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Толерантност озна-
чава уважение, при-

емане и разбиране на 
богатото многообразие 
от култури в нашия 
свят. Толерантността е  

в основата на интели-
гентните и мирни чо-

вешки отношения. Тя 
е ценност и принцип на 
Европейската общност, 
от която сме част.

На центъра в Пещера 
по повод Деня на толе-
рантността бе организи-
ран истински празник. 
Пред сградата на Общи-
ната на 16 ноември  бе 
поставено  голямо бяло 
табло, на което бяха 
изписани послания и 
всеки можеше да изра-
зи своята представа за 
толерантност. Таблото 
послужи като идея за 
създаване на информа-
ционен плакат.

 Първи написа свое-
то послание кметът на 
община Пещера Георги 
Козарев: „С разум и 
отговорност, за да 
бъдем единни в разли-
чията си.”

Посланието на сек-
ретаря на Общината  
Николай Гълъбов бе: 
„Границите на толе-
рантността се опре-
делят от това кое да 

не толерираме.”
Общинският съвет-

ник Юксел Яшаров на-
писа: „Заедно можем 
повече...” 

С много инициативи 
учениците изразиха 

своята толерантност.

Събитието бе орга-

низирано от Центъра 

за развитие на общ-

ността с подкрепата на 

Община Пещера.

ПРАЗНИК ЗА ДЕНЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТАПРАЗНИК ЗА ДЕНЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

ПЕЩЕРА Е ПРИМЕР ЗА ЕТНИЧЕСКАПЕЩЕРА Е ПРИМЕР ЗА ЕТНИЧЕСКА
ТОЛЕРАНТНОСТТОЛЕРАНТНОСТ

Кметът Георги Козарев 
написа своето послание

Управителните съве-
ти на Клуба на пенсио-
нера и Клуба на хората 
с увреждания „Опти-
мист” – Пещера, орга-
низираха и проведоха 
съвместно екскурзии 
на 20 октомври с марш-
рут Рупите - Сандански 
- Рилски манастир и на 
17 ноември до София с 
обекти: Обрадовски ма-

настир „Свети Мина”, 
Ботаническата и Зоо-
логическата градина.

На екскурзията до 
София присъства Таня 
Стоилова, която изпъл-
ни желанието на при-
състващите да поеме 
ролята на водеща на 
сценария.

Създаде се приятна 
обстановка за изява 

на всички желаещи да 
вземат участие пред 
микрофона.

Обяви се информа-
ция за посещаваните 
обекти, имаше музика, 
песни, вицове, поз-
дравления и др., за 
което отправяме сър-
дечни благодарности 
от всички нас към во-
дещата Таня Стоилова.

85 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО 
НА ПРОФ. Д-Р ЗАХАРИ 
СТАЙКОВ на стр. 2на стр. 2

СОУ „Свети Климент Охридски“ - гр. Пещера 

организира

Т Ъ Р Ж Е С Т В О
по случай 105-ата годишнина на Пещерската гимназия, 

което ще се състои на 
07.12.2012 г. от 17.30 ч. 

в залата на Народно читалище “Развитие - 1873“

УЧАСТВАТ
бивши и настоящи учители и ученици.

Заповядайте!

БЛАГОДАРИМ НА ХОРАТА БЛАГОДАРИМ НА ХОРАТА 
С ДОБРИ СЪРЦА!С ДОБРИ СЪРЦА!

За приятната об-
становка допринесе и 
водачът на автобуса 
Румен Попов, като из-
казваме и към него 
благодарност за внима-
нието, което ни оказа и 
при двете екскурзии.

Нека да има още та-
кива красиви моменти, 
за да поддържат духа 
на възрастните хора.

Клуб на пенсионера 
и Клуб на хората 

с увреждания, 
Пещера

на стр. 4на стр. 4
СВЯТ НА ТВОРЧЕСКИ ВЪЛНЕНИЯ 
ИЗКУСТВО, КОЕТО РАДВА

на стр. 3на стр. 3
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На 14 ноември 2012 г. 
в Клуба на пенсионера 
в Радилово се проведе 
тържествено събрание, 
посветено на Световния 
ден на диабета.

