тел. 0350/ 6-56-37; 6-03-10; 6-56-19
факс: 0350/ 6-56-07; 6-56-36

ИЗЛИЗА
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО,
БР. 13 /853/ ГОДИНА ХХХVI
9 септември 2011 г.
ЦЕНА 0.20 лв.

Пещера – все по-привлекателен град
УЧИЛИЩАТА В
ПОДОБРЯВА СЕ ОБЩИНСКАТА
ОБЩИНАТА СА ГОТОВИ
ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ИНФРАСТРУКТУРА

Първокласниците са повече
от миналата година
В община Пещера
общинските учебни и
детски заведения имат
готовност за учебната
2011/2012 година. По
данни на Главна дирекция „ГРАО“ очакваният
брой първокласници е
258, с 6 повече от изминалата 2010/2011 г.
Осигурена е подходяща и рентабилна
образователна
ин-

фраструктура,
която
води до повишаване
качеството на образованието в община
Пещера.
Всяко
училище
според
възможностите си със средства
от единните разходни
стандарти поддържа и
обогатява материалнотехническата база и
зелените площи.

Осъществена
е
осигуреност с училищна документация,
сключени са договори с издателствата за
безплатни
учебници
и учебни помагала за
учениците от I до VII
клас и за децата от
подготвителните групи, които се доставят
в регламентираните от
МОМН срокове.

РАДИЛОВО

Благодарствено писмо

ПЪЛНОЦЕННО ИЗЖИВЯН ДЕН
Дружеството
на
инвалидите в Радилово изказва дълбока
благодарност на кмета на община Пещера
г-н Стелиян Варсанов
и на председателя на
с е л с к о с то п а н с к ат а
кооперация в Радилово г-н Стоян Радин
за помощта, която ни
оказаха за провеждането на еднодневна
екскурзия на 20 август т.г.
Инвалидите
от
Радилово имаха възможност да посетят

Бачковския и Араповския
манастир,
исторически и по-съвременни църкви в
Асеновград, както и
да се разходят и запознаят с архитектурата
на града. Хората с интерес разгледаха старите
възрожденски
иконостаси, иконите
и стенописите на Захари Зограф и Георги
Данчов – Зографина.
В църквата в село Горни Воден научиха легендите за Богородица и златната ябълка,

пиха от лечебните води
на изворите в Рибната
църква в Асеновград
и в Араповския манастир, запалиха свещички за здраве пред неръкотворни икони за себе
си и за близките си.
За инвалидите от
Радилово 20 август
беше един пълноценно
изживян ден.
Още веднъж – благодарим!
КАТЕРИНА
НИКОЛОВА-ДАНЧЕВА
председател
на дружеството

Пещера
благодарим
на г-жа Зехра Алиш за
дарената от нея чрез
кмета, г-н Стелиян Вар-

санов, холна секция, с
която ще бъде разнообразен и обновен интериорът в центъра.

БЛАГОДАРИМ
Потребителите
и
екипът на Дневен център за възрастни хора
с увреждания – гр.

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от Изборния
кодекс, със Заповед No 1084/26.08.2011 г. на кмета на община Пещера са определени местата
за обявяване на избирателните списъци в гр.
Пещера, с. Радилово и с. Капитан Димитриево.
Заповедта е обявена на сградата на Общинска
администрация – гр. Пещера и на интернет страницата на Община Пещера на 29.08.2011 г.

ОТКРИХА
ФУТБОЛНИЯ
ПОЛУСЕЗОН
на стр. 4

От 26 май 2011 г. във
връзка с туристическия сезон общинското
предприятие „Чистота и
поддържане на общинската инфраструктура“
с директор Ангел Панайотов започна ремонт
на тротоарите по улиците „Спас Зафиров“ 1,
„Александър Стамболийски“ с номера от 62
до 68 и „Гео Милев“.
По колективна молба на гражданите около
детска градина „Иглика“ бе направен нов
тротоар и за по-лесен
достъп на децата бе изработено стълбище.
Нови тротоари се направиха и около хипермаркет „Лазур“ по ул.
„Свети Константин“.
Подмениха се тротоари и се поставиха
нови по ул. „Симон
Налбант“, а също и на
изхода за Пазарджик.
Срещу гробищния парк
е направен нов бетонов
тротоар.
Благоустроени
са
междублоковите пространства на ул. „Хан
Пресиян“ 10 и са поставени нови бетонови
тротоари. На ул. „Първи май“ 5 е извършен
ремонт на тротоарите
– каза г-н Благовест
Зойнов – ръководител
Звено „Поддържане на
общинската
инфраструктура“.
Благоустроен е и теренът около параклиса
в кв. „Изгрев“ – напра-

