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Хората, посещаващи 
Дневен център за пълно-
летни лица с увреждания 
ще ползват нов автомобил, 
марка „Рено“, модел „Мас-
тер“. Моторното превозно 
средство е специализира-
но до 3.5 тона (8+1 места), 
от които едното е пригоде-
но за превоз на хора с ув-

реждания, с място за инва-
лидна количка.

Автомобилът е снабден 
с авариен люк на тавана. 
Налични са обозначения 
на аварийните изходи. 
Осветлението е вътреш-
но, двусекционно (бяла и 
синя светлини) LED. По-
дът е покрит със специа-

лен балатум, предпазващ 
пътниците от подхлъзва-
не (anti-slip). Седалките са 
снабдени с триточкови ко-
лани, фиксиран гръб.

Автомобилът е фаб-
рично пригоден за използ-
ване и от хора на колички. 
Монтирано е електриче-
ско стъпало, разположено 
под страничната плъзга-
ща се врата, осигуряващо 
комфортно и безпроблем-
но качване и слизане от 
автомобила. В задната си 
част превозното средство 
е снабдено с удобна ав-
томатична електрическа 
рампа за преодоляване на 
стълби, прагове и други 
препятствия, осигуряваща 
достъп за хора с инвалид-
на количка. След качване 

количката се обезопасява 
със специални за целта 
колани, като това гаранти-
ра сигурното и безопасно 
транспортиране на човека.

Община Пещера води 
активна социална поли-
тика, насочена към лица 
с увреждания. С новата 
придобивка се цели полз-
вателите да се радват на 
активен живот и да полу-
чават всички социални ус-
луги, предлагани от Днев-
ния център. Общината ще 
продължи да работи в по-
сока подобряване на сре-
дата за живот на хората с 
увреждания.

„Смятаме, че е от из-
ключително значение те да 
имат възможността да пъ-
туват надеждно, свободно 

и удобно. Лицата, които 
посещават ежедневно този 
център, могат да разчитат 
на служител, подпомагащ 
лицето да бъде превозе-
но със специализиран и 

удобен автомобил.“ - каза 
кметът на общината Йор-
дан Младенов. Той връчи 
ключовете на  автомобила 
на Соня Бурова – директор 
на социалното заведение.

Среща, посветена на 
195-годишнината от рож-
дението на лейди Емили 
Странгфорд, се проведе на 

18 ноември в пещерското 
село Радилово. Тя се със-
тоя благодарение на кмет-

ството  и Община Пещера. 
Събитието е вписано в 

Културния календар.
Гости бяха Йордан 

Младенов -  кмет на об-
щина Пещера, неговата 
заместничка Гълъбина Ка-

рамитева, Мария Ангелова 
- кмет на с. Петрич, Илия 
Македонски - зам.-кмет 
на община Златица, Радка 
Кочева - експерт в РЕКИЦ. 

Участие в срещата взе-
ха представители на РИМ 
- Пазарджик, Исторически 
музей - Перущица, ИМ - 
Карлово, представители 
от  читалищата в с. Пе-
трич, община Златица и 
Радилово.

Участниците поднесо-
ха цветя пред паметната 
плоча на англичанката, 
която обичаше българите 
- виконтеса Странгфорд.

Ангажираните във 
форума бяха запознати с 
факти за събития, случи-
ли се преди 146 години - 
под формата на сведения, 
писма и други документи, 
публикувани през 1876 г. в 
българския и чуждия пе-
чат.

През 2005 г. НЧ „Зора-
1903“ в Радилово реализи-
ра проект „Да си спомним 
и съхраним делото на лей-

ди Странгфорд“ с подкре-
пата на Община - Пещера, 
РИМ - Пазарджик и РБ 
„Никола Фурнаджиев“ 
-  Пазарджик. Проектът 
продължи три месеца, в 
които трябваше да бъдат 
издирени 102 документа 
по библиографска справ-
ка, отразяващи делото на 
лейди Странгфорд в Бъл-
гария, за да бъдат създаде-
ни постоянна експозиция 
и документален филм.

Открити са 70 доку-
мента. Вече 15 години след 
създаването на експози-
цията продължават да 
бъдат събирани сведения 
и информация за нейното 
дело.

Бяха поканени изсле-
дователи на делото на лей-
ди Странгфорд и предста-
вители от шестте населени 
места, в които благодаре-
ние на нея са построени 
болници. 

След потушаване на 
Априлското въстание през 
1876 г., в Европа се ини-

циира кампания в защита 
на българското население. 
Лейди Емили Ан Стран-

гфорд е английската ари-
стократка, която се заема 
и реализира едно благо-
родно дело: изграждането 
на шест болници, които  
успява да оборудва със 
събраните от нея близо 30 
хиляди британски лири. 
Една от тези болници се 
намирала в Радилово, дру-
гите са в Батак, Перущица, 
Панагюрище, Карлово и в 

село Петрич. 
Емили осиновява шест 

български момичета и ги 

завежда със себе си в Ан-
глия, с идеята да им оси-
гури образование и след 
това те да се завърнат в 
България, за да бъдат  учи-
телки.

