
На 18 февруари 2015 г. 
Община Пещера и На-
родно читалище „Раз-
витие-1873” организи-
раха мило тържество 
– честване на Златна 
сватба. Половин век 
заедно в уважение и 
разбирателство. Поло-
вин век един на друг 
потребни.

23 брачни двойки 
минаха под звуците на 
Менделсон по бялата 
пътека под символична 
цветна арка. 

С приветствени 
думи към присъства-
щите семейства се 
обърна кметът на об-
щина Пещера Георги 
Козарев. Той пожела 
на юбилярите здраве 
и още дълги години 
да запазят топлината и 
обичта в семейството. 
Г-н Козарев раздаде на 
всяка семейна двойка 

червени рози и пода-
ръци.

По стар български 
обичай девойки в на-

родни носии поднесоха 
на семейните двойки 
пита с мед, за да бъде 

и занапред животът им 
сладък и спокоен.

Вдигнаха се наздра-
вици с шампанско за 

здраве и дълголетие.
От името на юби-

лярите благодарност 

към организаторите  
за хубавия празник, 
за топлото посрещане 
поднесе д-р Йордан 
Лазаров.

За доброто настро-
ение допринесоха 
изпълненията на по-
пулярния и обичан от 
всички пещерци Нико-
лай Учкунов. Поздрави 
с танците си поднесе 
със специалната си 
програма, подготвена 
за юбилярите, и ансам-
бъл „Славейче” с худо-
жествен ръководител 
Елена Баренска.

Имаше много при-
ятни емоции, танци, 
веселие и настроение, 
които ще оставят кра-
сив спомен у всички 
семейни двойки.

Празникът бе реа-
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Община Пещера 
организира общо-
градско честване на 
Националния праз-
ник на България Тре-
ти март. 

Празникът за-
почна с поднасяне 

на венци и цветя на 
признателност пред 
паметника на капитан 
Николай Сафонов от 
кмета Георги Коза-
рев и председателя 
на Общинския съвет 
Анастасия Младено-

ва, от народния пред-
ставител на ПП ГЕРБ 
Десислава Костади-
нова, от политически 
партии, ученици и 
граждани.

На централния 

площад „България” 
се състоя тържест-
вена церемония по 
издигане на нацио-
налното знаме под 
звуците на българ-
ския химн от кмета 

на общината Георги 
Козарев.

Тук бяха председа-
телят на Общинския 
съвет Анастасия Мла-
денова, народният 
представител Десис-

лава Костадинова, 
заместник -кмет ът 
Стефан Балабанов, 
секретарят на Об-
щината Николай Гъ-
лъбов.

Слово за великата 
дата Трети март про-
изнесе кметът Георги 
Козарев.

Ч е т в ъ р т о к л а с -
никът Ахмед Чеш-
меджиев рецитира 
с т и х о т в о р е н и е т о 
„Здравствуйте, бра-
тушки”.

Празничната про-
грама продължи с 
изпълненията на 
ансамбъл „Славей-
че” с художествен 
ръководител Елена 
Баренска, формация 
„Челебии” към НЧ 
„Развитие-1873” и Ни-
колай Учкунов.

137 ГОДИНИ 
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

НА БЪЛГАРИЯ

23 СЕМЕЙНИ ДВОЙКИ ОТПРАЗНУВАХА
ЗЛАТНА СВАТБА В ПЕЩЕРА ПОЛОВИН ВЕК 

СЪВМЕСТЕН 
ЖИ ВОТ

БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ПЕЩЕРА 

п р е д л а г а :
- професионални и езикови курсове;
- ползване на компютърна зала и зала за обуче-

ние и срещи;
- превод и легализация на документи – всички 

езици;
- кредитиране от Българска банка за развитие 

- лихва 6%;
- офис услуги - копиране, принтиране, подвърз-

ване, ламиниране, сканиране.
Тел. за контакти: 0350/6 62 30

ТРЕТИ МАРТТРЕТИ МАРТ
ПЕЩЕРА ПРАЗНУВА НАЦИОНАЛНИЯ
ПРАЗНИК 

лизиран от водещите 
Верка Климентова 

и Стоян Йовчев по 
сценарий на Мария 

Златкова. За музи-
калното оформление 

се погрижи Стефан 
Климентов.
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ЯНКО ЯНЕВ - ВИДЕН ПЕЩЕРСКИ ГРАЖДАНИН - 
КУЛТУРЕН ДЕЕЦ И ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ

През настоящата 
2015-а отбелязваме 
115 г. от рождението 
и 70 г. от смъртта на 
известния пещерски 
гражданин – културен 
деец и интелектуалец, 
Янко Янев.