Гости на тържеството 
бяха Николай Гълъбов – 
секретар на Община Пе-
щера, Галина Стоянова – 
директор на дирекция 
„Хуманитарни дейности, 
интеграция, регионално 
развитие и програми” на 
община Пещера, Елена 
Рядкова – кмет на Ради-
лово, Стоян Радин – об-
щински съветник и пред-
седател на ЗК „Зов”.

Слово, посветено на 
Световния ден на диабе-
та, произнесе Виолета Ге-
шева – зам.-председател 
на диабетно дружество 
„Вяра” в Радилово.

Тя подчерта, че Све-
товният ден на диабета се 
чества всяка година на 14 
ноември - рожденият ден 
на д-р Фредерик Бантинг, 
един от откривателите на 
инсулина.

Милиони хора по све-
та страдат от коварната 
болест диабет, като бро-
ят им непрекъснато се 
увеличава, особено сред 
младите и децата. Диабе-
тиците на възраст от 20 до 
80 години в Европа през 
2010 г. са били 51 млн., а в 
световен мащаб - 285 млн. 
Очаква се през 2030 г. тех-
ният брой да достигне 600 
милиона.

Тази година Светов-

ният ден е посветен на 
защита здравето на бъ-
дещите поколения. 20-ият 
век даде на човечеството 
инсулина и компютрите. 
Първото десетилетие на 
21-ви век е посветено на 
усъвършенстването на 
инсулиновите помпи и на 
компютърните устройства 
за постоянен контрол ни-
вото на кръвната захар в 
организма.

Диабетът е причинил 
смъртта на 300 хил. души 
в Европа през 2010 г., като 
50% от тях са хора, почи-
нали от сърдечносъдови 
заболявания, 10-20% - от 
бъбречна недостатъчност.

През 1991 г. видни 

български лекари ендок-
ринолози и пациенти, под 
ръководството на проф. 
Никола Колебинов, регис-
трират в България като 
сдружение Българската 
асоциация „Диабет”. 
Основната й задача е да 
защити правото и инте-
ресите на хилядите хора 
с диабет, осигуряване на 
достъпно модерно лече-
ние, обучение и контрол 
на диабета и всички про-
изтичащи усложнения.

Тази година през март 
в Радилово учредихме 
диабетно дружество 
„Вяра” към Българската 
асоциация „Диабет” – Со-
фия. В него членуват 50 

болни.
Нашата задача бе да 

търсим специалисти, ко-
ито да обучат нас, диабе-
тиците, и нашите близки 
и роднини как да се пред-
пазим от усложненията 
при диабета, особено в 
критичните състояния, 
как могат те да ни по-
могнат. Не сгрешихме, че 
създадохме дружеството. 
За този кратък период 
проведохме немалко ме-
роприятия.

Д-р Аврамов изнесе 
лекция на тема „Какво е 
захарен диабет като бо-
лест и какви са законови-
те права на диабетиците 
от Здравната каса”.

Проф. Кръстьо Павлов 
– ендокринолог, направи 
консултации и изследва-
не на следните болести:

- остеопороза – из-
мерване на плътността на 
костната система с нов, 
съвременен апарат;

- проблеми със захар-
ния диабет;

- болести на щитовид-
ната жлеза.

К.м.н. д-р Варвара Те-
менлиева – невролог от 
Пловдив, ни запозна с ди-
абетната полиневропатия 
и нейните усложнения. 

Г-жа Галина Вутова – 
консултант към БАД по 
хранене и обучение на 
диабетиците, ни запозна с 
диабетното хранене.

Изказваме голяма 
благодарност на членове-
те на клуб Лайънс „Стара 
река”, които ни подариха 
глюкомер с 25 тест-лен-
ти, диабетични храни и 
витамини, на г-н Георги 
Козарев – кмет на община 
Пещера, който ни подари 
100 тест-ленти за големия 
християнски празник Ве-
ликден.