Благоустроява се районът
около параклиса в „Изгрев“
вени са подпорни стени, изградено е стълбище за улеснен достъп
до параклиса.
Подменени
са
счупените плочки на
детската площадка в
„Изгрев“, на новия асфалтов път общинското
предприятие „Чистота
и поддържане на общинската инфраструктура“ е извършило
монтаж на бордюрите
с цел оформяне на зелените площи. Всичко
изброено дотук е завършено.
В момента какво се
извършва – попитахме
г-н Панайотов.
– В квартал „Из-

грев” са монтирани
нови пейки между блоковете. Извършва се
ремонт на тротоарните
настилки на ул. „Хан
Пресиян“ 2,
„Петър
Казов“ 14, Григор Чешмеджиев. Оформя се и
паркинг на междублоковите пространства в
„Изгрев“.
Предстои да се поставят тротоари на
улиците: „В. Левски“ 5,
„Панорама“ 28, „Атанас Горов“ 16, „Осман
Ефенди“,
„Михаил
Димов“ 4. Предстои и
оформяне на паркингместа на ул. „Петър
Раков“ – каза г-н Панайотов.

ПЕЩЕРЦИ
НА ВРЪХ МОНБЛАН

на стр. 4
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Проф. ВЕСЕЛИН СТАЙКОВ СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН ХУДОЖНИК ГРАФИК
На 10 юли се навършиха 40 години
от смъртта на талантливия
български
художник, майстор на
графиката със световна известност проф.
Веселен Г. Стайков.
Това е конкретният
повод отново днес да
се вгледаме в таланта
и обаянието му на уникален творец, заемащ
определено място в
интелектуалния живот
на Пещера и на България.
Жизненият му път
започва преди 105 г. в
семейството на Георги
К. Стайков и Милка Хр.
Цикалова – сестра на
д-р Петър Хр. Цикалов
- поборник от Априлското въстание.
Запленен от прелестите и дивната красота на Родопа, още от
прогимназията усеща
влечение към рисуването, за да се избистри
по-късно това чувство
и да се превърне в цел,
когато става ученик в
Пловдивската гимназия и в Художествената академия, която
завършва през 1932 г.
Към факторите трябва да добавим и благоприятната атмосфера в
бащиния дом, където
открива в библиотеката богатите илюстрации на руското списание „Нива” и чудните
гравюри на Гюстав

Доре в книгата „Ад” на
Данте Алигиери.
На живопис Веселин Стайков се учи от
талантливия преподавател Никола Маринов,
а на графика – от проф.
Васил Захариев.
Блестящ е дебютът
му на изложбата живопис на академичния
випуск 1932 г. Това е
повод авторитетният
критик Сирак Скитник
да отбележи появата
на ново и светло дарование в изобразителното изкуство.
Огромни са успехите му у нас и в чужбина
в дърворезбата.
Получените в изложбите
награди
разгарят
амбициите
му, за да се занимава
само с графика, за да
се утвърди в следващите десетилетия като
художник график с национална и международна известност.
Първата му графика е „Сечище”, а
след това се зареждат
„Жътва”,
„Рибари”,
„Градът”, „Каменари”,
„ Тю т ю н о н и з а ч к и ” ,
„Кавака” и др.
Многобройните му
самостоятелни изложби - участие във Венецианското биенале,
изложбата му в Прага,
в Берлин, първата му
самостоятелна изложба у нас, както и двете
посмъртни
изложби