Човещината и посло-
вичната щедрост на ан-
гличанката , нейната все-
отдайност и упорство в 
добротворенето са причи-
ната да я тачим и досега.

Над осемдесет човека 
се събраха на 25 октомври 

в двора на Исторически 
музей - Пещера, за да при-

състват на представянето 
на първа част от алманаха 
„Осемте хилядолетия на 
Пещерския край“ . Пъте-
шествие във времето - това 
се крие между кориците на 
тази книга. Ще ви върнем 
хилядолетия назад, за да 
разкажем миналото през 
призмата на изследова-
тели, историци и днеш-
ните жители на Пещера, 
Радилово и Капитан Ди-
митриево. Книгата ще ви 
изненада с информация, 
различна от известната до 
момента. За първи път ще 

ви представим местни ре-
цепти и обичаи, думи, ха-
рактерни за региона, спо-
мени, снимки, известни 
пещерци от миналото до 
наши дни, най-интересни-
те места в района. 

Ще разгледаме Пещера 
в контекста на съседните 
селища.  

„Крайно време е да раз-
берем, че ние всички сме 
деца на този край и това, 
което ни свързва, е повече 
от онова, което ни разде-
ля.“ - пише в предговора 
на изданието.

Книгата, която ще се 
състои от поне две части, 
е изцяло финансирана от 
„Биовет“ АД.  

Сред публиката бе и 
кметът на Пещера Йордан 
Младенов, който заяви: 
„За мен е истинско удо-
волствие да присъствам 
днес на представянето на 
тази книга за историята 
на нашата община. Скъ-
пи приятели, това нямаше 
да бъде факт, ако не беше 
„Биовет“ АД . Най-голяма-
та фирма в нашата община 
винаги е стояла до ръко-

водството на Общинска 
администрация, помагала 
ни е в трудни моменти. 
Благодаря им за това, кое-
то оставят на пещерската 
общественост. Благодаря 
на хората, които са се по-
грижили да съберат в тези 
красиви страници цялата 
история на община Пеще-
ра. 

Желая успех и на тях, и 
на всеки един от вас!“

В продължение на 
месеци върху алманаха 
работи сплотен екип – 

Превоз с нов специализиран автомобил 
ще ползват потребителите на ДЦПЛУ

Отбелязахме 195 години от рождението на ВИКОНТЕСА ЛЕЙДИ СТРАНГФОРД

„ОСЕМТЕ ХИЛЯДОЛЕТИЯ НА ПЕЩЕРСКИЯ КРАЙ“ 
СЕ СРЕЩНА СЪС СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ

(продължава на стр. 2)



2Искра
Родопска

За втора поредна го-
дина в навечерието на 1 
ноември учениците от СУ 
„Св. Кл. Охридски“ посо-
чиха най-добрия свой учи-
тел, когото смятат за наро-
ден будител.

Изборът се организи-
ра от Училищния съвет с 
председател Мария Мла-
денова. Тази година в гла-

суването участваха 66% 
от учениците – повече от 
миналата година. Имаше и 
гласове за началните учи-
тели, въпреки че малките 
ученици нямаха право да 
участват в гласуването.

За учител будител 
беше избрана Ана Хрис-
това – преподавател по 
английски език. Тя получи 

грамота, разкошен букет 
и луксозна химикалка, с 
която да пише още повече 
шестици. 

Веселина Мишеморо-
ва, ученичка от XII клас, 
обоснова избора: 

„Вие ни давате реални 
знания и дори аз, която не 
знам английски език, съм 
мотивирана да участвам 
активно в часовете Ви.“

Г-жа Христова беше 
доста развълнувана и до-
някъде учудена от внима-
нието на учениците. Каза, 
че подобни прояви на при-
знателност не й позволя-
ват да напусне учителската 
професия.

Валентин СТОЯНОВ
Снимки: Маргарита 

Дерменджиева и Ивет Ку-
зева, XII клас

В навечерието на 1 но-
ември в ОУ „Св. Патриарх 
Евтимий“ се проведе от-
крит урок по родолюбие с 
активното участие на Цве-
та Йовчева и Люба Шопо-
ва.

В пъстрата класна стая 
на есента, на открито, уче-
ниците отдадоха почит на 
едни от най-важните хора 
в нашия живот – будите-
лите. Хората, носещи свет-
лина, хората, благодаре-

ние на които се наричаме 
българи, четем и пишем 
на свой език и със своя 
азбука, книжовниците, 
просветителите и борците 

за национално освобожде-
ние, съхранили през веко-
вете духовните ценности 
на нацията ни и нейния 
морал.

В Деня на българския 
художник - 14 ноември, 
кметът Йордан Младенов 
връчи ключа на обновения 
Клуб на художниците на 
неговия председател Илия 
Тончев.