Дълго време един от 
най-видните български 
философи и есеисти с 
европейско признание, 
проф. д-р Янев е бил 
подложен на умишле-
на забрава. Годините на 
„литературна каторга” 
явно са „спомогнали” 
забравата да заличи 
не само трудовете му, 
писани в България и в 
Германия през 20-те , 
30-те и началото на 40-
те години на миналия 
век, а и доста биогра-
фични подробности от 
неговия драматичен 
живот.

Причините за не-
говото умишлено 
забвение са явният 

му интерес към иде-
алистическата фило-
софия, критиките, че 
е бил представител 
на реакционните тен-
денции, разглеждащи 
Хегел откъм един друг 
ъгъл, който е различен 
от научното изслед-
ване на класиците на 
марксизма и че е имал 
влечение към т. нар. 
индивидуализъм в бъл-
гарската литература.

Янко Христов Янев 
е роден в Пещера на 13 
декември 1900 г. Пото-
мък е на преселници от 
Южна Македония. Учи 
в Историко-филологи-
ческия факултет на Со-
фийския университет, 
а след това заминава 
за Германия. Там след-
ва в университетите в 
Лайпциг, Фрайбург и 
Хайделберг - първо-
начално драматургия, 
литература, история на 
изкуствата и накрая 
философия и история.

Твърде млад, той по-
казва един огромен на-
учен потенциал и еру-
диция. Именно в Хай-
делберг, при известния 
немски философ проф. 
Хайнрих Рипкерт, Янко 
Янев защитава доктор-

ска дисертация на тема 
„Живот и свръхчовек” 
през 1923 г., повлиян от 
философията на Хегел 
и Ницше. 

Завръщайки се в 
България, той започва 
да чете лекции в Со-
фийския университет, 
работи известно време 
и в Университетската 
библиотека, а от 1931 
г. е назначен за главен 
секретар на Министер-
ството на народното 
просвещение. Като та-
къв той има определен 
принос за изграждане-
то в родния му град Пе-
щера на плувен басейн 
до Съдебната палата, 
открит тържествено на 
31 май 1934 г. в негово 
присъствие. 

Още като ученик 
Янко Янев проявява 
силно влечение към 
литературата. Под псев-
донима Янко Беляков 
през 1918-1919 г. пуб-
ликува три стихосбир-
ки - „Грях и скръб”, „На 
север” и „Копнения”. 
Отпечатва много ста-
тии и есета на културни 
и философски теми в 
различни български 
списания - „Златорог”, 
„Хиперион”, „Българ-

ска реч”, „Българска 
мисъл” и други. Приет 
е за член на Съюза на 
българските писатели 
през 1930 г. и става из-
вестен с интереса си 
към индивидуализма 
в българската литера-
тура.

През 1934 г. доктор 
Янко Янев отново за-
минава за любимата 
си Германия, където 
ще остане до края на 
живота си. Там той ще 
стане и професор по 
философия. Ще пре-
подава българска кул-
турна история – най-
напред в Берлинския, 
а по-късно и в универ-
ситетите на Лайпциг и 
Дрезден. Най-крупното 
съчинение на извест-
ния български кул-
турфилософ от този 
период е издаденият 
през 1939 г. в Лайпциг 
труд „Демонията на 
столетието”, поставян 
редом до трудовете на 
знаменити автори като 
Розенберг и Грабовски.

За съжаление, на-
прегнатите дни на Вто-
рата световна война 
ще затруднят активна-
та творческа дейност 
на младия талантлив и 

115 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО И 
70 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ

На 19 февруари 2015 г. ПГ по лека про-
мишленост и машиностроене „Васил Левски” 
отбеляза 21 години от създаването си с много-
бройни инициативи.

Учениците посрещнаха празника в обнове-
ни учебни стаи и учебни работилници, обога-
тена материална база със съвременни машини 
и съоръжения.

През последната година функционира нов 
компютърен кабинет, който се превръща в 
притегателен център за учениците.

