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Посета на градот Свидник во Република Словачка
Среда, 28 мај 2014

Делегација на општина Крива Паланка
предводена од градоначалникот Арсенчо
Алексовски, на покана на градоначалникот на
општина Свидник инг. Јан Холодњак, во периодот
од 22 до 25 мај 2014 година оствари посета на
овој словачки град.

Општина Крива Паланка заинтересираноста за
збратимување со некој град од Република
Словачка ја презентираше пред Амбасадорот на
Република Словачка во Р. Македонија, г.Мартин
Безак, кога беше истакната иницијативата за
соработка и заедничка имплементација на
проекти од ЕУ фондовите со град од Р. Словачка.
Од страна на Амбасадорот беа преземени
активности во овој поглед и набргу по одржаниот
состанок ја извести Општината дека постои
заинтересираност од градот Свидник за
збратимување. Градот Свидник е многу сличен по
географска експозиција, број на жители и други
особености со Крива Паланка.

Потоа следуваше официјалната покана од страна
на Градоначалникот на Свидник инг. Јан
Холоднак за Русинскиот фестивал кој се одржува
во оваа општина и остварување на посетата.
Главна цел на посетата беше запознавање и
утврдување на полињата на соработка како и
започнување на постапката за соработка.

Како кај нашите белгиски браќа во Самбревил,
така и во Свидник на општинската зграда покрај останатите знамиња се вееше и македонското
знаме, беше употребувано нашето уставно име Република Македонија, накратко кажано беше
организиран достоен и респектабилен прием.

На приемот во кабинетот на Градоначалникот Холодњак , по првичното запознавање беше
дискутирано за полињата на кои ќе биде воспоставена соработката, односно културата,
спортот, уметноста, можностите за соработка на економски план, како и искористување на
ресурсите кои ги нуди ЕУ.
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Градоначалникот на Општина Крива Паланка Алексовски на својот колега му подари пригодни
поклони односно Грбот на Општината Крива Паланка и слика со мотив на Мајка Тереза, а
возратно прими поклони со мотиви од градот Свидник.

Прекрасно организираната агенда опфати посета на бројни културни настани и тоа театарски
претстави, музички концерти, како и центарлниот настан на Русинскиот Фестивал односно
проследување на прекрасните изведбите на фолклорните друштва и националниот ансамбл
на Република Словачка. Беа посетени и споменикот Дукла и останати споменици кои
потсетуваат на жртвите од војната, потоа црквите кои се наоѓаат во градот и околината, а како
особено интересна која привлекува внимание беше црквата изградена целосно од дрво. Беше
посетен и Русинскиот музеј, како и музејот посветен на стаклото во соседниот полски град
Кросно.

Пред завршувањето на посетата Градоначалниците взаемно договорија во најскоро време да
ја отпочнат постапката за забратимување, односно од страна на Советите на општините да
бидат донесени Одлуки за збратимување, по што ќе следува и официјалното потпишување на
документот за збратимување и почеток на реализација на соработката. Исто така беше
упатена и покана за присуство на Меѓународниот фолклорен фестивал „Св. Јоаким Осоговски“
во Крива Паланка од страна на фолклорна група на градот Свидник, како и за делегација на
Општината Свидник.

Посетата на градот Свидник претставува успешен чекор на ширење на пријателствата на
Крива Паланка со градови од Европа, а со тоа и за приближување на Р.Македонија кон
Европа.
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Се одржа шестата по ред традиционална спортска
манифестација „Рели Калин Камен 2014“
Понеделник, 26 мај 2014

Во сабота на 24 мај традиционално по шести пат во организација на Општина Крива Паланка
и АМК „Офф Роад Осогово“ се одржа ревијалната спортска манифестација „Рели Калин Камен
2014“. Манифестацијата се одржува во чест на сесловенските просветители Свети Кирил и
Методиј.

Колона со околу 100 учесници од мото и авто-мото клубовите тргна од плоштадот во Крива
Паланка и мина низ прекрасните предели на Осоговските Планини - Мождивњак, Острец,
Бари, Костадиница, Бабина чешма, Царев Врв, Алтн чешма, Калин Камен се до манастирот
Свети Јоаким Осоговски. Учесниците на релито, вљубеници во авантура и овој спорт, имаа
можност да го посетат и Кнежевското Езеро од хидро-системот „Злетовица“.

Должината на патеката е 64 километри, од кои 80 отсто е неасфалтиран пат, а највисоката
точка до која се вози е Царев Врв (2.085 метри), втор по височина врв на Осоговието.

На Царев Врв се приклучија и рели учесниците од соседните општини, а на крајот сите
учесници се собраа на традиционален заеднички ручек во манастирот „Свети Јоаким
Oсоговски“, каде ги споделија своите впечатоци и доживувања со желба за повторно дружење
на наредното седмо по ред рели Калин Камен.
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk

www.krivapalanka.gov.mk
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