Придобивката е пре-
доставена за ползване 
от Община Пещера. На 
кратката церемония при-
състваха Елена Рядкова 
-зам.-кмет, Фаня Иванова 
- председател на читали-
щето, майстори на четката 
от града, почитатели на ху-
дожественото творчество.

„Нашата Пещера спо-
койно може да бъде наре-
чена град на художниците. 
Пещера е дал на България 
имена като Петър Стай-
ков, проф. Веселин Стай-

ков, Тодор Хаджиниколов, 
Стоян Раканов и още ярки 
майстори, с които се гор-
деем. Нека този Клуб бъде 
мястото, където да обме-
няте творчески идеи, мяс-
то за срещи с ваши колеги. 

Специфичната ви дарба не 
е никак леко призвание, 
затова ние сме тук - за да 
ви подкрепим във всеки 
аспект на развитието ви.  

Общинското ръковод-
ство се стреми да предос-
тави съвременни условия 
за провеждане на изложби 
на творци от града и стра-
ната. 

Пожелавам ви още 
много творчески успехи! 
Честит празник!“ - каза 
Младенов пред присъст-
ващите.

Вече има набелязан 
идеен проект, който ще 
се осъществи през месец 
февруари 2023 г. Творците 
се обединиха около идеята 
да участват в обща излож-
ба на 14 февруари, посве-
тена на Трифон Зарезан. 

За доброто настроение 
се погрижиха изпълни-
тели на народни песни от 
майсторския клас в ЦПЛР 
ОДК - Пещера.

ИСТОРИЯТА 
През есента на 1969 г. 

в сградата на Градския му-
зей - метоха на църквата 
„Св. Петка“,  няколко ен-
тусиасти основават Клуб 
на художника. Основатели 
са Атанас П. Мулетаров, 
Иван Каравасилев, Ми-
хаил А. Захов, Коста Ив. 
Алексиев, Борис Г. Евти-
мов и Вълчо Ив. Узунов.

За председател е из-
бран Атанас П. Мулетаров, 
който остава на този пост 
десетилетия. Организират 
се изложби живопис, гра-
фика, кована мед, ковано 
желязо, дърворезба и др.

През 1989 г. клубът има 
52 членове и 15 поредни 
изложби.

Клубът се намира в 
Раковата къща /Дом на 
българо-съветската друж-
ба/, в левия заден ъгъл на 
двора.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел Футболен клуб „Свобода 
2011“ – гр. Пещера,

КАНИ
всички членове на сдружението на  отчетно-изборно общо събрание, което ще 

се проведе на 20.01.2023 г. /петък/ от 17.00 ч. в залата на Общинския съвет, при 
следния ДНЕВЕН РЕД:

- изслушване, обсъждане и приемане отчета за дейността на Сдружение с несто-
панска цел Футболен клуб „СВОБОДА 2011“  за изминалия период от 01.08.2021 г. 
до 31.12.2022 г.;

- обсъждане и приемане на проектобюджета за 2023 г.;
- освобождаване от отговорност Управителния съвет;

преподавателят по БЕЛ 
Валентин Стоянов, препо-
давателката в Софийския 
университет „Св. Климент 
Охридски“ Лиляна Чили-
кова, журналистите Ди-
митър Насков и Стефка 
Венчева, шефът на отдел 
„Култура“ в Община Пе-
щера Димитър Павлов, 
уредникът на ИМ – Пеще-
ра, Георги Шопов, както и 
хората, чиито произведе-
ния са цитирани в алмана-

ха – акад. Васил Николов и 
доц. д-р Йордан Илиев. 

Повече от година про-
дължи работата по напис-
ването на първата част от 
алманаха, който проследя-
ва развитието на Пещер-
ския край от праистория-
та до края на ХIX век.

Историята на крае-
ведските проучвания бе 
представена от доклад на 
уредника на ИМ -  Пещера 

Георги Шопов. 
Ето какво заяви Стефка 

Венчева, съставител на ал-
манаха:  „Изборът беше 
труден, постарахме се да 
обхванем най-важното 
и това, за което не беше 
писано. Това, че сте тук, 
значи, че сте обществено 
ангажирани. Хора, които 
искат да знаят своето ми-
нало. Един човек е сумата 
от неговото минало. Един 
народ е сумата от негово-

то минало. Проучванията 
на всички изследователи 
бяха в основата на тази 
книга. Ние стъпихме на 
много яки темели и това 
ни помогна да надградим. 
Това, което за първи път 
ще намерите в книгата, са 
етносите, обичаите им, ре-
цептите им - на едно мяс-
то. 

Пещера е микс от тол-
кова много разнородни 

етноси, които до ден дне-
шен живеят в мир и раз-
бирателство и правят този 
чуден град, който продъл-
жава да бъде център на 
толкова много събития.“ 

Според открит в Ради-
лово надпис, в района на 
Пещера е имало голямо 
антично селище, а това оз-
начава, че са необходими 
нови теренни проучвания 
и разкопки. 