Учебният процес е модернизиран, използ-
ват се интерактивни методи на обучение.

На 4 февруари 2015 г. 
експерти от Общинска 
администрация - Пеще-
ра отбелязаха Светов-
ния ден на влажните 
зони с посещение в НУ 
„Михаил Каролиди“, 
където с кратка пре-
зентация поднесоха на 
учениците от трети клас 
интересна информация 
- съобщи Валя Недялко-
ва от отдел „Екология”. 

На 2 февруари през 
1971 г. е подписана 

Международна кон-
венция за опазване на 
влажните зони в иран-
ския град Рамсар.

Влажните зони са 
едни от най-важните 
природни богатства 
- територии, в които 
водата покрива по-
чвата или присъства в 
повърхностния й слой 
- целогодишно или 
сезонно. Те са дом на 
редки животни и рас-
тения и имат голямо 

значение за предпаз-
ването от наводнения, 
като поемат и задържат 
голяма част от повърх-
ностните води.

В България Кон-
венцията за опазване 
на влажните зони е 
подписана през 1974 г. 
През 20-и век много от 
тези екосистеми били 
пресушени или силно 
изменени. Днес те за-
емат едва 0,1% от те-
риторията на страната 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

Във връзка с катастрофалното състояние 
на биосферен резерват „КУПЕНА” от незакон-
на сеч и унищожаване на вододайните зони за 
гр. Пещера, 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:

1. В резервата е забранена всякакъв вид човеш-
ка дейност!

2. Преминаването през резервата е разрешено 
само по маркираните туристически пътеки!

3. Резерватът се намира под денонощно наблю-
дение и охрана.

Съгласно Закона за защитените територии, 
на нарушителите ще бъдат налагани санкции.

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ 
„ К У П Е Н А “

21 ГОДИНИ
 ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ

ПРОДАВАТ СЕ
п а р ц е л и  

в жк „Изгрев” - 371 кв. м, 
321 кв. м и 255 кв. м.

За контакти: 
02/868 5705

Вестник
„РОДОПСКА ИСКРА”

М О Ж Е
ДА ЧЕТЕТЕ

и в електронен вариант 
на страницата 

на Община Пещера

твърде известен вече 
в Германия български 
философ, писател и 
есеист. 

Янко Янев загива в 
Дрезден на 13 срещу 
14 февруари 1945 г. по 
време на най-мащабна-
та бомбардировка на 
съюзническата англо-
американска авиация 
над града. Умира само 
на 45 години, далече от 
Родината – Родината, 
която бе любимата фи-
лософска категория на 
професор-доктор Янко 
Янев, Родината – „май-
ка на всичко, убежище 
на всеки угнетен дух, 
люлка на историчес-
кия живот, надеждата 
и подвига”.

След 9 септември 
1944 г. в българското 
общество настъпват 
дълбоки промени. 
Пролетарско-револю-
ционните среди, взели 
връх в управлението 
на нашата интелиген-
ция, обявяват Янев за 
апологет на немския 
фашизъм – заради пре-
стоя му в Германия по 
време на войната и за-
ради философското му 
творчество. Изключен 
е от Съюза на българ-
ските писатели, името 
му е заличено от ле-
тописа на българската 
културна действител-
ност, а от съчиненията 
му остават единични 
екземпляри, съхраня-
вани в спецфондовете 
и в частни библио-
течни сбирки. През 

1945 г., макар вече да 
е загинал в Германия, 
Янко Янев е съден от 
Народния съд в София 
с обвинението, че е 
„публицист и глашатай 
на фашистката идеоло-
гия у нас”, а името му 
на обвиняем е редом 
до тези на Фани Попо-
ва – Мутафова, Йордан 
Стубел, проф. Любомир 
Владикин, Александър 
Божинов и други от 
цвета на българската 
интелигенция. Присъ-
дата от 1 март 1945 г. 
е доживотен затвор и 
конфискация на целия 
му имот. 

Така петдесет годи-
ни той бе направо за-
черкнат от културната 
история на България, 
името му – изхвърлено 
от всички енцикло-
педии, справочници, 
речници, избрани 
сборници и само много 
рядко, в спомените на 
най-близките му спод-
вижници и съвремен-
ници се прокрадваше 
по някой ред за него. 
Затова днес ние от-
даваме дължимото на 
този известен творец 
– писател и философ, 
гордост за родния му 
град Пещера, гордост и 
за България.