след 1970 г. – едната в
София, другата – в Пещера, са истински триумф на трудолюбието
и таланта, оценени по
достойнство от художествената критика.
За Стайков откриването на народната
душевност се осъществява чрез могъщата сила на родната
природа и творческото
ежедневие на българина. Налице е една
постепенна градация,
която преминава през
очарованието на „Мелнишки цикъл”, през
мъдростта и вечността
на живата природа,
през горите, мурите и
дъбравите, достигайки
до социалните прозрения в „Созополски
цикъл”,
„Рибари”,
„Каменари”, „Лодкар”
и т.н., за да остане българският характер найдълбоко разкрит върху
гравюрата на дърво.
Проф.
Веселин
Стайков се занимава
не само с графиране
на дърво и литография. Той е майстор на
приложната графика
- оформление и илюстриране на книги и
проекти за пощенски
марки. Негови са илюстрациите на книги като
„Четите на България”,
„Априлското
въстание”, „Крали Марко”.
Като фронтови художник по време на

Отечествената война,
Стайков участва в изложбата „Фронт и тил”
през октомври 1944 г.
След
спечелен
конкурс през 1946 г. е
назначен в Художествената академия за
доцент по графика, а
по-късно е реабилитиран за професор.
Участва в ръководството на Съюза на
българските художници и в неговите многобройни прояви. Удостоен е със званието
„Лауреат” и „Заслужил
художник”.
През 1986 г. в Пещера
посмъртно бе уредена
изложба
на
проф.
Стайков
с
негови
графики, открити от
проф. Божков.
За увековечаване
на
паметта
му
в
родния град неговите
близки подаряват 23
картини – безценни
бисери, с които през
1995 г., по инициатива
на тогавашния кмет
Г. Петърнейчев, бе
открита
картинна
галерия
„Проф.
Веселин
Стайков”,
работила
успешно
едно
десетилетие.
През
март започна
ремонт и отново в
навечерието на Деня
на Пещера бе открита,
обновена изцяло, от
кмета на общината
Стелиян Варсанов.
СТЕФАН ПОПЧЕВ
историк-краевед

К А П И ТА Н Д И М И Т Р И Е В О

С УВАЖЕНИЕ ОТ ЦЯЛАТА ГРУПА
В чест на 6 септември
- 126 г. от Съединението
на Княжество България
с Източна Румелия, Кметството на с. Кап. Димитриево и Настоятелството
на НЧ ”Сергей Румянцев
- 1909” организираха
екскурзия до райските
кътчета на България Слънчев бряг и Несебър,
на 5 и 6 септември 2011
г. ГОЛЯМО СЪРДЕЧНО
БЛАГОДАРЯ от името
на 50-те екскурзианти жители на с. Кап. Димитриево, за финансовата
подкрепа за транспорт
и доставената радост.
Опиянени от прелестите
и красотите на крайбрежната ивица, преживяването бе невероятно,
особено за нас, хората от

ДА ОПАЗИМ
УПЕН А“
РЕЗЕРВАТ „ К УПЕНА
Във връзка с катастрофалното състояние
на биосферен резерват КУПЕНА от незаконна
сеч и унищожаване на вододайните зони за
гр. Пещера,
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:
1. В резервата е забранена всякакъв вид
човешка дейност!
2. Преминаването през резервата е разрешено само по маркираните туристически
пътеки!
3. Резерватът се намира под денонощно наблюдение и охрана.
Съгласно Закона за защитените територии,
на нарушителите ще бъдат налагани санкции
в размер:
• от 500 до 5 000 лв. за физически лица;
• от 5 000 до 10 000 лв. за юридически лица.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с реконструкция на мостови съоръжения по трасето
ЛОТ 22 Б, със Заповед № РД-16-116/1.08.2011 г. на директора на Областно пътно управление – Пазарджик е затворен за движение на пътни
превозни средства участък от пътя между с. Варвара и гара Костандово. Участъкът ще бъде затворен до 30 октомври 2011 г.
Обходните маршрути, съгласно техническия проект за временна организация и безопасност на движението, са следните:
• гр. Пазарджик – гр. Белово – с. Юндола – гр. Велинград;
• гр. Пазарджик – гр. Пещера – гр. Батак – Превала –
гр. Ракитово – гара Костандово – гр. Велинград.

В Б И Б Л И О Т Е К АТА
третата възраст, които за
първи път ги виждаме.
БЛАГОДАРИМ ВИ, господин Варсанов и господин Златинов! Желаем
ви здраве и Бог да ви
благослови!