Стефка Венчева от-
крехна вратата към втора-
та част – историята през 
20-и и 21-ви век, отдел-
ни интервюта с пещер-
ци - наши съвременници, 
кратка история на Радило-
во и Капитан Димитриево.

Акад. Васил Николов, 
който направи разкопки-
те на праисторическата 
могила в Капитан Дими-
триево, поздрави задочно 
присъстващите. 

Димитър Павлов, по 
чиято инициатива са на-
правени тези проучвания, 
призна, че първоначално 
не приемал поканата да 
бъде съавтор, но сега оп-
ределено не съжалява. И 
припомни, че заслугата 
Пещера да намери своето 
място на археологическа-
та карта на България, а 
местни експонати да бъ-
дат включени в изложбата 
„Златна Тракия“, обиколи-

ла цяла Европа, е именно 
на акад. Николов.  „Той е 
възхитен от изданието“ - 
сподели Димитър Павлов 
. И си спомни как и по-
койният проф. Божидар 
Димитров е бил влюбен в 
историята н Пещера. За-
щото е признавал, че мал-
ко са градовете като род-
ния му Созопол и Пещера, 
които имат в районите си 
по 4 (а Пещера дори и 5) 
крепости. „А какво да ка-
жем за личностите? Често 
съм си задавал въпроса 
коя е причината за поя-
вата на такива бележити 
граждани. За себе си имам 
отговор – това е, че освен 
случайността, заслугата е 
и на будната гражданска 
атмосфера на Пещера.“

В телефонно интервю 
доц. д-р Йордан Илиев си 
спомни как преди 10 годни 
за пръв път се сблъскал с 
историята на Пещера при 
подготовката на своята 
дисертация. 

Валентин Стоянов раз-
каза за раздела, включващ 
типичните за Пещерско 
думи, намерили място в 
алманаха. 

Според Лиляна Чили-
кова „Рецептите, които ще 
откриете, са до болка по-
знати на всички пещерци. 
Но за българина храната е 
нещо важно, почти сакрал-

но, защото около масата се 
събираме с най-близките 
си хора.“

Изпълнителният ди-
ректор на „Биовет“ АД 
Ангел Желязков каза: 
„Гвоздеят на вечерта са 
книгата, творческият екип 
и всички вие. В неделя ве-
черта по една от телевизи-
ите излъчиха старо интер-
вю с акад. Антон Дончев, 
светла му памет. На един 
от въпросите на журна-

листката за какво въжде-
лее, той каза, че му се иска 
поне малко повече да се 
говори за духовност и да 
се прави нещо за нея. Това 
е и каузата, за която ние 
от „Биовет“ искаме да ра-
ботим. „Биовет“, като едно 
отговорно социално дру-
жество, подкрепя различ-
ни проекти в тази област 
и книгата е част от наши-
те желания в тази насока. 

По време на работата съ-
брахме много материали, 
много книги, и сега искаме 
цялата тази колекция да 
я дарим на Историческия 
музей. 

Благодаря и на моите 
колеги от „Биовет“, които 
винаги са подкрепяли по-
добни инициативи.“ – за-
върши той.

След официалната част 
– коктейл с разговори на 
по чаша вино и обмяна 

на идеи за бъдещия втори 
том. 

Събраната вчера от 
продажбата на книгата 
сума е 1 120 лв. Средства-
та ще бъдат употребени за 
закупуването на нов ком-
пютър и мултимедия за 
Исторически музей - Пе-
щера. 

Алманахът може да 
бъде закупен от ХГ „Проф. 
Веселин Стайков“.

„ОСЕМТЕ ХИЛЯДОЛЕТИЯ НА ПЕЩЕРСКИЯ КРАЙ“ 
СЕ СРЕЩНА СЪС СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ

ГИМНАЗИЯТА ИЗБРА УЧИТЕЛ БУДИТЕЛ

В ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ проведоха 
ОТКРИТ УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

ОТКРИХА ОБНОВЕНИЯ КЛУБ 
НА ХУДОЖНИЦИТЕ

ПОКАНА за Общо събрание на Футболен клуб „СВОБОДА 2011“
- освобождаване на стария Управителен съвет;
- избор на нов Управителен съвет.

ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ:
- Общото събрание приема отчета за дейността на Сдружението за изминалия 

период от 01.08.2021 г. до 31.12.2022 г.;
- Общото събрание приема бюджета на сдружението за следващата 2023 г.;
- Общото събрание освобождава от отговорност Управителния съвет;
- Общото събрание освобождава стария Управителен съвет;
- Общото събрание избира нов Управителен съвет.

