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Европейска сед-
мица на мобилността 
се състоя от 16 до 
22 септември 2011 г. 
Алтернативната мо-
билност е акцентът на 
Европейската седми-
ца на мобилността за 
2011 година. Във връз-
ка с темата, по ини-
циатива на Общинска 
администрация – Пе-
щера и със съдействи-
ето на КАТ – Пещера, в 
ОУ „Петко Рачов Сла-
вейков” на 20 септем-
ври 2011 г. се проведе 
информационно-обра-
зователна кампания 
за учениците от първи 
клас. 

На децата бе разяс-
нено що е то алтерна-
тивна мобилност, как-
ви видове са познати 
/колоездене, ходене 
пеша, електромобили/ 
и какви преимущества 
дава тя – добро здраве 
и чист въздух.  

След като получиха 
подробна информация 
от представителите на 
КАТ - Пещера за пра-
вилата за движение 

по пътищата и знаците, 
които трябва да позна-
ват, първолаците взеха 
участие и в игра за бе-
зопасно движение по 
улиците.

За своята активност 
и любознателност все-
ки малчуган получи  
награда - светлоотра-
зител. 
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ПРЕЗ ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА 
НА МОБИЛНОСТТА

Първа крачка 
в развитието на културния 
туризъм в община Пещера

на стр. 4

На 21 септември 2011 г. в залата на Об-
щинския съвет – Пещера бе изтеглен жребият 
за номера на кандидатите за кмет на община 
Пещера и кметове на кметствата в Радилово и 
Капитан Димитриево.

Кандидатите за кмет на община Пещера са 
подредени по номера, определен по жребия.

№ 2  е кандидатът за кмет на община Пещера 
Стелиян Варсанов, издигнат от ПП ГЕРБ.

№ 8  е кандидатът за кмет на община Пещера 
Георги Козарев, издигнат от ПП БСП.

№ 9  е кандидатът за кмет на община Пещера 
Атанас Стоилов, издигнат от ПП „Атака”.

№ 14  е кандидатът за кмет на община Пещера 
Владимир Хр. Шопов, издигнат от ПП 
РЗС.

№ 17  е кандидатът за кмет на община Пещера Сте-
фан Балабанов, издигнат от ПП ВМРО-БНД.

№ 30  е кандидатът за кмет на община Пещера 
Спартак Кънев, издигнат от ПП Зелена 
партия.

№ 34  е кандидатът за кмет на община Пещера 
Димитър Такев, издигнат от Инициативен 
комитет, независим.

№ 36  е кандидатът за кмет на община Пещера 
Юксел Яшаров, издигнат от ПП „Новото 
време”.

Кандидатите за кмет на кметство Радилово 
са петима.
№ 25  е Йордан Коев, издигнат от ОДС.
№ 28  е Елена Рядкова, издигната от партия 

„Движение на нашия град”.
№ 8  е Димитър Данчев, издигнат от БСП.

№ 17  е Спаска Кътева, издигната от ВМРО-
БНД.

№ 24  е Никола Пройчев, издигнат от  партия 
„Обединени земеделци”.

В кметство Капитан Димитриево кандидати-
те за кмет са трима:
№ 39  е Лазар Грозданов, издигнат от  коалиция 

„Бъдеще за Пещера”.
№ 9 е Иван Кривчев, издигнат от ПП „Атака”.
№ 8 е Иван Златинов, издигнат от БСП.

В местните избори 21 партии и коалиции 
имат регистрирани листи за общински съвет-
ници и един Инициативен комитет за общински 
съветник.

От Инициативния комитет за общински съ-
ветник е издигнат Георги Манолов.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

16 медала донесоха 
състезателите по 
ракетомоделизъм

на стр. 4

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

Предизборната кампания стартира, съ-
стезанието за развитието и бъдещето на 
Пещера е в ход! Нека мъдростта и отговор-
ността бъдат с нас в делата ни!

„Обич да топли душите ни, 
Бог да закриля делата ни!” – толкова 

хубаво го е казал поетът, нека тези думи 
ни водят напред, към благоденствието на 
Пещера.