15 членове на дру-
жеството при определени 
условия от БА „Диабет” 
получиха суха храна, а 20 
членове бяха ваксинира-
ни против грип.

За първи път диабети-
ците от Радилово получи-
ха по 4 кубика по-евтини 
дърва за огрев, за което 
благодарим на кмета на 
Радилово Елена Рядкова.

Благодарим и на на-
шите спонсори за праз-
ника – Петрунка Джарова, 
Надя Сефин, Петко Джо-
ров, фирма „Грибаш”.

Очакваме и занапред 
да получаваме конкретна 
помощ от Община Пеще-
ра и Кметството.

Приветствие от името 
на Кметството поднесе г-
жа Елена Рядкова – кмет 
на Радилово. Тя поздрави 
диабетиците и им пожела 
много здраве. Прочете и 
поздравителен адрес към 
членовете на дружество-
то от кмета на общината 
Георги Козарев. Поздрав 
поднесе и секретарят на 
Община  Пещера Николай 
Гълъбов.

Самодейците от НЧ 
„Зора - 1903” поздравиха 
членовете с богата лите-
ратурно-музикална про-
грама.

Ние, диабетиците, не 
искаме много, искаме да 
ни подкрепите, имаме 
нужда не от съжаление, 
а от състрадание. Никога 
не трябва да губим кураж, 
а да посрещаме всички 
предизвикателства на 
живота с надежда и вяра 
в утрешния ден.

Подайте ни ръка и в 
очите ни ще грейне ра-
дост за вашата подкрепа 
и ние ще ви кажем сър-
дечно благодаря!

Виолета ГЕШЕВА
зам.-председател на 

ДД „Вяра” в Радилово

В
ръщането ни към 
възрожденските 
родове на Пещера 

винаги е било повод за 
гордост и най-възвишени 
чувства за принадлеж-
ност към род и Родина.

Един от тези родове 
е Стайковият, който е го-
лям и стар, с много нате-
жали клони в огромното 
родово дърво.

Историята на рода 
продължава няколко 
века и началото трябва 
да го търсим в Македо-
ния при първите пресе-
ления в Пещера.

Според изследва-
нията на пещерските 
краеведи Петър Велков 
и Анастас Пунев родона-
чалникът е дядо Петър 
Стайков, който е един 
от първостроителите – 
основател на Пещерската 
архитектурно-строителна 
школа през 19-и век.

Като изтъкнат майстор 
строител в тайфата на 
К`азовци, той участва в 
строежа на такива обекти 
като църквите „Св. Дими-
тър” в Пещера, „Св. Бого-
родица” в Пазарджик, 
„Св. Неделя” в София, 

„Св. Марина” в Пловдив, 
моста на река Струма при 
Кресна, възстановяване-
то на Рилския манастир 
след опожаряването му 
и много други.

Имал е двама синове 
–  Иван и Димитър. На 
Иван принадлежи учас-
тието му в строителство-
то на прочутата Одрин-
ска крепост и мостовете 
на жп линията на Барон 
Хирш.

Син на Иван е рано 
починалият художник 
Петър Стайков, който с 
талантливия карикату-
рист Сава Злъчкин нари-
сували иконите на храма 
„Св. Петка” в Пещера и 
завесата на театралната 
сцена на пещерското 
читалище, тогава „На-
дежда”.

Син на Иван Стайков 

е и Георги Стайков - ба-
щата на талантливия пе-
щерски художник акад. 
Веселин Стайков – извес-
тен график с европейска 
и световна известност,
първият декан на Худо-
жествената академия в 
България.

Бащата на Г. Стайков 
още е известен и като 
талантлив адвокат, за-
вършил право в Белгия, 
кмет на Пещера /1931-
1935 г./ и председател на 
читалище „Развитие” по 
време на строителството 
на читалищния дом през 
1902 - 1904 г.

От Стайковия род е 
и академик Людмил Ив. 
Стайков, един неповто-
рим талантлив творец, 
оставил светла диря в 
българското кино у нас, 
в Европа и света, носи-

тел на десетки награди, 
почетен гражданин на 
Пещера.