С уважение от цялата група екскурзианти.
С най-добри пожелания: Стоянка Иванова
читалище “Сергей Румянцев” село Капитан
Димитриево

ПРОДАВА СЕ

ПРОДАВАМ АПАРТАМЕНТ

обзаведена вила на
курорта Св. Константин
110 кв. м - двуетажна, изгодно
Тел. 0898 956 578; 0898 935 939

60 кв. м в гр. Пещера в близост
до болницата /или го заменям за
апартамент в Пловдив/
Тел. 0885 183 581; 0885 465 386

“КОМПЮТЪРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ
УМЕНИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ”
Библиотеката при
НЧ “Развитие - 1873”,
гр. Пещера чрез програмата “Глобални библиотеки - България”
работи в съответствие
с целта на програмата
- да се осигури лесен

и равнопоставен достъп на потребителите
до информация и знания. Различните групи
читатели да получат
отговор на своите търсения и запитвания и
чрез интернет. За цел-

та в библиотеката се
провежда практически курс “Компютърни
и информационни умения за начинаещи”.
Желаещите могат да
се запишат в библиотеката.
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Т Р УД О ВА Б О Р СА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА
На 24 август 2011 г.
за трета поредна
година
дирекция
„Бюро по труда” в
Пещера
организира специализирана
трудова борса в областта на обувното
производство.
Участваха 25 специализирани фирми,
обявени бяха 78 работни места.
Гости бяха кметът
на общината Стели-

ян Варсанов, Стоян
Ковачев - председател на Съвета за сътрудничество, Ружа
Стоянова - Семерджиева - директор
на дирекция „Национални и международни програми, регионално развитие
и образование” на
община Пещера.
Трудовата борса
откри директорът на
дирекция „Бюро по

труда” Димитър Търпов.
Приветствие към
присъстващите
поднесе кметът на
общината
Стелиян
Варсанов.
Интересът
към
обявените места бе
голям и навярно
мнозина от хората
ще имат шанса да
започнат в някоя от
предлагащите работа
фирми.

ПОЕЗИЯ

Красимира Стойнова

Стихове от Америка
Съгражданката ни Красимира Стойнова от дълги години живее в Америка.
Макар и далеч, тя не е прекъснала духовната връзка с родина, род, роден край.
Чувствата си е събрала в стихосбирката “В два континента”, която
е над 300 страници. Публикуваме 3 от стихотворенията на г-жа Стойнова.
Пожелаваме й здраве, силен дух и творческа енергия.
Красимира Стойнова

Димитър Търпов - директор на дирекция “Бюро по труда” откри борсата

П Е Щ Е РА

Спомням си, кога ли бе това...
Улицата още е сънлива,
леко скръцва пътната врата.
Първи ден – в училище отивам
със букета с есенни цветя.
Край вратнята си бълбука вада;
мама плисва за късмет вода
и, танцувайки във листопада,
падат яркожълтите листа.
Ранната зора зари градеца.
Как се смесват багри, светлина!
Чувам отдалеч, че бий звънецът
и побързвам с чантата в ръка.

Силуетът му се откроява
и белей пред гъстата гора,
а под него се е разпростряла
автентична турска махала.
Спомням си, кога ли бе това...
Ето я – единствена в градчето,
тъничка джамия на площад.
Как е запустяло минарето,
няма го и ходжата брадат!

От черковната камбанария
меден звън отеква, заехтя,
стига чак до старата чаршия,
конче във каруца запръхтя.

Спомням си, кога ли бе това...

НАДЕЖДА

Вървя по пътя си сама
с единствена надежда
да срещна теб – една мечта!
Ах, тебе да те срещна!

Как в бъдеще ще понеса
бедата си жестока –
все да се лутам и в класа
на тези, без посока?

Какъв ли ти си, аз не знам –
висок ли, слаб ли, силен?
От поглед твой ще разбера
за мен ли си предвиден.

Ще ида в шумно кафене,
в сладкарничката малка –
дано ме някой там съзре
и иска ми запалка.

Дали ще кажеш в този ден:
„Познах те сред тълпата!“ ,
или разсеян покрай мен,
ще минеш с непозната?

Уви, май всеки има тук
цигара и запалка!
Измъквам се без шум и звук,
играта ми е жалка.