Нека заклеймим всичко страшно, което се 
случи недалеч от нас - в Катуница! Смъртта 
е жестока винаги, но когато посича млад 
живот, тогава много боли!

Това в нашия град нека никога не се случва.
Убедени сме, че всички политически сили 

и наши съграждани ще ни подкрепят и ще се 
присъединят към апела ни:

„Пещера и пещерци 

са мъдри и отговорни.

Те ценят живота!”

От ръководството на ДПС - Пещера 
и Младежко ДПС
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БИБЛИОТЕКАТА БЕ ДОМАКИН 
НА РАБОТНА СРЕЩА

И З Л О Ж Б А

„МОЯТА МЕЧТА Е ДА УЧИМ И ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО“

ДА УСЕТЯ ПРОСТОРА

ПРОДАВА СЕ
обзаведена вила на курорта Св. Константин 

- 110 кв. м,  двуетажна, изгодно

Тел. 0898 956 578; 0898 935 939 

ПРОДАВАМ АПАРТАМЕНТ
60 кв. м в гр. Пещера в близост до болницата 
/или го заменям за апартамент в Пловдив/

Тел. 0885 183 581; 0885 465 386

Под това мото Цен-
търът за развитие на 

ромската общност ор-
ганизира на първи ок-

томври от 11 часа в Ху-
дожествената галерия 
в Пещера изложба.

В нея бяха пред-
ставени приносът на 
ромската култура, въз-
можностите различни-
те етноси да живеят в 
разбирателство.

Представени бяха 
още отличията, които 
донесе за Пещера и 
България Серафим 
Тодоров – един от 
най-добрите боксьори 
– трикратен световен и 
трикратен европейски 

шампион, олимпийски 
вицешампион, отли-
чията и на известния 
боксьор Илия Фи-
липов, заслугите на 
незабравимия Манчо 
Макаринов, изделия, 
произведени от учени-
ците…

Изложбата предиз-
вика голям интерес и 
бе посетена от много  
пещерци от различни 
поколения. Те изрази-
ха своите впечатления 
от видяното в специал-
на за целта книга.

РБ „Н. Фурнаджиев“ 
- Пазарджик и фирма „РС 
- ТМ” ООД - София органи-
зираха на 21.09.2011 г. в гр. 
Пещера работна среща за 
пазарджишки регион на 
библиотеките - потребите-
ли на продукта АБ, който 
е библиотечен софтуер за 
автоматизация на библио-
течно-библиографските 
процеси. Домакин на ра-
ботната среща бе библио-
теката при НЧ „Развитие 
- 1873“ - гр. Пещера, която 
работи с този продукт и 
чийто интернет каталог 
също бе представен.

В програмата бе вклю-
чена информация за но-

вите решения и услуги на 
библиотеките в модулите 
на АБ, демонстрация на 
подобренията и дискусия 
по поставени конкретни 
казуси. Представителят 
на фирма „РС - ТМ“ ООД 
- София Румен Черняев 
консултира и отговори на 
въпроси, свързани с на-
стоящата и бъдеща работа 
с АБ на библиотекарите.

В заключение на работ-
ната среща доброволците 
към библиотеката при НЧ 
„Развитие - 1873“ Гергана 
Златкова и Рамадан Аба-
зов представиха информа-
ция за 21 септември - Меж-
дународен ден на мира.

Êàïèòàí Äèìèòðèåâî

Всичко започна с 
една провалена 
отпуска. Непред-

видими обстоятелства 
промениха плановете ми 
да почивам с приятели в 
известен български ку-
рорт. Така се роди идеята 
да посетя родното място 
на баща ми - село Капитан 
Димитриево. Обадих се на 
роднините, те ме поканиха 
и аз тръгнах. Този ден про-
мени живота ми!