Талантливият профе-
сор д-р Захари Г. Стайков 
е роден на 19 декември 
1927 г. в будното семей-
ство на Георги и Христи-
на Стайкови. Освен За-
хари, се раждат още една 
сестра Василка и трима 
братя – Никола, Петър и 
Тодор.

Семейната среда, в 
която расте Захари е бла-
гоприятна и той формира 
в себе си такива нрав-
ствени ценности като тру-
долюбие, ученолюбие, 
хуманност.

Завършва Пещерска-
та смесена гимназия с 
отличен успех. През 1947 
г. е приет за студент във 
ВИИ „К. Маркс”, дипло-
мира се през 1951 г.

Научно-изследовател-
ската работа продължава 
половин столетие.

Най-плодотворна е 
дейността му в Институ-
тите по труда и по соци-
ология при БАН, където 
завежда секция „Бюдже-
ти на времето”.

В продължение на три 
десетилетия той изслед-
ва разделението на труда 
и използването на време-
то. Участва в изследване 
на горните проблеми  в 
30 държави на територи-
ята на Европа, Америка, 
Азия и Австралия. Прави 
първи агрегатни и гене-
рационни изследвания 
на бюджета на времето, 
които стоят в основата 
на производителността 
на труда.

От 1974 г. е старши на-
учен сътрудник и профе-

сор, а през 1976-а става 
доктор на  икономичес-
ките науки.

Проф. Захари Стайков 
е плодовит и талантлив 
български учен – иконо-
мист и социолог. Автор е 
на повече от 150 научни 
публикации, преведе-
ни на няколко езика и 
търсени в САЩ, Англия, 
Франция, Русия, Чехия.

Участва с изнасяне на 
научни доклади и съоб-
щения на редица между-
народни форуми.

Биографията и би-
блиографията с неговите 
ценни изследвания са 
поместени в речника на  
Международния  био-
графски институт в Ан-
глия през 1993 г., който го 
прави популярен у нас и 
в света.

Издиган е за предсе-
дател на Дружеството на 
социолозите в България.

Проф. Стайков е семе-
ен, с две деца.

След продължително 
боледуване почива на 27 
март 2001 г. в София.

Стефан ПОПЧЕВ
историк-краевед

БЛАГОДАРНОСТ
Чрез страниците на общинския вестник „Ро-

допска искра” искам да изразя своята най-сърдечна 
благодарност на д-р Соня Лабова и на целия персо-
нал на отделението, което завежда, за лечението 
на моя внук Янко. Тя положи изключително големи 
грижи и внимание, за което още веднъж благодаря.

Желая на д-р Соня Лабова и персонала много 
здраве и все така всеотдайно да се отнасят към 
хората, които се нуждаят от тяхната помощ.

С уважение: Божана Начева

ДЕПУТАТИТЕ МИХАЙЛЕВСКИ И ПЕТЪРНЕЙЧЕВ
се срещнаха с пещерските социалисти на 9 ноември. 

Те проведоха разговор за проблемите на бедността, здравеопазването, 
бюджет 2013 и обстановката в общината по отношение на финансовата стабилност.

* * *
По повод Деня на християнското семейство – 21 ноември, жените социалистки 

организираха и посетиха театър в Пазарджик. Те гледаха постановката 
„Свирепо настроение” по Йордан Радичков.

* * *
Три автобуса със социалисти от община Пещера на 17 ноември присъстваха 
на националния митинг-протест на пл. „Св. Александър Невски” под наслов: 

„Да сложим точка на катастрофата ГЕРБ!” Митингът бе организиран 
от НС на Българската социалистическа партия.
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БЕЛЕЖИТ УЧЕН - ИКОНОМИСТ И СОЦИОЛОГ, 
С ЕВРОПЕЙСКО И СВЕТОВНО ЗВУЧЕНЕ
ИЗТЪКНАТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТАЙКОВИЯ РОД

14 НОЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ДИАБЕТА
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ЗАПОВЯДАЙТЕ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА 
АПТЕКА НА “БИОВЕТ” ВСЕКИ ДЕН

от 11.00 до 12.00 и от 17.30 до 19.00 ч.
Тук ще намерите ветеринарно-медицински

продукти за всички видове и категории животни.
Ул. “П. Раков” №7,

до входа на “Биовет”, тел. 58-97

19 ноември 2012 г.