От Управителния съвет на ФК „Свобода 2011“
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Минис тър-пр едс е-
дателят Гълъб Донев ще 
връчи годишната дър-
жавна награда „Свети 
Паисий Хилендарски“ на 
академик Людмил Стай-

ков. 
Бележитият филмов 

режисьор и преподава-

тел в НАТФИЗ, който е 
сред основоположниците 
на кинообразованието в 
България, ще бъде отли-
чен за своя изключителен 
принос за развитието на 
националната културна 
идентичност и духовни 
ценности.

Церемонията по на-
граждаване се състоя на 
18 ноември  в сградата 
на Националния истори-
чески музей.

Годишната държав-
на награда „Св. Паисий 
Хилендарски” е учредена 
с Постановление на Ми-
нистерския съвет от 2000 
г. Тя се присъжда за сти-
мулиране на български 

творци и изпълнители на 
произведения, свързани 
с българската история и 
традиции. Носителят й за 
тази година беше опреде-
лен от комисия по избора 
с председател акад. Юли-
ан Ревалски, председател 
на Българската академия 
на науките.

Професионалният път 
на акад. Людмил Стайков, 
който преди месец навър-
ши 85 години, започва 
от театралната сцена на 
Бургаския и Младежкия 
театър. В БНТ създава 
редица документални 
филми за върхови пости-
жения на българското му-
зикално, балетно, оперно 

и фолклорно изкуство. 
Филмовите му творби 
постигат изключителна 
популярност сред мили-
они зрители. Трилогията 
„Хан Аспарух“ се превръ-
ща във феномен на 80-те 
години. Подобна е и съд-
бата по-късно на „Време 
разделно“ по едноимен-
ния роман на Антон Дон-
чев, определен с анкета на 
БНТ за филм на столети-
ето.

През годините филми-
те на Людмил Стайков 
представят България на 
десетки международни 
фестивали по цял свят. 

Акад. Стайков е но-
сител на множество на-

гради, както и на ордена 
„Академични палми“ на 
Френската република.

Припомняме, че с Ре-
шение № 462 от 22.11.2002 
г. на Общински съвет - Пе-

щера, Л. Стайков е обявен 
за „Почетен гражданин“ 
на Пещера. На 5.05.2022 г. 
кметът на Пещера Йордан 
Младенов връчи на акад. 
Стайков плакет „Дарител 
на общината“.

На 16 ноември се проведе планинско състезание 
Hard Enduro Peshtera race. Организатор е Сдружение с 
нестопанска цел „ЕНДУРО КЛУБ ПЕЩЕРА“.

„Община Пещера подкрепи усилията на организа-
торите за провеждането на състезанието и утвърждава-
не на мотоциклетния спорт на територията на града и 
региона. Ние сме съорганизатор на проявата, като смя-
таме да превърнем това състезание в традиционна про-
ява. Радвам се, че доста младежи от града са пленени от 
спортната дисциплина, която е трудна и изисква кон-
центрация, всеотдайност и ежедневни тренировки. По-
желавам здраве, късмет и успехи на всички тях!“ - каза 
Йордан Младенов, кмет на 
община Пещера.

Състезателите преми-
наха по трасето Църнево 
- р. Дълбочица - Бакър-
джийски дупки – Икочево 
- поляните над Соколски 
път.

Ангел Трандов - управител на лицензиран Клуб 
Enduro Peshtera каза, че „…такова състезание се орга-
низира за пръв път“. Той сподели още, че участниците 
са били над 100. 

В надпреварата се включиха мотористи от Габрово, 
София, Плевен, Русе, Видин и др.

„Членовете на нашия клуб са големи ентусиасти. 
Всяка събота и неделя се събираме и преминаваме с мо-
торите по различни маршрути. Целта е да придобием 
опит и да развием способностите си на професионално 
ниво. Важното днес е, че състезателите определят ор-
ганизацията по провеждането на ниво. Искам да бла-
годаря за съдействието от страна на Община Пещера и 
кмета Йордан Младенов, които през цялото време бяха 
до нас и ни помагаха.“

Стефан Делев е съорга-
низатор на състезанието. 
За Peshteraprim той спо-
деля, че кара мотор от 9 
години. „С интерес гледах 
моите съграждани, които 
имат мотори. Когато по-
раснах, си взех мотор, на-
учих се да го управлявам. 
По-късно към мен се присъединиха приятели и съмиш-
леници, с които покорявахме трасе след трасе в околно-
стите на „Св. Константин“ над града. Днес мога да кажа 
със сигурност, че това е спорт за смелчаци. Изисква се 
пълна концентрация, ориентация, упоритост, опит и 
доза кураж. 

Enduro Peshtera е клуб с традиции, част от Бъл-
гарската мотоциклетна федерация и BGX ENDURO 

CHAMPIONSHIP.“
„Имаме писта за ендуро крос, изградена от момче-

тата от клуба. Ние караме в Родопите и имаме много 
хубави пътеки за изкачвания. Всеки е поканен да кара 
с нас и да се наслаждава на пистите, които направихме. 
Най-младият участник в надпреварата е 16-годишен“ - 
допълни още Трандов

В ранния следобед състезателите завършиха своя 
пробег по определения маршрут. Станаха ясни и име-
ната на първите петима, класирали се с най-доброто 
време, отчетено от контролните органи по трасето.