От прозореца на авто-
буса видях първите къщи 
на селото, стадиона, сел-
скостопанските построй-
ки, тополите край реката, 
църквата и сърцето ми се 
сви. Сладка пареща болка, 
взрив от просветление, от 
забравени емоции. Спом-
них си детството, игрите 
с приятели през летните 
ваканции, сладкодумни-
те любопитни баби пред 
нашата къща, мириса на 
хляб от фурната, градини-

те, отрупани с плод.
И разбрах какво ми е 

отнела столицата - възду-
ха, хоризонта, аромата на 
истинския живот.

Съдбата бе благо-
склонна към мен и от 
малка пътувах по света. 
Запознах се с различни 
култури и религии. Живо-
тът ми течеше активно, 
устремно и целенасочено. 
Стремейки се към съ-
вършенството в живота, 
неусетно попаднах във 
водовъртежа на карие-
ризма, постигах целите си 
с цената на компромиси, 
които ме доведоха до 
свръхнапрежение и умо-
ра. Усетих, че живея авто-
матизирано, по график, но 
написан не от мен, а от об-
стоятелствата и по волята 
на други хора. Сега моите 
лични цели не са толкова 
грандиозни. Искам само 
да почувствам другото 
темпо на живота, раз-

лично от това на големия 
град. Да усетя простора, 
да се освободя от натру-
паното напрежение през 
годините. Искам да видя 
звездите, да усетя вятъра 
и удоволствието да по-
сееш и отгледаш малките 
семена, даващи храна и 
смисъл на живота. Да усе-
тя багрите на природата. 
Да говоря на български, 
а не с високопарни из-
рази и чуждици. Не съм 
сигурна ще се получи или 
не животът ми на село, но 
ако не опитам, как ще раз-
бера бил ли е правилен 
моят избор. И ако не осъ-
ществяваме мечтите си, 
на какъв живот се обрича-
ме. Тези мисли и тревоги 
бяха преди година. Сега 
вече съм жител на селото. 
Осъзнато напуснах столи-
цата, за да се върна към 
корените си.

Селото вече не е също-
то от детските ми спомени. 

То е променено, с асфал-
тирани, чисти и осветени 
улици, нови къщи, мо-
дерни хора и заведения, 
кабелна телевизия и 
интернет. Но чувствам, че 
земята е същата, вкусът 
на плодовете, мирисът на 
дима от печките, лаят на 
дворните кучета. И най-
важното - хората. Макар 
и с джиесеми и нови коли, 
те са до земята. Вървя по 
улиците, надничам през 
оградите и ги виждам 
как копаят, чистят, садят 
градините си. А лицата 
им излъчват неподозира-
на за тях мъдрост, опит и 
любов. Къде в столицата 
ще видиш това човешко 
излъчване? Младите бър-
зат да напуснат селото, 
но в подсъзнанието си те 
знаят, че то ги храни, че то 
е тук, че има дом, в който 
могат да се върнат, че 
родителите винаги ще ги 
чакат с любов. Много въ-

проси ми зададоха хората 
от село. Чудят се най-ис-
крено какво ме върна тук, 
какво ще правя?

Отговорът ми е про-
стичък - ще живея пъл-
ноценно. А има и какво 
да науча от тях. Така че 
сигурна съм, животът ми 
ще е запълнен с положи-
телни емоции. Вече на-
върших 50 години и дните 
ми, отредени от бога, ще 
посветя на селото. Над-
явам се, че хората, с които 
ми предстои да живея, ще 
ме разберат, опознаят и 
помогнат, защото имам 
нужда от подкрепата им.

Всъщност вече я усе-
тих. Благодаря на новите 
си приятели за грижата и 
напътствията, с които ме 
обграждат. Благодаря на 
роднините, които ми пома-
гат във всичко. Благодаря 
на местната админис-
трация за компетентната 
информация и съдействие 

при оформяне на моите 
документи по премест-
ването ми. Благодаря на 
читалищните служители, 
които ми дадоха идеята 
да споделя причината и 
чувствата си за връщане-
то ми в село.

Възхитена съм от тези 
жени, посветили всички 
сили да съхранят и разви-
ват читалищната дейност. 
Впечатлена съм от жи-
телките на селото, които 
въпреки ангажираното 
си ежедневие успяват да 
участват във фолклорната 
певческа група на чита-
лището и да ни радват с 
наградите и отличията 
си от  фестивали. Те съ-
действат за запазването 
на местните традиции и 
фолклор. Благодаря на 
всички, с които започва и 
завършва денят ми в село 
Капитан Димитриево.