В навечерието на 18 ноември уче-
ници от ПГХВТ „Атанас Ченгелев” раз-
дадоха листовки, с които информираха 
обществеността за деня, в който по-
читаме паметта на хилядите хора, заги-
нали по пътищата от пътнотранспортни 
злополуки. Целта на кампанията е да 
подканят шофьорите да бъдат разумни, 
когато шофират. 

Безопасността на движението е спо-
делена отговорност, смятат учениците. 
Повечето от инцидентите по пътищата 
са предсказуеми и могат да бъдат пре-
дотвратени. Необходими са повече то-
лерантност, уважение и предпазливост, 
за да се избегнат грешките, водещи до 
безсмислено страдание.

Клуб „Млад журналист”

Глобална библиотека 
при НЧ „Зора - 1903”

 в Радилово 
почете Деня на 

народните будители

Младите потребители 
на библиотеката събраха 
материали за радиловски-
те народни будители и из-
работиха табло и презен-
тация, която представиха 
пред местната общност 
на първи ноември в Клуба 
на пенсионера. В чест на 
празника бе прожектиран 
филмът „Под игото”.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Пещера, на основание чл. 15 от Закона 

за общинския дълг обявява намерение за поемане 
на дългосрочен общински дълг за рефинансиране на 
съществуващ дълг.

Средствата от дълга са предназначени за ре-
финансиране на сключен договор за дългосрочен 
инвестиционен кредит за проект “Реконструкция 
и модернизация на вътрешната водопроводна мре-
жа І етап с асфалтиране на улици на курорта Св. 
Константин”. 

Размер на дълга - до размера на съществуващия 
дълг към 21.04.2012 г. в размер на 2 066 172 лв.

Валута на дълга – български лева.
Вид на дълга - дългосрочен общински кредит.
Начин на обезпечаване – учредяване на залог вър-

ху вземания по банковата сметка на Общината, по 

която постъпват настоящи и бъдещи вземания с 
произход собствени приходи и обща изравнителна 
субсидия.

Срок и начин на погасяване – 120 месеца, с гра-
тисен период до 31.12.2013 г. и размерът на плаща-
нията по дълга за всяка отделна година да не над-
вишава 15 на сто от общата сума на собствените 
приходи и общата изравнителна субсидия по по-
следния заверен годишен отчет за изпълнението 
на бюджета на общината, съгласно чл. 12, ал. 1 от 
Закона за общинския дълг.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДА-
НЕТО - 27.11.2012 г., 17.00 ч., в салона на НЧ „Разви-
тие” - гр. Пещера.

За място за свободен достъп до материалите 
по проекта се определя стая № 5 на Общинска ад-
министрация от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 ч. 
всеки работен ден и на Интернет страницата на 
Общината без ограничение.

Становища и предложения по проектите мо-
гат да се изпращат на електронната поща на 
Общината е-mail: mayor@peshtera.bg и в Деловод-

ството на Община Пещера на адрес: 4550 Пещера, 
ул. “Дойранска епопея“ № 17.

Адрес на електронната поща, на който може 
да се изпращат становища и предложения по про-
ектите: е-mail: mayor@peshtera.bg, на адрес: 4550 
Пещера, ул.“Дойранска епопея“ № 17.

Адрес на официалната електронна страница на 
Община Пещера: www.peshtera.bg 

С поканата се кани местната общност, син-
дикални и бизнес организации, неправителствени 
организации, търговски дружества и юридически 
лица с нестопанска цел, които имат регистрация, 
осъществяват дейност или ползват услуги на 
територията на община Пещера, ръководители 
на бюджетни звена, кметове и км. наместници,  
общински съветници, медии, второстепенни раз-
поредители с бюджетни кредити.