Аз сноп кокиченца купєх
от бабите цветарки,
във вазичката ги сложих,
снежинки те са малки.

В живота ми банален, сив,
ще чакам търпеливо –
ще дойде той – желан, красив,
във утрото мъгливо!

Ще ида на площада! Там
събират се младежи.
Ще стрелна някой с поглед прям –
дано ме забележи!

Снегът по мене се стопи
и в скреж се той превърна.
Не го срещнђх и днес, уви!
Ох, вкъщи да се върна!

Красимира Стойнова

ЕДНА ЖЕНА

Една жена започнала да пише,

Тъй стихове оплела, съчинила,

от нещо като муза или свише;

и в малка стихосбирка подредила:

за емигрантски път и сълзи лети,

за мартенички, щъркели в блатата,

разказала във своите куплети.

за параклиси стари сред гората,

А Родопа вси ни е опасла
с ридове, със снежните билђ.
В туй градче далечно съм отрасла,
най- и най-красиво на света!

Но там не всичко било все за нея,

за българи и българки, за къща мила,

не бєла Пенелопа, ни Попея,

за своите съседи, за Пирин и Рила;

а най-обикновена емигрантка,

такива персонажи – всеки що лелее,

забравена в родината си, в сянка.

че нямало ги там, където тя живее.

Спомням си, кога ли бе това...

Но да забрави – тя не позволила!

И за любов написала сонети,

На ум и на сърце не разрешила

каквото правят всичките поети,

да трупат прах с години, на етажи,

но като Ботев нещо поразбрала

да избледнеят родните пейзажи.

за по-велика обич и викнала:

Текст ....................................................................................................................................

Макар годините да си летели,

„Българийо, ти моя, ти звездичко,

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

картини от България живели

поставям любовта към теб над всичко!

и спомени със черно-бели краски,

По теб – от чувства и носталгия обзета,

превръщала ги в розови – с украски.

да те възпея – станах и поета!“

Виждам мост, дърво хилядолетно,
пї встрани – дарената чешма.
Пия глътка от чучурче медно
несравнима, ледена вода.
Пї на югозапад, в дефилето,
все тиктака старият сахат –
там, на хълм издигнат е, отдето
гледа почти целият ни град.

Хлопатари на кози и крави
си запяват рано песента
и заглъхват надалеч, в ливади,
по баирите, по Ширинтђ.

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Име, фамилия ....................................................................................................................
Адрес ..................................................................................................................................

За достоверността на обявата отговорност носи лично подателят.
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ОТКРИХА ФУТБОЛНИЯ ПОЛУСЕЗОН
болистите здраве, успехи и по-малко контузии.
Кметът на общината
Стелиян Варсанов ги
приветства с пожела-

На 3 септември на
обновения стадион в
Пещера официално бе
открит футболният по-

Н

а 21 юли 2011
г. Кирчо, Наско
и аз поемаме
към Шамони, Франция
– Меката на световния
алпинизъм. В ранния
следобед на 22 юли се
установяваме на къмпинг Бел Вю в близост
до лифтовата станция,
която ще ползваме за
изходен пункт към Монблан. Температурата е 9
градуса и вали лек дъжд,
ниски облаци закриват
околните върхове, а
надморската височина
е само 1050 м. Домакинката на къмпинга – симпатична възрастна дама,
на която обяснявам на
английски, че ще останем два дни с две палатки, а колата ни ще остане
на паркинг шест дни. За
съжаление, жената не
знае друг език освен
френски, но с повече
усмивки и жестове се
разбираме. Построяваме
си палатките и отиваме в
Шамони, който е на 6 км
от къмпинга ни.
Шамони – градче не
по-голямо от Пещера, с
население от 5-6 хиляди
души, но с развита инфраструктура, с всички
удобства за планински
туризъм. В сезона то
нараства до 60-70 хиляди души. По улиците
се движи множество,
което разговаря на целия световен спектър от
езици. Нашата цел е Домът на Гидовете, в който
се заявява съответното
изкачване и времетраенето му. Направихме си
застраховки за евентуална злополука, която
включва и репатриране
с хеликоптер от мястото на злополуката до
специализирана
травматологична болница в
Шамони. Пожелават ни
„Бон шанс“ и да не се
налага използване на
застраховката. Тръгваме
към площада, за да видим паметника на първо
покорителите на Монблан – Орас Бенедикт
де Сосюр и Жак Балма,
снимаме се и поемаме
към къмпинга ни.
23.07 /събота/. Осъмваме с дъжд. Излизам
от палатката да погледна
към върховете, нивото
на снеговалежа бе паднало на около 2000-2100
метра. Денят протича в
подготовка на екипировката за предстоящото
изкачване.
24.07 /неделя/. Рано
ставаме. Събираме па-