Мая КРЪСТАНОВА

СЪВМЕСТНО С КУЛТУРЕН ДОМ
ГР. ПЕЩЕРА

организира курсове за деца 
и възрастни по:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
за информация и записване:

GSM 0897 000 669
GSM 0897 000 774

Културен дом - гр. Пещера

НАЙ-ДОБРОТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ 
ЗА ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА!
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ГЕОРГИ КОСТОВ - КАНДИДАТ ЗА 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА, е за-
личен от списъка, тъй като няма на-
стоящ адрес на територията на Бъл-
гария. ЦИК потвърди решението на 
Общинската избирателна комисия. 
Той окончателно е заличен от списъ-
ка на кандидатите, които ще участват 
в местните избори.
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КАНДИДАТЪТ ЗА КМЕТ 
НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ 
ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ 
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Кандидатът за кмет 
на общината Стелиян 
Варсанов даде пре-
сконференция в залата 
на хотел „Домейн“ на 
30 септември. В присъ-
ствието на журналисти 
от Пещера и Пазар-
джик той представи 
своя предизборен щаб 
и основните направле-
ния на  програмата си. 
В кратък обзор очерта 
извършеното през 
изтеклия мандат  по 
главните приоритети и 
предстоящите задачи 
до окончателното им 
реализиране. Доктор 
Красимира Симеонова 
– народен представи-
тел в 41-вото Народно 
събрание, представи 

кандидатите за общин-
ски съветници от ПП 
„ГЕРБ“, по-голяма част 
от които взеха участие 
в пресконференцията. 
Фактът, че една част 
от кандидатите имат 
неотложни служебни 
и бизнес задачи е по-
казателен за това, че 
нашата листа се състои 
от хора качествени, де-
лови и успешни, под-
черта д-р Симеонова.

По-късно в катед-
ралния храм „Свети 
Димитър“ – паметник 
на културата, тримата 
енорийски свещеници 
отслужиха тържествен 
водосвет за здраве 
и благоденствие на 
гражданите на Пеще-

ра. Те благословиха 
кандидата за кмет Сте-
лиян Варсанов, кан-
дидатите за общински 
съветници, народния 
представител д-р Кра-
симира Симеонова, 
членовете на предиз-
борния щаб и присъ-
стващите богомолци. 
Свещенослужителите 
изказаха задоволство-
то си от желанието на 
кандидатите да по-
търсят благословия за 
започващото трудно, 
но благородно дело. Те 
пожелаха една мирна, 
толерантна кампания в 
името на добрите  вза-
имоотношения между 
хората и за благото на 
града и общината.

ПП „ГЕРБ“ - Пеще-
ра откри официално 
своята предизборна 
кампания в 11 часа на 
1 октомври 2011 година  
с концерт на народната 
певица Поли Паскова. 
В официалната част на  
площад „България“ 
приветствия към съ-
бралите се пещерци  
отправиха кандидатът 
за кмет Стелиян Варса-
нов, а народният пред-
ставител д-р Красими-
ра Симеонова предста-

ви кандидатската листа 
за общински съветни-
ци. Водачът на листата 
г-жа Ружа Стоянова 
- Семерджиева и об-
щинският ръководител 
на партията представи-
ха своите предизборни 
програми. 

Движението за ев-
ропейска интеграция 
беше представено от 
Борислав Даскалов 
и съгражданина ни 
- световния и олим-
пийски шампион Се-

рафим Тодоров, които 
дойдоха официално 
да изразят подкрепата 
си за кандидатите. С 
всички разрешени от 
закона средства и с 
действията на нашите 
структури заставаме 
изцяло и безрезервно 
зад кандидатурата на 
досегашния кмет Сте-
лиян Варсанов.

Митингът продължи 
с песните на Поли Пас-
кова и народни хора за 
цялата публика.