В знак на призна-
телност, през 2010 г. 
на родната му къща в 
Пещера бе открита па-
метна плоча - израз на 
почит и уважение към 
неговите живот и дело.

 Георги ШОПОВ

Икономически услуги
Певчески услуги

Тел. 0876 76 92 36

и са сред най-важните 
за опазване обекти. 

В списъка на Кон-
венцията за влажните 
зони с международно 
значение България 
е представена с 11 
такива с обща площ 
35 487.2 хектара - 
Атанасовско езеро, 
комплекс Беленски 
острови, Дуранкулаш-
ко езеро, о. Ибиша, 
Шабленско езеро, м. 
Пода, Поморийско 
езеро, комплекс Ропо-
тамо, ез. Сребърна, ез. 
Вая, Карстов комплекс 
Драгоманско блато.
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На 23 февруари 2015 
г. в препълнената зала 
на Общинския съвет 
в Пещера се проведе 
среща-разговор с Яна-
ки Стоилов - замест-
ник-председател на 
Народното събрание, 
заместник-председател 
на Националния съвет 
на БСП, народен пред-
ставител от БСП лява 
България.

Присъстваха учи-
тели и директори на 
учебни заведения от 
региона.

Срещата беше ува-
жена и от кмета на об-
щината Георги Козарев 
и председателя на Об-
щинския съвет Анаста-
сия Младенова.

Темата, по която 
присъстващите диску-
тираха, бе във връзка с 

обсъждане на Законоп-
роекта за предучилищ-
ното и училищното въз-
питание в България.

Срещата предизвика 
оживен интерес, много 
бяха и въпросите, които 
бяха зададени на на-
родния представител, 
дадени бяха предложе-
ния и изказани мнения 
за реформата в образо-
ванието.

На 20 февруари 2015 
година областният 
управител Трендафил 
Величков проведе 
срещи с кмета на об-
щина Пещера Георги 
Козарев и с Анастасия 
Младенова – председа-
тел на ОбС – Пещера, 
общински съветници, 
кметовете на Радилово 
и Капитан Димитриево. 

Целта на двете сре-
щи бе да се засилят 
координацията и съ-
трудничеството между 
Областната админис-
трация и общинските 
структури с оглед по-
бързото разрешаване 
на възникнали про-
блеми. 

Кметът Козарев 
сподели какво пред-
стои да се направи от 
Общинска администра-
ция през 2015 г., като 
очерта и основните 
приоритети. Моят при-
оритет в работата през 
тази година - каза той 
- е общината да остане 
финансово стабилна, 
като се изплатят стари-
те задължения, които 
са останали от пре-
дишното управление. 
Една от най-важните 
ни задачи е да управ-
ляваме успешно сред-
ствата по оперативните 

програми. Работим и 
за повишаване нивото 
на училищното обра-
зование и подобряване 
базата на социалните 
заведения, каза още 
Козарев. Работи се и 
по проектите за новия 
програмен период. Ние 
сме включени в „Реги-
они в растеж“, но все 
още няма одобрение 
от Брюксел на програ-
мата. До момента всич-
ки училища и детски 
градини са санирани, 
но ако процедурата по 
одобрение на програ-

мата премине добре, 
със средствата ще об-
новим сградата на Об-
щината, а с останалите 
пари ще ремонтираме 
пътища. Тъй като Пе-
щера е от четвърто 
ниво градове, то ние 
ще участваме и в „Про-
грамата за развитие 
на селските райони”, 
което дава голяма въз-
можност за използване 
на финансови ресурси 
от Европейския съюз.

Вече са изпълнени 
големите проекти за 
водопровод и канали-

зация. Освен това гра-
дът има нужда от по-
добре развита спортна 
инфраструктура. В мо-
мента имаме подготвен 
проект за изграждане 
на спортна площадка в 
двора на училище „П.Р. 
Славейков”. Ще се на-
прави спортна площад-
ка и в кв. Луковица. 
Като един от основните 
приоритети е направа-
та и на голяма спортна 
зала с около 600 места 
в района на бившата 
казарма, за да има до-
бри условия за активно 

спортуване. В новия 
програмен период 
ще заложим и на до-
изграждането на път-
ната инфраструктура. 
Тепърва предстои да 
се уточнят останалите 
проекти, които зависят 
от това по кои програ-
ми ще бъдем одобрени 
като бенефициенти. 