лусезон.
Председателят на ФК
„Свобода 2011“ Анастас
Чапаров пожела на футлатките, заключваме колата и вдигаме раниците
/май са по-тежки отколкото очаквахме/. С лифтовата кабинка, която е
за 20 човека, се качваме
на 1800 м надм. вис., на
около 250 м е станцията
на Трамвай Монблан
– зъбчата железница, която ни извежда до крайната станция – Гнездото
на орела /2300 м надм.
вис./. Оттук за днес ни
предстои преодоляване
на 850 м денивелация
и достигане до хижа
„Тет Рус“ /3167 м надм.
вис./. Бавно започваме
стръмното изкачване по
серпантината. На тази
височина снегът е мокър и лепкав. За около
3 часа достигаме първия

Колуар, или Колуара на
смъртта. Много нещо е
изписано за него, но на
нас не ни се стори толкова опасно и дори не

ледник. Мъглата се сгъстява, трябва да сложим
„котките“, но до хижата
остават още 30 минути и
решаваме да минем без
тях. В хижата сме. Топло
и широко. Представям
се на домакина – усмихнат французин на моята
възраст, а той: „О-о-о,
мосю Енджилов, фром
Булгериа! Уелкъм ту „Тет
Рус“!“ Настаняваме се в
просторната столова с
големи прозорци. Мъглата рязко се отдръпва
и пред нас се открива вр.
Бионсе със страховития
ледник. Излизаме навън,
за да видим утрешния
тур по стената Гуте.
Внушаващо. По 620-метровата стена със среден
наклон от 70-80 градуса
няма никой. Гледаме и
търсим логичния път.
Лягаме рано, но сънят
не идва.
В 6 ч. сутринта на
25.07 /понеделник/ потегляме от „Тет Рус“. В
началото се пресича
ледено поле и после
наклонът се увеличава
до достигане на стената. Вече сме до Гранд

стената достигаме хижа
Гуте /3817 м надм. вис./.
Уникална постройка, на
самия ръб на стената.
Всеки ден персоналът на
хижата копае движещия
се ледник от вр. Дом дьо
Гуте и поддържа дистанция от 1 м, за да не я
избута в пропастта. Настаняваме се и се опитваме да поспим, но не се
получава. Наско има лек
проблем с дишането, а
ни предстои да изкачим
още 1000 м надм. вис.
Кирчо и аз сме добре.
Времето минава бавно.
Навън вятърът се усилва. Хеликоптерът дойде
и прибра един алпинист,
който имаше лицева
фрактура – видяхме
момчето в столовата.
Мислите ми текат бързо:
Ще успеем ли? Ами ако
времето не ни позволи,
какво правим? Чакаме
ден, не повече.
26.07 /вторник/. 2.00
часа – ставаме, никой
от нас не е спал. Всички
сме добре. Приготвяме
се припряно. Слагаме
челниците и тръгваме.
Навън вятърът е поно-

ние за успех и догодина
да бъдат в „А“ окръжна
футболна група. Присъства и Петър Чилов
– експерт „Спорт и

туризъм“ на община
Пещера.
След официалното
откриване се игра футболен мач между отбо-

рите на „Свобода 2011“
и ФК „Тракиец“ – Исперихово. Срещата завърши при резултат 9:0 за
ФК „Свобода 2011“.