Ñ ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÏÎËÈ ÏÀÑÊÎÂÀ   

В рамките на предиз-
борната си кампания 
кандидатът за кмет на 
община Пещера  Стели-
ян Варсанов от пореди-
цата срещи се срещна и 
разговаря с живеещите 

в най-големия квартал 
на Пещера - “Изгрев”, 
на 5 октомври. Пред-
стави приоритетите, за-
легнали в Програмата 
за управление на общи-
ната. Пещера е една от 

общините - първенци по 
реализиране на евро-
пейските проекти - каза 
г-н Варсанов. Направе-
но е много в квартал 
“Изгрев”, но има още 
какво да се желае.

  

Читалище „Развитие 
- 1873” в Пещера под-
реди и откри на 4 октом-
ври от 13.30 ч. изложба 
„65 години ЮНЕСКО”.

Стоян Йовчев запо-
зна присъстващите с 
целите и задачите на 
ЮНЕСКО”. В изложбата 
са показани архитектур-
ни забележителности, 

включени в световното 
културно наследство, 
както и природни за-
бележителности – Ка-
занлъшката тракийска 
гробница, Тракийските 
гробища в Свещари, 
Скалните черкви при с. 
Иваново, Несебър (Ста-
рия град), Природен ре-
зерват “Сребърна” и др.

Прожектиран бе 
филм за Боянската 
църква – една от архи-
тектурните забележи-
телности у нас.

Мария Златкова 
– секретар на читали-
щето, благодари на уче-
ниците , присъствали на 
изложбата, и им пожела 
успешна учебна година.

Уважаеми жители на Ра-
дилово! Скъпи приятели!

Преди 4 години участ-
вах в местните избори 
като кандидат за кмет на 
с. Радилово. Много от вас 
ми гласуваха доверие. За 
тези 4 години натрупах 
още професионален опит 
и днес се чувствам още 
по-готова да оправдая 
вашето доверие и да до-
принеса за благоустроя-
ването на Радилово. 

Имам необходимия 
административен опит в 
разработването и реали-
зирането на проекти.

Искам да направя 
селото по-красиво и 
уютно място за живе-
ене, по-добро място за 
работа, за инвестиции, 
за туризъм. Искам да се 
развивам. За мен тази 
работа е развитие и пре-
дизвикателство.

В моите спомени се-
лото е красиво, чисто, 
подредено селище, из-
пълнено с живот. Но спо-
мените ми са свързани и 
с водния режим. 30 годи-
ни оттогава, а селото се  
превърна в не толкова 
уютно място за живеене. 
Проблемът с мръсната 
и недостатъчна вода си 
остава. Смениха се кме-
тове. Желанието ли им 
беше малко, възможнос-
тите ли? Но проблемите 
си остават.

Аз съм млад човек. 
Имам амбицията да про-
меня облика на Радило-
во и хората да ме запо-
мнят с добро. Ще работя 
за промяна на Радилово, 

за по-добро развитие на 
селото.

Имам пълна подкрепа 
от семейството ми и от 
близките ми в нелесната 
мисия да променя Ради-
лово, в нелеката задача 
да осъществя идеите си. 
Тези идеи съм заложи-
ла в предизборната ми 
програма. Обсъдила съм 
я с много от вас и при-
оритетно съм изложила 
най-важното според нас 
за селото.

На първо място ще 
разчитам на вашата под-
крепа и разбиране, че 
всяко нещо се получава 
с много труд, отговорност 
и желание.

След това ще разчи-
там на добрата съвместна 
работа с Общинския съ-
вет и общинското управ-
ление, за да се изпълнят 
предвидените дейности, 
важни за развитието и 
промяната към по-добро 
в Радилово. 