На пето място се класира Димитър Цветков. Чет-
въртото място зае Николай Славов. Трето място спече-
ли Искрен Генов. Втора позиция е за Кристиан Петров.

Победител в Hard Enduro Peshtera race е Любомир 
Иванов.

Наградите връчи кметът на общината. Той пожела 
на победителите още много призови места и нови по-
стижения в любимия спорт.

По инициатива и настояване от страна на кмета на 
община Пещера Йордан Младенов, в града пристигнаха 
Стефан Китов - спортен деятел, национален състезател 
по тенис на маса и председател на Българската феде-
рация по тенис на маса, и Гаро Агопян - единственият 
действащ заслужил треньор в България.

На срещата присъстваха Валентин Делчев - предсе-

дател на Спортен клуб по тенис на маса, и ресорният 
отговорник по спорта в местната администрация Ко-
сьо Кехайов. Младенов запозна гостите с историята на 
клуба. Те посетиха спортната зала, за да се запознаят с 
условията за провеждане на тренировки и състезания.

Китов определи материалната база като много до-
бра и изрази задоволството си от организационните 
качества на Делчев по време на провеждане на състе-
зания. „Тенисът на маса е възроден в Пещера, което ме 
радва. Бих желал дейността на клуба да продължава 
все така успешно“, каза Китов. В знак на уважение към 
спортистите, той обеща да осигури две професионал-
ни маси за тенис. Гостът благодари на кмета за това, че 
подкрепя дейността на клуба и подпомага неговото съ-
ществуване.

Спортният клуб по тенис на маса е основан през 
2017 г.  За председател от основаването до днес е избран 
Валентин Делчев. 

В своята спортна дейност клубът има организира-
ни и проведени над 30 турнира в Пещера, както и над 
120 участия в страната за 5 години. През 2022 г. дома-
кинства Лига В-2 от Българската федерация по тенис на 
маса. 

Отборът ще завърши годината на първо място в В-2 
на полусезона.

„Пазарджишка област е водеща в дисциплината те-
нис на маса. Общината ще продължава да подпомага 
ръководството на клуба в това да продължи да се раз-
вива и да привлича в своите редици още млади момче-
та и момичета. Радостен съм, че в тази дисциплина се 
състезават пещерци от всички възрастови групи“ - каза 
Йордан Младенов.

Изгубено Удостоверение № 845 на СТЕФКА 
ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА за придобиване на 
педагогическа правоспособност - учител, изд. през 
1993 г. от ВСИ Пловдив,  да се счита за НЕВАЛИДНО.

Държавна награда „Свети Паисий Хилендарски“
 за академик Людмил Стайков

Факт е първото планинско състезание Hard Enduro Peshtera race

Йордан Младенов проведе среща със Стефан Китов и Гаро Агопян

ДАВА СЕ ПОД НАЕМ 
самостоятелен етаж от къща в Пещера - център, 

след основен ремонт, обзаведен. Помещенията ще 
се предоставят за ползване от наемателите от 1 
декември. 

Повече информация - на тел. 0897 305 252

О Б Я В И
По повод патронния 

празник на училището - 4 
ноември, учениците от Обе-
динено училище „Любен Ка-
равелов“ с директор Величка 
Василева, от специалностите 
„Стругарство“ и „Заваря-
ване“, сътвориха интересна 
двуметрова метална бутилка 
в часовете по учебна практи-
ка. В нея те ще събират непо-
требни пластмасови бутилки 
и кенчета. След напълването 
на огромната бутилка, събра-

ното в нея ще бъде предавано 
на Фондация „Лазар Радков - 
капачки за бъдеще“. По този 
начин учениците ще се научат 
да оползотворяват празните 
пластмасови бутилки и кен-
чета и ще щадят природната 
среда от замърсяване.

Това ще бъде урок по 
опазване на околната среда 
и на по-малките ученици, за 
това как да събират и опол-
зотворяват ненужните пласт-
масови отпадъци.

В ДВУМЕТРОВА МЕТАЛНА БУТИЛКА 
ЩЕ СЪБИРАТ КЕНЧЕТА И ПРАЗНИ ШИШЕТА
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Двама състезатели от Ракетомоделен 
клуб „Кондор“ – Пещера, взеха участие 
в последната за сезона купа по ракето-
моделизъм - Любляна 2022, състояла се 
на 15-16 октомври в Словения. Това е 
най-масовата надпревара за купа. В нея 
тази година участваха състезатели от 11 

страни - 10 европейски и САЩ, с общо 
над 70 участници.

От българска страна участваха 8 
състезатели от четири български клуба, 
които сформираха отбори в различните 
класове. 