В момента работим 
за изграждането на 
Информационен център 
към крепост Перистера. 
Колкото до популяри-
зирането на туристи-
ческите дестинации, 
вече участвахме в про-
ект, който рекламира в 
чужбина забележител-
ностите на територията 
на нашата община и на 
още две – Ракитово и 
Батак. Потенциалът за 
развитието на култур-
ния туризъм е огромен 
и той трябва да бъде 
използван. Станалият 
вече традиционен Ет-
нокултурен фестивал 
„Културата на бъдещето 
и бъдещето на култура-
та”, който ще се про-
веде от 27 до 30 май в  
Пещера, тази година ще 
бъде и с международно 
участие.

Пред областния 
управител при среща-
та му с общинските 

съветници бяха по-
ставени много от набо-
лелите въпроси пред 
общината, сред които 
въпросът с продължа-
ващите проблеми със 
сметището на Капитан 
Димитриево, про-
блемът с неприятните 
миризми от „Биовет” 
– Пещера, незаконните 
постройки в ромските 
махали, проблемите с 
кадастралния план на 
града и др. Господин 
Величков се ангажира 
да помага за преодо-
ляването им, според 
възможностите, които 
му дава неговият пост, 
като заяви пред съвет-
ниците, че ще направи 
всичко необходимо, 
както и че се надява 
срещите оттук нататък 
с ръководството на 
Общинска админис-
трация и Общински 
съвет да бъдат по-чес-
ти, за да може наболе-
лите проблеми да се 
решават по-бързо и в 
делови порядък. 

След приключва-
нето на срещите, об-
ластният управител 
Трендафил Величков 
имаше приемна за 
граждани, които му 
поставиха свои лични 
въпроси.

ЗАЩО Е ВАЖНО
ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?

Църковното насто-
ятелство на храм „Св. 
Димитър” в Пещера се 
обръща към вас с мол-
ба да вземете участие 
в кампанията за фи-
нансиране на крайно 
належащия ремонт на 
църквата „Св. Дими-
тър” в Пещера.

Има изготвен проект 
от Община Пещера за 
реставриране на храма 
от 2010 г., в който се 
посочва - цитираме до-
словно:

„Сградата е в 
аварийно състояние, 
акумулирала е изклю-
чително много разру-
шения от голям брой 
самостоятелни и ком-
бинирано действащи 
фактори. Всяко по-
значително въздей-
ствие върху нея в бъ-
дещите периоди може 
да се окаже фатално 
за целостта й.”

В същия смисъл са и 
трите протокола на спе-
циално назначените от 
Министерството на кул-
турата и на НИПК - Со-
фия комисии, посетили 
обекта и направили 
оглед на мястото. Това 
заключение само по 
себе си обуславя необ-
ходимостта от спешни 
мерки за конструктив-
но укрепване на храма, 
който през 2002 г. бе 
обявен за Паметник на 
културата с национал-
но значение.

Най-належащо е 
укрепването на по-
крива, пукнатините 
по който са големи, 
по цялата дължина на 
сводовете. Разтваря-
нето на север е 7-8 см, 
на юг 5-6 см. Има про-

капване на покрива, 
течове и стичане на 
вода по стените, които 
също са напукани. По 

проект ремонтът на 
покрива е на стойност 
200 000 /двеста хиля-
ди/ лева.

В тази връзка ви 
молим да се отзовете 
и участвате в кампани-
ята по спасяването на 

църквата, като сред-
ствата, които бихте 
отделили, внесете по 
сметка:

ПОЛЗОТВОРНИ СРЕЩИ

ЯНАКИ СТОИЛОВ 
СЕ СРЕЩНА С 
УЧИТЕЛИ ОТ ПЕЩЕРА

Нека се замислим 
какво да направим 
всички тези опаков-
ки – кутии, панделки, 
хартии, торбички и 
други…

Има няколко въз-
можности:

1. Сигурната - всеки 
от нас да използва по 
предназначение пре-
доставените от „ЕКО-
ПАК” АД в града ни 
цветни контейнери за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки: 

• Синият контейнер е 
за хартиени, картонени 
отпадъци, кутии, които 

е добре предварител-
но да са разгънати, за 
да се използва макси-
мално вместимостта на 
контейнера. 