Опорните точки от пре-
дизборната ми програма, 
по която ще работя, са 
свързани с успешното 
реализиране на спечеле-
ния проект за подмяна на 
водопровода и канализа-
цията в с. Радилово с цел 
премахване на течовете и 
водозагубите във водо-
провода и уеднаквяване 
на водата в селото. Ще 
искам повече за Радило-
во -  подкрепа и средства 
от общинския бюджет за 
подмяна на водопровода 
на стопанската вода, за 
художествено-творчес-
кия състав, за пенсио-
нерския клуб. Ще създам 
условия за инвестиции 
и нови работни места 
за жителите на селото, 
включително чрез раз-
витие на туризма. Чрез 
добрата координация и 
съвместна работа с Бюро 
по труда с цел наемане на 
хора за неотложни дей-
ности, ще се реализират 
належащи ремонтни дей-
ности, охрана на полски-
те имоти, почистване на 
паркови площи, улици и 
тротоари. Поддържането 
на радиовъзела и радио-

точките, осъществяване-
то на периодично пре-
даване за с. Радилово по 
местната кабелна телеви-
зия, издаването на бюле-
тин към кметството имат 
за цел по-голяма отчет-
ност, популяризиране на 
работата в кметството и 
информираност на хора-
та. И още амбициозни, но 
осъществими идеи съм 
заложила в планирането 
на бъдещото управление 
на село Радилово.

Като кандидат-кмет 
съм издигната от ПП 
„Движение Нашият 
град”. От моите наблю-
дения върху работата 
на някои досегашни 
кметове разбрах, че не е 
толкова важна партията, 
а личностните качества 
на хората.  

За да мога макси-
мално да изисквам за 
Радилово и да имам под-
крепата на Общинския 
съвет, ви призовавам да 
подкрепите  кандидатите 
за общински съветници, 
издигнати от ПП „Дви-
жение Нашият град”. 
Познавате ги. Достойни 
и работливи хора. Много 
от вас са разчитали на 
тяхната помощ. 

Уважаеми радилов-
ци, през   този месец ще 
чуете кандидатите, ще 
помислите, ще обсъдите 
за кого и защо ще гла-
сувате. Ще чуете много 
обещания. Помислете 
кой може да ги изпълни. 
Защото само с приказки 
не става. Трябват работа, 
отговорност, желание за 
промяна, компетентност 
и знания, които да се 
приложат в новите, все 
по-завишени изисквания 
по програми и проекти.

На всички хора, които 
ме познават достатъчно, 
аз доказах, че мога.

Разчитам на вашата 
правилна преценка на 
мъдри хора.

И нека вашият из-
бор бъде най-добрият 
за вас.

Гласувайте с бюле-
тина No 28, за да проме-
ним заедно Радилово.

В навечерието на 1 
октомври - Междуна-
родния ден на музиката 
и българската поезия, 
доайенът на пещерски-
те поети Стоянка Дине-
ва отбеляза своя 80-и 
рожден ден с предста-
вяне на последната си 
стихосбирка „Здравей, 
живот”. Рожденичката 
почерпи гостите си в 
ресторант “Перистера” 
и там прие поздравле-

нията на приятели, по-
ети, колеги, съученици 
и гости. Хубавите, про-
чувствени и сърдечни 
думи бяха гарнирани 
с най-хубавите цветя. 
Новата книга бе пред-
ставена от председа-
теля на литературен 
клуб „Искри” към НЧ 
„Развитие - 1873”  в  
Пещера Минка Геми-
ева. Дългогодишният 
ръководител на клуба 

Екатерина Данчева, 
този път като посланик 
на Дружеството на 
пазарджишките писа-
тели, връчи на Стоянка 
поздравителен адрес. 
Малко преди да дойде 
тортата, Мария Златко-
ва и Стоян Йовчев с из-
пълнение на поетична 
композиция по стихове 
за Пещера, написани от 
Динева, й поднесоха 
своя поздрав.