Лице за контакти:
Кръстина Андреева – директор дирекция „ФСД”

С уважение: Георги КОЗАРЕВ,
кмет на община Пещера

По повод 185 години 
от рождението на Славей-
ков, гост на учениците и 
учителите от ОУ „Петко 
Р. Славейков” бе Йоана 
Трендафилова – възпита-
ничка на училището, сега 
служител в Европейската 
комисия в Брюксел, ди-
рекция „Защита на потре-
бителите”.

Срещата откри дирек-
торът на училището г-жа 
Пенка Христоскова, която 
приветства гостенката и 
предостави думата на Йо-
ана Трендафилова да раз-
каже с какво се занимава, 
как е стигнала до работата 
си в Европейската коми-
сия.

Г-жа Трендафилова 
благодари за топлото по-
срещане в родното учи-
лище и на всички учители 
за това, което са дали за 
нейното израстване и 

продължават да дават на 
учениците си.

В непринуден разго-
вор тя разказа за идеята 
на посещението си, за 
това какво се случва в 
България и Европа. Няма 
значение - подчерта тя - 
кой откъде е, идеята на Ев-
ропейския съюз е да даде 
еднакви възможности за 
работа и учене. И запозна 
учениците с европейските 
институции, с това как се 
работи в Европейската 
общност,  с трите работни 
езика – английски, немски 
и френски. Представи ро-
лята на Европейския пар-
ламент и на Европейската 
комисия.

Йоана обясни подроб-
но с какво се занимава в 
Европейската комисия – 
в дирекция за защита на 
потребителите от стоки 
на европейския пазар, и 

българския, които могат 
да се окажат вредни за 
здравето ни и посочи 
няколко примера за това. 
Разказа за пътя, по който 
е извървяла, за да стиг-
не до Брюксел и изрази 
своето удовлетворение от 
избора си. Път на постоя-
нен, непрекъснат труд. Тя 
наблегна пред учениците 
да учат чужди езици, за-
щото те са много важни за 
бъдещата им реализация 
– отварят много големи 
възможности. Подчерта 
за възможностите на ев-
ропейските програми за 
обмяна на опит и добави, 
че всичко зависи от тях 
самите.

– Горда българка съм 
и бих искала да мога да 
помогна на родината си 
с каквото мога. Европа 
улеснява пътя на млади-
те хора за успех - каза в 

заключение Йоана Трен-
дафилова и остана впе-
чатлена от многото точни 
въпроси, зададени й от 

учениците.
Всички присъстващи 

получиха ценни  матери-
али за Европейския съюз.

Това бе една ползот-
ворна среща, която дълго 
ще се помни.

Величка ТОКМАКОВА

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Текст...........................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Попълнете и изпратете /или донесете/ талона в 
редакцията на вестник „Родопска искра“ на адрес: 
Пещера, ул. „Димитър Горов“ 6А /главната улица/. 
За достоверността на обявата отговорност 

носи лично подателят.

ПОКАНА

ДА БЪДЕМ 
ДОБРИ НА ПЪТЯ

НЧ „Развитие-1873” 
гр. Пещера отдава 

под наем помещение 
за търговски цели на 

главната улица. 

Повече информация 
на място 

в читалището.

Вестник 
“Родопска искра” 

може да четете и в 
електронен вариант 

на страницата на 
Община Пещера.

ЗАПОМНИХА ТАЗИ СРЕЩА…
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През творческия 
сезон 2012/2013 година 
към НЧ „Зора - 1903” - 
с. Радилово, се присъ-
единиха три нови гру-
пи: за стари градски 
песни, за руски песни 
и танцова формация 
„20+”. Така през този 
сезон ще работят 130 
самодейци. Интересът 
към читалищната твор-
ческа дейност вещае 
достойно представяне 
на предстоящия 110-
годишен юбилей на 
читалището, който ще 
се чества в началото 
на 2013 година. Кметът 
на с. Радилово – г-жа 

Елена Рядкова, и на-
стоятелството на НЧ 

„Зора - 1903” пожела-
ват успех на всички 

самодейци през твор-
ческия сезон.