сим, температурата е минус 5, „котките“ се забиват стабилно, в първите
1500 м няма да ползваме
въже. До върха ще се

дам знамето на Пещера
и го развявам. Наско
развява
българския
трикольор. Кирчо ни
снима. На върха се качва и сръбска свръзка,
които плачат от радост.
Докато се поздравяваме едни други, пристига
и руска свръзка от двама души. Снимаме се
взаимно. Дотук добре. А
сега следва по-трудното
– да слезем от върха.
Оттук до Вало – 2 часа.
Усещам подръпване на
въжето и намалявам
темпото. На Вало се развързваме и почиваме
по-дълго. Оттам до хижа
„Гуте“ се движим бавно
и в 14.30 ч. влизаме в
столовата. Вода, много
вода изпиваме. А 1,5 л
тук струва 5 евро. За
днес толкова.
27.07 /сряда/. Ставаме
в 6.00 ч. Бързо се приготвяме. Предстои ни
тежко спускане по стената на Гуте. Овързваме
се с въжето и Наско започва да се спуска, след
него е Кирчо и накрая
аз. Дистанцията е 40
м. Давам си сметка, че
ще се забавим, но така
е по-сигурно. Завалява
силен сняг. На 5-о или

Изпиваме по бутилка
вода и продължаваме
към Гнездото на орела.
По средата сваляме
„котките“ и се разбързваме. Снегът преминава
в дъжд на около 2500 м.
Наближаваме Гнездото
на орела и забелязваме
мотрисата. Затичваме
се, за да не я изпуснем.
До станция Бел Вю стигаме неусетно, а оттам с
лифта се спускаме почти до колата ни. Всичко
свърши. Монблан е зад
нас.
Изтягаме се на шезлонгите и изпитваме
блаженството да сме
без обувки. Пием много,
много вода. Затварям
очи и анализирам събитията през изминалите 4
дни. Давам си сметка за
отговорността ни – да
изкачиш Монблан, да
запазиш живота на приятелите си и своя живот,
да развееш знамето на
България и знамето на
Пещера и да защитиш
честта им. Бяхме ли го
направили? Мисля, че
да.
От името на приятелите ми и от мое име изказваме благодарност

НА БЕЛИЯ ВРЪХ –
ИЗКАЧВАНЕ НА
МОНБЛАН
ползвахме осигуровка.
Наклонът започва да
става значителен. Пресният сняг допълнително усложнява катеренето. След 4 часа борба със

движим само по ледник,
покрит с пресен сняг.
Основната опасност са
скритите цепнатини, някои от които достигат до
40 м дълбочина. Бавно
набираме височина. Достигаме вр. Дом дьо Гуте
и… трябва да слезем с
около 150 м, за да започнем изкачване до заслон Вало. Развиделява
се и… ето го Монблан, но
до него имаме поне 600
м денивелация. Виждам
опасна цепнатина и правя рязък завой надясно,
но поддържам посоката
към Вало. Не след дълго се озоваваме пред
Вало /4362 м надм. вис./.
Почивка, но вятърът е
ужасен, на прибора отчита 120 м/ч. Температура – минус 9 градуса.
Тримата се овързваме и
тръгваме. Отдясно, вече
под нас, остава вр. Бионсе. Няма други върхове
над нас, освен Монблан.
Траверсираме по остър
стръмен ръб. Рязко набираме височина – нагоре и нагоре. Намираме се
на тесен 20-сантиметров
ръб, отдясно пропастта
е около 1000 м, отляво
– около 300. И така се
движим около 1000 м.
Ръбът става по-полегат,
поглеждам си висотомера – 4775 м. Върхът
е близо! Става ми приятно. Вятърът се усилва,
термометърът
отчита
минус 12 градуса. Неусетно започвам да си
тананикам една песен на
„Скорпионс“:
„Ето ме!
Ще ми изпратиш ли
ангел?
Ето ме
в земята на утринната
звезда.“
Ето го върха – 4810
м. Обръщам се, Наско и
Кирчо не са разбрали,
че сме стигнали. Поглеждам си часовника
– 8,55 ч. местно време.
Прегръщам ги, изваж-

С първопокорителите
6-о въже наклонът намалява и аз предлагам на
Наско да се откачи, за
да можем да се движим
по-бързо. Кирчо прави
същото. И така за 5 часа
слизаме от стената. Спираме в хижа „Тет Рус“.

на кмета на община
Пещера г-н Варсанов за
оказаната ни морална
и финансова подкрепа,
без която това начинание не би било възможно.
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