„65 ГОДИНИ ЮНЕСКО”

�ÇÄÐÀÂÅÉ, ÆÈÂÎÒ� È ÞÁÈËÅÉ
ÍÀ ÑÒÎßÍÊÀ ÄÈÍÅÂÀ

АПЛОДИСМЕНТИ ЗА ГРУПАТА 
ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКОР

ОБРЪЩЕНИЕ НА КАНДИДАТ-КМЕТА
ЗА С. РАДИЛОВО ЕЛЕНА СПАСОВА РЯДКОВА

Елена Рядкова

На 23 и 24 септември в Зла-
тоград бяха отбелязани дните, 
посветени на легендарния Делю 
войвода. Много гости и туристи, 
посетили града по това време, 
останаха впечатлени от ревност-
ната почит на златоградчани 
към традицията, доказана с въз-
становката „Един пазарен ден в 
стария Златоград”. Преоблечени 
като занаятчии, търговци, аба-
джии, фотографи и просто като 
купувачи и зевзеци, организа-
тори и граждани пресъздадоха 

един пазарен ден от миналия 
век. Част от цялостната атмос-
фера бе прекрасното изпълне-
ние на Групата за автентичен 
фолклор към Народно читалище 
„Развитие - 1873”, гр. Пещера с 
художествен ръководител Павел 
Куцев. Участието се осъществи 
по покана на домакините и със 
съдействието на г-н Стелиян 
Варсанов. Бурните аплодис-
менти и насълзените очи бяха 
оценката за пещерското участие 
в Делювите празници. 
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Ръкописи не се връщат

В кафе “Венера” НЧ 
„Развитие - 1873“, Пе-
щера организира на 7 
октомври от 15.00 ч. по-
етична среща „Със сти-

ховете на Дора Габе“ в 
мултимедийна презен-
тация в изпълнения на 
Невена Коканова и кра-
тък биографичен филм.

О
т 22 до 24 сеп-
тември 2011 г. се 
проведе Нацио-

нално първенство по 
ракетомоделизъм за 
младежи и възрастни 
в град Каспичан.

Първенството е 
включено в спортния 
календар на Българ-
ската федерация по 
авио- и ракетомо-
делизъм (БФА) и се 
провежда за трета по-
редна година. Участват 
състезатели на клубо-
ве от цялата страна, 
чийто брой постоянно 
нараства.  Тази година 
имаше участници от 
София, Пловдив, Бур-
гас, Ямбол, Шумен, 
Горна Оряховица, Ве-
лико Търново, Севлие-
во, Каспичан, Пещера 
и други градове. Това 
бе едно от най-оспор-
ваните първенства от 3 
години насам, откакто 
се възстановиха състе-
занията по ракетомо-
делизъм в България. 
Резултатите от това 
първенство определят 

и участието на състеза-
телите в националния 
ни отбор за 2012 г.

Състезателите от 
Ракетомоделен клуб 
„Кондор” – Пещера за-
воюваха 16 медала (2 
златни, 6 сребърни и 8 
бронзови). Участвахме 
в 7 класа от общо 8-те 
- разказва з.м.с. Павел 
Кънев – ръководител 
на отбора. Тимът се 
състои от трима състе-
затели, з.м.с. Димитър 
Вачков, инж. Стоян 
Вранчев и Павел Ти-
лев. 

Пещерският отбор, 
който е част от нацио-
налния на страната по 
ракетомоделизъм, не 
успя да вземе учас-
тие в Европейското 
първенство през 2011 
г. поради липса на фи-
нанси /където имаше 
много големи шансове 
за медали на два от 8-
те класа - S7 и S5C, ко-
ито основно защитават 
и в които са фаворити). 
Поради тази причина 
националният ни от-

бор бе непълен в тези 
класове. За сметка на 
това на националното 
първенство в Каспи-
чан си затвърдиха ви-

соките постижения в 
двата класа, като взеха 
2 златни и един сребъ-
рен медал. Сребърни 
медали завоюваха и в 

един друг клас - S3A - 
ракета с парашут, 
където състезанието 
беше много силно, 
като на флайофите 
мериха сили с евро-
пейските шампиони за 
2011 г., които също са 
българи в този клас.  
Останалите сребърни 
и бронзови медали 
са в резуптат на успе-
хите им в останалите 
класове. Завоюваните 
медали говорят за 
упорития труд, който 
състезателите полагат 
и отделеното време за 
развитие на този спорт. 
Високият професио-
нализъм им помага за 
направата на новите 
модели, в които се из-

ползват най-съвремен-
ни технологии. Пещер-
ските ракетомоделисти 
усилено се готвят за 
предстоящото светов-
но първенство през 
2012 г., за да може да 
покажат всичките въз-
можности на своите 
модели и да завоюват 
призови места. Силно 
се надяват с помощта 
на спонсори и главно 
на Община Пещера да 
съберат необходимите 
минимални средства 
за участие на Светов-
ното през 2012 г. и да 
докажат високата си 
класа, която пещер-
ският отбор е имал 
преди 20 години.