„СТОНОВЕ ОТ ОГНИЩАТА
НА А Р М Ъ Н И Т Е ”НА А Р М Ъ Н И Т Е ”
Така е озаглавена 

новата книга на Геор-
ги Щерев Холянов 
на издание „Болдаш” 
– Констанца, Румъния.

Той е поет, принад-
лежащ към етническа-
та общност на армъни-
те, известни още като 
македонармъни.

Роден е в Самоков 
на 28 август 1932 г. 
Основното си обра-
зование получава в 
Пещера, после учи 
в Румънский лицей 
в София до 1948 г., 
когато училището е 
закрито.

Продължава обра-
зованието си в Пеще-
ра, където завършва 

Селскостопанския 
техникум.

Работи в ДСП „Ро-
допа”, където се и 
пенсионира.

Автор е на много 
поетични творби за 
деца и възрастни.

В момента е дадена 
за печат детска  книга 
на Георги Холянов в  
гр. Констанца.

 Това вече е въз-
можно, тъй като Тенис 
клубът в Пещера с 
председател Георги 
Смилянов се сдоби с 
ново модерно и ико-
номично осветление. 
То стана възможно в 

резултат на инициати-
вата на хората, които 
обичат този популя-
рен спорт. По този 
начин се удължават 
сезонът и времето за 
игра. 

Клубът кани всички 

желаещи да поиграят  
на тенис площадката 
от 17 часа, докогато 
има тенисисти. А те са 
много – от децата до 
пенсионерите. Актив-
ният сезон  е от месец 
март.

ТЕНИСИСТИТЕ МОГАТ ДА
ИГРАЯТ ДО КЪСНО ВЕЧЕР

П р о д ъл ж ав а т 
дейностите по про-
ект „ЗА ЖИВОТ-
НИТЕ С ЛЮБОВ” 
в ЦДГ ”СЛЪНЧО” 
- Пещера.

Под мотото „Де-
цата на “СЛЪНЧО” 

рисуват” се проведе 

 „Аз обичам животните” „Аз обичам животните”

конкурс за детски 
рисунки,илюстра-

ции и приложно из-
куство.

В Художествена-
та галерия „Проф. 
Веселин Стайков” 
самостоятелна из-
ложба - живопис 
подреди най-младата 
художничка от Клуб 
„Петър Стайков” -  
Елена Арнаудова.

Тя е само на 19  
години, а впечатли 
зрителите с показа-
ните над 40 картини.

Елена е ученичка в 
12-и клас на Матема-
тическата гимназия 
в Пазарджик.

На откриването 
на изложбата присъ-
стваха кметът на 
община Пещера Геор-
ги Козарев, замест-
н и к - к м е т о в е т е 
Стефан Балабанов 
и Николай Атана-
сов, секретарят на 

Общината Николай 
Гълъбов, много почи-
татели на нейното 
изкуство.

Елена Арнаудова 
е озаглавила  излож-
бата „С тиха надеж-
да…”. Картините й 
в Художествената 
галерия могат да 
бъдат видени до 
края на ноември.

19-ГОДИШНО19-ГОДИШНО

МОМИЧЕМОМИЧЕ

ПОДРЕДИ ПОДРЕДИ

САМОСТОЯ-САМОСТОЯ-

ТЕЛНАТЕЛНА

ИЗЛОЖБАИЗЛОЖБА

ТРИ НОВИ ФОРМАЦИИ ЩЕ РАБОТЯТ ТРИ НОВИ ФОРМАЦИИ ЩЕ РАБОТЯТ 
ПРЕЗ НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОНПРЕЗ НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН
ПРИ НЧ „ЗОРА - 1903” В РАДИЛОВОПРИ НЧ „ЗОРА - 1903” В РАДИЛОВО

 „Аз обичам 


