа договор
за меѓународна соработка.
Иницијатор за остварената првична соработка на двете општини е амбасадорот на Словачка
во Република Македонија, Мартин Безак, кој денеска присуствуваше на чинот на
збратимување.

-
Со овој чин го зголемуваме кругот на нашите братски градови каде имаме многу пријатели, а
човекот е богат онолку колку што има пријатели. Во мај присуствувавме во Свидник на
празникот на градот, на покана на мојот колега, а сега при возвратната посета веќе
остваруваме и културна соработка. Соработката ќе ја прошириме и на полето на
образованието, спортот и останати области, рече градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо
Алексовски.
Градоначалникот на Свидник, Јан Холодњак, рече дека со потпишана нова соработка
започнува нова епоха за двата града и нивните жители.
- Уште при нашата прва средба со вашиот градочачалник знаев дека тоа ќе биде пријателство
за цел живот. Соработка веќе оставруваме со гостувањето на нашиот градски ансамбл на
Меѓународниот фолклорен фестивал „Св.Јоаким Осооговски“, но постојат повеќе области
за соработка на полето на земјоделството, спортот, духовната област. Јас ќе бидам
најсреќен кога сето тоа ќе се рефлектира со добри меѓучовечки односи, изјави Холодњак.
Холодњак на крајот додаде дека жителите на Свидник се гостопримливи и кога
Кривопаланчани ќе ги посетат ќе се чувствуваат како дома, што според него е најголемата
придобивка од остварувањето братски односи помеѓу градовите од разни краишта.
- Кај нас важи изреката: „Гостин дома е Бог дома“, па сите вие сте добредојдени токму така да
се чувствувате во Свидник, заврши Холодњак.
Општина Крива Паланка до сега има потпишано договори за меѓународна соработка и
збратимена е со општините Дупница и Банско од Бугарија, Татлису од Кипар, Вршац од
Србија, Млава од Полска и Самбервил од Белгија.
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Започна Меѓународниот фолклорен фестивал Свети
Јоаким Осоговски
Вторник, 26 Август 2014

Во рамки на Кривопаланечкото културно лето вчера започна десеттиот Меѓународен
фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски. Фестивалот започна со дефиле на учесниците,
кои со своите колоритни носии и интересни кореографии го привлекоа вниманието на
посетителитe.
На ова фестивалско издание учествуваат фолклорни ансамбли од Романија, Србија, Црна
Гора, Словачка, Бугарија и Македонија.
Организатор и покровител на фестивалот е Општина Крива Паланка со поддршка на
Министерството за култура и Центарот за култура од Крива Паланка
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Изложба нa дела од Меѓународниот конкурс за
карикатури „Невестинско поклонение 2014“
Среда, 27 август 2014

На 25.08.2014 во просториите на Градскиот музеј беше отворена изложбата на 100 најдобри
дела пристигнати на овогодинешниот Меѓународен конкурс за карикатура „Невестинско
Поклонение“.

Гостите ги поздрави директорот на Градскиот музеј г. Драган Величковски, давајќи му збор на
авторот и координатор на Конкурсот „Невестинско Поклонение“ г. Стојанче Величковски да го
престави значењето на Меѓународниот конкурс и спецификите на изложените дела.
Величковски посочи дека станува збор за многу кавалитетен избор од над 150 пристигнати
дела од 90 автори од Аргентина, Австрија, Азербејџан, Белорусија, Босна и Херцеговина,
Бразил, Бугарија, Чешка, Црна Гора, Египет, Ерменија, Хрватска, Индија, Индонезија, Иран,
Кина, Куба, Полска, Романија, Русија, Србија, Турција, Украина, Узбекистан и Македонија.
Авторот на конкурсот уште еднаш, јавно се заблагодари на членовите на еминентното жири г.
Млан Алашевиќ од Словенија, Јовчо Савов од Бугарија како и на Никола Ангелковски и Јордан
Поп Илиев од Скопје за извршување на најтешката задача да бидат одбрани првите меѓу
еднаквите.
Преставувајќи ги добитниците на наградите, авторот на конкусот пред публиката лично го
престави овогодинашниот победник и освојувач на трофејот „Невестулка“, Ириен
Трендафилов од Бугарија, кој беше поздравен со долотраен аплауз. Исто така беа
преставени и делата и наградите за второнаградениот Дамир Новак од Хрватска,
третонаградената Фарзане Вазиритабар од Иран, добитникот на плакетата за најдобра
колекција Олег Гусол од Украина како и другите наградени и пофалени автори.
Посочувајќи дека уште од сега почнале да пристигнуваат дела за конкустот за наредната
година Величковски своето обраќање го заврши со повик кон присутните да ги внесат своите
лични впечатоци во Книгата за впечатоци која ќе го следи овогодишниот избор на карикатури
на преставување во земјата и странство.
Градоначалникот на Крива Паланка г.Арсечо Алексовски, во своето пригодно обраќање
потенцираше дека станува збор за манифестација во склоп на традиционалното Невестинско
полконение на Свети Теодор Тирон во село Конопница иницирана минатата
година. Меѓународниот конкурс за карикатура со квалитетот на пристигнатите трудови и
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заинересираноста на врвните светски карикатуристи од целиот свет се наметнува како многу
успешна манифестација која заслужува да биде поддржана и во иднина.
Со врачувањето на трофејот „Невестулка“ и дипломата за прво место од страна на
градоначалникот г.Арсенчо Алексовски на г. Ириен Трендафилов изложбата беше програсена
за отворена.
Изложбата ќе биде отворена до средината на септември и ќе можат да ја видат сите
заитересирани посетители и добронамерници кои што ќе ја посетат Крива Паланка во текот на
прославата на празникот посветен на свети Јоаким Осоговски и пресвета Богородица.

.
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Прием за учесниците на Фолклорниот фестивал
„Свети Јоаким Осоговски“
Среда, 27 август 2014

Градоначалникот на Општина Крива Паланка, г. Арсенчо Алексовски, заедно со претставници
од општинската администрација и директорот на НУ Центар за култура од Крива Паланка
г.Александар Рангелов во текот на вчерашниот ден приреди пригоден прием за официјалните
претставници на фолкорните групи, учесници на годинешниов десетти по ред Фолклорен
фестивал „Свети Јоаким Осоговски“.

На приемот се разменија меѓусебни
подароци, а учесниците на
фестивалот ја искажаа својата
благодарност за гостопримството и
топлиот прием како на
организаторите, така и за граѓаните
од општината.
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Меѓународен фолклорен фестивал „Свети Јоаким
Осоговски“
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk

www.krivapalanka.gov.mk
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