От ръководството

Хористите от Клуба на пенсионера в нашия 
град участваха във фестивал, който се преведе 
в град Сопот на 2 октомври.

За тази своя изява те се подготвяха усиле-
но, затова получиха заслужени аплодисменти 
и бяха отличени с грамота.

ПЪРВА КРАЧКА В РАЗВИТИЕТО
НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

На 22 и 23 септем-
ври 2011 година село 
Радилово привлече 
интереса на туристи, 
медии и гости с нова-

та културна атракция 
„Национален фестивал 
на кешкека и народни-
те умения  Радилово 
2011”. През двата фес-
тивални дни над 600 
души от 22 селища от 
Южна България участ-
ваха на открита сцена, 
представиха кулинар-
ни, занаятчийски уме-
ния. Майсторките от 
селото демонстрираха 
и приготвиха 1000 кг от 
митичното ястие кеш-
кек. Туристите се за-
бавляваха при пригот-
вяне на обредни хля-
бове, тъкане на стан, 

разучаване на песни и 
танци. Част от гостува-
щите селища съчетаха 
участието си във фес-
тивала с посещение на 

град Пещера 
и пещера 
„Снежанка”. 

Н а р о д н о 
ч и т а л и щ е 
„Зора - 1903” 
получи висо-
ка оценка от 
е к с п е рт и т е 
на Минис-
терството на 
туризма за 
организация-
та и провеж-
дането на фестивала. 

Екипът на Народ-
но читалище „Зора 
- 1903”, село Радилово 
изказва своята благо-

дарност на дарителите: 
Платформа Агора, фир-
ма „Грибаш” ООД - гр. 
Пещера, фирма „Дико” 
ООД - гр. Пазарджик, 

ЗК „Зов” - с. 
Ра д и л о в о , 
туристичес-
ка агенция 
„ С к а н е р ” 
- гр. Пазар-
джик, ВКС 
- гр. Пеще-
ра, фирма 
„Маги - Мес” 
- с. Капитан 
Димитриево 
и частните 
д а р и т е л и 

г-н Стелиян Варсанов 
и г-жа Елена Рядкова 
за финансовата помощ 
при организиране на 
фестивала. Организа-
торите на фестивала 

- НЧ „Зора - 1903”, из-
казват своята огром-
на благодарност на 
всички доброволци от 
селото, включили се 
активно в организаци-
ята и провеждането на 
фестивала. На всички 
дарители, доброволци 
и участници желаем 
много здраве и благо-
получие. Вашата под-
крепа е доказателство, 
че можем да постигнем 
поставената ни цел 
– да съхраним и по-
пуляризираме народ-
ните традиции като ги 
превърнем в атракция 

и развием културния 
туризъм на региона.

Марена ВАЧКОВА
секретар на читалището 

в Радилово

В Деня на Независимостта – 22 септември, 
пещерци се поклониха пред героите на 

паметника-костница и на загиналите във 
войните за национално освобождение и 

поднесоха цветя в знак на признателност.Отрано жени от Радилово Отрано жени от Радилово 
приготвяха традиционното приготвяха традиционното 

местно ястие кешкек.местно ястие кешкек.
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

ХОРИСТИТЕ СЕ 
ЗАВЪРНАХА С НАГРАДА

ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ - 1873“

„СЪС СТИХОВЕТЕ
НА ДОРА ГАБЕ“

16 МЕДАЛА
ДОНЕСОХА
СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

РАКЕТОМОДЕЛЕН КЛУБ „КОНДОР” - ПЕЩЕРА