• Жълтият контей-
нер е за пластмасови 
и метални отпадъци и 
опаковки.

• Зеленият кон-
тейнер е за стъклени 
отпадъци (бутилки, 
буркани).

Правилната упо-
треба на цветните кон-
тейнери от нас със СИ-
ГУРНОСТ допринася за 
това - събраните отпа-
дъци да бъдат рецикли-

рани и използвани по-
вторно, което спестява 
много ресурси. 

2. Ползотворната – с 
много от опаковките 
може да се изработят 
уникални неща (да 
се направят украси) 
– всичко е въпрос на 
фантазия и добра воля, 
а защо да не включим 
и децата в това? Има 
редица сайтове, които 
могат да ни предложат 
страхотни идеи. Много 
от опаковките няма да 
бъдат изхвърлени, а 
ще бъдат ОПОЛЗОТВО-
РЕНИ.

ДА ДАРИМ ЗА РЕМОНТА 
НА ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР”

Банка ДСК - клон Пещера
IBAN:BG13STSA93000021768887
Разплащателна сметка: 02/21768887

Дарителите могат да даряват 
също и строителни материали.

Църковно настоятелство в състав:
Председател: 
свещеник Христо Булев
Членове: 
Николай Тупчиев 
Василка Димитрова
Веска Якофова
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По повод Първи 
март – Деня на само-
дееца, НЧ „Развитие-
1873” организира тър-
жество.

Това е празник за 
хората, които не жалят 

сили и време и рабо-
тят за запазване на 
българските традиции.

В НЧ „Развитие-
1873” Деня на само-
дееца  през този твор-
чески сезон празнуват 

повече от 200 само-
дейци в 8 състава за 
любителско художест-
вено творчество.

В летописната кни-
га на читалището за 
2014 г. са записани 109 
концерта, театрални 
постановки, изложби, 
чествания, участия в 
състезания, фестива-
ли и конкурси, литера-
турни вечери, срещи 
разговори, училищни 
празници, градски 
тържества и др., орга-
низирани от читали-
щето или осъществени 
с негово съдействие.

Худ ож е с т в е н и т е 
постижения на твор-

ИЗПЪЛВАТ ПРАЗНИКА 
С КРАСОТА

Н Ч  „ РА З В И Т И Е  -  1 8 7 3 ”

ОТПРАЗНУВАХА ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА

На 21 февруари 
2015 г. на летовище Св. 
Константин се проведе 
Купа „Фаворит” - тра-
диционно състезание 

по ски - гигантски сла-
лом за деца от 6 до 14 г., 
организирано от СК 
„Фаворит”. 

На старт застанаха 
над 30 участници от 
Пещера, Пазарджик и 

Пловдив, разделени в 
следните възрастови 
групи - до 10, до 12 и 
до 14 г., момичета - 
момчета.

Състезанието пре-
мина идеално, при 
слънчево време и без 
вятър и с много усмив-
ки по лицата. 

От СК „Фаворит” 
участваха 13 деца. Ето 

и победителите в от-
делните групи:

• До 10 г. 
Момчета: 1. Стоян 

Младенов - СК „Фаво-

рит”, Пещера.
Момичета:  1. Крис-

тина Йочева - Пловдив; 
2. Катерина Тасева - СК 
„Фаворит”; 3. Мариана 
Якофова от Пещера.

• До 12 г. 

В Радилово на 14 
февруари бе честван 
Денят на лозаря и 
винаря – Трифон За-
резан.  На стадиона в 
близост до лозовите 
масиви бе отслужен 
водосвет за здраве и 
берекет. Извършено 
бе традиционното за-
рязване на лозята. 

 Официални гости 
на празника бяха на-
родният представи-

тел Десислава Коста-
динова, кметът на об-
щина Пещера Георги 
Козарев и секретарят 
на Общината Нико-
лай Гълъбов.

Приветствие към 
присъстващите на 
празника поднесе 
кметът на Радилово 
Елена Рядкова с по-
желание за здраве и 

богата родитба през 
тази година.

Приветствия под-
несоха и кметът на 
община Пещера Геор-
ги Козарев, и народ-
ният представител 
Десислава Костади-
нова.

 Празникът в Ра-
дилово продължи с 
музика и танци.