Състезателите на българския тим се 
представиха отлично във всичките 5 кла-
са на първенството и завоюваха всички 
отборни първи места. 

Пещерските моделисти също се пред-
ставиха достойно, като защитиха своя 
клас, в който са фаворити - копия на 
действителни ракети.

Първо място и трофея „Златен дра-
кон“ завоюва з.м.с Димитър Вачков 
- с реалистичния полет на своя модел 
„СОЮЗ ТМА-22“, пред конкурентите, 
участвали с „Ариана“ и „Сатурн“. Заедно 
с м.с. Павел Тилев, който участва с модел 
на Taurus tomahawk, завоюваха първо 
място и в отборното класиране и полу-
чиха още един трофей – „Златен дракон“ 
за най-добър тим в този клас. Това бе 
един подобаващ завършек на спортния 
сезон за ракетомоделистите от България, 
включително и за пещерския тим.

Издава: Община Пещера; 4550 Пещера; ул. “Дойранска Епопея“ 17;  
Телефон: 0895 509 089; e-mail: rodopska_iskra@dir.bg; 

Редактор: Димитър Насков; 
Печат: “Щит Террос” ЕООД, гр. Септември, 0877 40 47 10

Община Пещера обя-
ви обществена поръчка за 
проектиране, строител-

ство и  осъществяване на 
авторски надзор за ремон-
та на фонтана в центъра на 
града.

Съществуващият фон-
тан е с компрометирана 
стоманобетонова кон-
струкция, налични са и 

пукнатини, което от своя 
страна е довело до ком-
прометиране на хидроизо-

лацията и облицовките. 
Тръбната разводка за 

водни ефекти е корозира-
ла и се наблюдават течове.

Оборудването в помпе-
ното помещение - помпи, 
датчици и други елементи, 
е изцяло амортизирано. 

Липсва филтрираща сис-
тема за водата. 

С оглед постигане на 
съвременна функция и 
визия на фонтана, ведно 
с прилежащите му съоръ-
жения - помпено помеще-
ние и тръбни разводки, се 
изисква реконструкция и 
модернизация, като вклю-
чително се предвидят ново 
обзавеждане и оборудва-
не: нови дюзи, осветле-
ние със синхронизирано 
озвучаване, нова помпена 
група, филтрираща систе-
ма, автоматична система 
за дезинфекция на водата 
и др., необходими за пра-
вилното функциониране 
на фонтана.

Прогнозната стойност 
на основния ремонт на 
водното съоръжение е 225 
000 лв. без ДДС, а край-
ният срок за подаване на 
оферти е 17 ноември.

През зимата на 
2022/2023 г. в Пещера 
ще функционира ледена 
пързалка. Тя ще бъде раз-
положена в централната 
част на града и ще допъл-
ва празничната атмосфера 
на коледно-новогодишни-
те празници. Мобилната 
ледена пързалка ще е с 
размери на леденото поле 
най-малко 12,5 м. x 30 м.

Любителите на кънки-
те на лед ще имат възмож-
ност да покажат своите 
умения, а начинаещите 
ще открият един забавен 
и интересен начин да се 
забавляват и да открият 

нови приятели.
Очаква се ледената 

пързалка да отвори врати 

на 14.12.2022 г., когато ще 
светнат и светлините на 
Коледната елха в града ни.

Възпитаници на ОУ 
„П.Р.Славейков“ изучават 
като одобрен от МОН из-
бираем предмет „Религия“. 
Децата са в две групи. Раз-
ширената подготовка про-
тича в рамките на 1 или 2 
часа седмично. За етичния 

аспект на християнството 
децата научават от отец 
Георги - свещенослужител 
в църквата „Св. Богоро-
дица“ в Пещера. По този 
начин добиват нов облик 
- стават по-добри, по-вни-
мателни, по-прилежни. 
Държат се по-добре един 
към друг.

В специално приго-
дена за преподаване зала 

любознателните малчуга-
ни се срещат със смисъла 
на вярата в Бог, научават 
важността на молитвата, 
изграждат усет и уваже-
ние към религиозното – 
ценностни знания, които 
придобиват по време на 

своето обучение. Учеб-
ните материали са дар от 
Пловдивския митрополит 
Николай.  

„Важността на малките 
стъпки, които обаче водят 
към желаната от всички 
цел - повече ученици да се 
ограмотяват религиозно - 
вече е направена“, гордее 
се Пенка Христоскова - ди-
ректор на школото.

Четиридесет деца са 
обединени около нейната 
идея, реализирана преди 
4 години. Днес те изуча-
ват безплатно религия, 
църковни ритуали, вземат 
участие в беседи. „Част от 
девойките са включени в 
състава на църковния хор. 
В програмата за обучение 
са включени летни лагери, 
посещения на манастири и 
исторически забележител-
ности. Родителите, запи-
сали децата си да изучават 
„Религия“, се убеждават, че 
това е много добро за под-
растващото поколение“ - 
коментира директорът.