Пожелаха спорна година

По стара
традиция

ПОК АН А
НЧ „Развитие-1873” 

и Литературен клуб „Ис-
кри” ви канят на пред-
ставяне стихосбирката 
на Николина Барбутева 
„Силата на жената” - 
на 6.03.2015 г. от 17 ч. 
в кафе „Венера”.

ТРИФОН ЗАРЕЗАНТРИФОН ЗАРЕЗАН

Момчета: 1. Мартин 
Павлов - Пловдив; 4. 
Дениз Кушев и на V 
място - Али Хабибов от 
СК „Фаворит”.

Момичета: 1. Алек-
сандра Загорска от 
Пазарджик; 2. Анелия 
Кидонова; 3. Ани Сте-
фанова - СК „Фаво-
рит”, Пещера.

• До 14 г.
Момчета: 1. Ал. Ко-

жухаров - СК „Ястре-
бец”, Пазарджик; 2. 
Валентин Кичуков - СК 
„Фаворит”, Пещера; 3. 
М. Запрянов - СК „Ка-
нари”, Пловдив.

Момичета: 1. Йоана 
Дамянова - СК „Фаво-
рит“, Пещера.

За призьорите бяха 
осигурени нови ски (за 
първо място), медали, 
материални награди и 
шоколади.

Спортната про-
ява се организира с 
подкрепата на фир-
мите: „Пасат”, „Хер-
кал”, „ВВС”, „Никас”, 

„HEAT”, „Валкин чико” 
ЕООД, хипермаркет 
„Лазур” и частни лица 
от гр. Пещера.

След състезанието 
се проведе карнавал 
за най-малките деца и 
спортно-развлекател-
ни игри - теглене на 
въже, скачане с чува-
ли и др.

Един истински зи-
мен празник с много 
усмивки, игри, състе-
зание и забавления.

А на 22 февруари 
2015 г. (неделя) се про-
веде идентично ски 
състезание - гигантски 
слалом за момичета 
- момчета до 8, до 10 
и до 12 г., отново на 
същата писта на Св. 
Константин, като този 
път организатор беше 
Асоциация „Спорт за 
всички”  - гр. Пловдив, 
т.е. това е регионално 
състезание, освен ин-
дивидуално и между 
училищата от регион 
Пловдив.

От Пещера участва-
ха над 10 деца:

1. Мариана Якофова  
- НУ „М. Каролиди” - I 
място - до 8 г.

2. Катерина Тасева - 
СОУ „Кл. Охридски” - I 
място - до 10 г.

3. Велина Учкунова 
- НУ „М. Каролиди” - III 
място - до 10 г.

4. Дениз Кушев 
- ОУ„П. Евтимий” - III 
място - до 12 г.

5. Надя Козарева 
- ОУ „П. Евтимий” - I 
място - до 12 г.

6. Ани Стефанова 
- СОУ „Кл. Охридски” 
- III място - до 12 г.

Останалите са по-
назад в класирането 
или отпаднаха.

За първи път се по-
лучи така - снежна съ-
бота и неделя и с две 
големи ски състезания. 
Страхотен уикенд, из-
пълнен с много емоции, 
радост и забавления!

Георги Юруков
СК „ФАВОРИТ”

гр. Пещера

ческите колективи 
са високо оценени в 
национални и между-
народни конкурси и 
фестивали с почетни 
грамоти и медали.

Гост на празника бе 
секретарят на Общи-
ната Николай Гълъбов. 
Той приветства само-
дейците, читалищното 
ръководство, ръково-
дителите на състави и 
пожела здраве и нови 
творчески постиже-
ния.

Председателят на 
НЧ „Развитие-1873” 
Георги Щерев също 
отправи своето при-
ветствие и представи 

художествените по-
стижения през 2014 г.

Той поднесе поз-
дравителен адрес и 

подарък на Катерина 
Мирчева по случай 
нейния юбилей.

Много бяха поз-
дравленията, пожела-
нията и наздравиците 
за празника на фона 

на прекрасно настро-
ение, музика, песни и 
танци.

СНЕЖЕН УИКЕНД НА ЛЕТОВИЩЕ 
СВ. КОНСТАНТИН С ДВЕ ГОЛЕМИ 
СКИ СЪСТЕЗАНИЯ И КАРНАВАЛ 
ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ ДЕЦА

6 март 2015 г.