„Целта ни е да изгра-
дим добрия характер във 
възпитаниците и да ги за-
познаем с теми като гри-
жа, доверие, вяра, любов 
към ближния, уважение и 
почит, умереност и смире-
ние, търпение и дълг“- об-
общи Пенка Христоскова.

Религия се изучава 
в 147 училища в цялата 
страна от близо 12 хиляди 
ученици, като по-голямата 
част от тях са във възрас-
тта от първи до четвърти 
клас.

В Деня на християнското семейство една 
двойка избра Пещера и си каза заветното „Да“. 
Юлия и Бисер се врекоха в любов и вярност 
през целия си предстоящ съвместен живот. Тя 
е от Смолян, той - от Пловдив. Официалното 
вече семейство Недеви е единствената двойка 
в града, избрала 21 ноември, за да сключи брак.

Да ги подкрепят и помагат в добро и лошо 
до новото семейство ще бъдат техните кумове 
– Мария и Стоян Аргирови. 

Да наречем сега добър знак за съвместния 
им живот да е днешната дата! 

Да добруват и да се радват един на друг! 
Бял хляб да ядат, топло да е семейното им 

ложе, единни да са като житния клас! 
Да са живи и здрави! 

Предстои основен ремонт на 
фонтана в центъра на Пещера

Ледена пързалка ще допълва 
зимната празнична атмосфера 

в Пещера

Ученици от пещерско школо изучават 
християнските добродетели

Една двойка се врече във вярност 
в Деня на християнското семейство

„Златен дракон“ за з.м.с Димитър 
Вачков и м.с. Павел Тилев

Над деветдесет учени-
ци от първи до дванаде-
сети клас от седемте учи-
лища на община Пещера 
се събраха днес в худо-
жествена галерия „Проф. 
Веселин Стоянов“, за да 
присъстват на церемония-
та по връчването на награ-
дите от третото издание на 
конкурса „Пещерските бу-
дители - 2022 г.“ Темата, по 
която работиха участвали-
те ученици бе „Хората от 
моя роден град“. Конкур-
сът е посветен на Деня на 
будителите, той е създаден 
и финансиран от „Биовет“ 
АД. 

„Представянето на 
участниците бе много до-
бро, темата беше творче-
ска и благодатна, децата са 
се постарали да обхванат 
и направят, словесен и ис-
тински, портрет на извест-
ни наши съвременници. 
Радвам се, че това прово-
кира и техния интерес към 
представители на различ-
ни професии, а участвайки 

в конкурса те се запознаха 
с много нови и интересни 
хора. Наградихме най-до-
брите, което не означава, 
че останалите са се спра-
вили зле. Но конкурсите 
са начин да мотивираш у 
децата интерес към теми, 
които инак остават в стра-
ни от ежедневието ни, а 
също така и да провоки-
раш въображението им.“ 
- заяви председателката на 
журито журналистката и 
писателка Цветана Чучева.

Гостите и участниците 
в конкурса бяха поздраве-
ни за Деня на будителите 
от кмета Йордан Младе-
нов, който подчерта зна-
чимостта на празника, 
благодари на родителите и 
учителите за труда, когото 
полагат за възпитанието и 
образованието на пещер-
ските деца.

Кметът Йордан Младе-
нов подчерта, че в залата е 
бъдещето на елита на гра-
да. Той заяви, че е важно 
всички заедно да вървят 

напред и да постигат все 
повече успехи. Младите 
художници са черпили 
„вдъхновение от личности 
от миналото и настоящето 
на нашия роден град,“ каза 
художничката Ивана Пет-
кова, която оцени работи-
те на учениците в раздел 
„Изобразително изкуство 
„ Конкурсът посветен на 
будителите, когото правим 
за трета поредна година е 
специално за децата от 
община Пещера. „Биовет“ 
АД ще продължи да под-
крепя тази инициатива, 
ще разчита на вас като 
участници, ще разчита 
на учителите, на журито 
и всички, които са анга-
жирани с този конкурс да 
продължаваме, да подо-
бряваме неговото качество 
и съдържание, и да увели-
чаваме броя на участници-
те.“ - каза изпълнителният 
директор на „Биовет“ АД 
- Ангел Желязков.

Наградният фонд оси-
гурен от „Биовет“ АД над-
хвърли 2000 лв. За първо 
място децата получиха 
ваучер на стойност от 150 
лв., за второ – 100 лв., за 
трето – 50 лв., а за поощ-
рителните награди – 30 лв. 
Оценяването на децата в 
конкурса бе направено от 
жури в състав: Цветана 
Чучева, Цветана Дашино-
ва, Златка Златанова, Ива-
на Петкова и Драгомир 
Тетереков.

За трети път: НАЙ-ДОБРИТЕ В КОНКУРСА 
НА „БИОВЕТ“ АД  ПОЛУЧИХА НАГРАДИТЕ СИ 

В ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ

Драгомир Тетереков


