
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

В дните преди Коледа 
делегация от служители на 
ДКИ КЦ “Двореца” Балчик 
и журналисти от Добрич и 
Балчик посетихме побра-
тимения на Балчик град в 
Чехия – Валашске Мези-
ричи, наричан от всички 
накратко ВалМез, заради 
сложното натрупване на 
съгласни в името му. За 
нас, филолозите, не беше 
трудно произношението, 
даже забавно, а престоят 
ни в този град ни накара 
да започнем да четем пра-
вилно и да разбираме езика 
и диалекта на моравския 
град, за което, разбира се, 
е необходимо много повече 
време. 

Трите дни престой във 
ВалМез бяха изпълнени 
до крайност с журналис-
тически ангажименти: 

половиндневна прескон-
ференция с екипа на мест-
ната управа; презентация 
на историята, културата 
и икономиката на града и 
областта; посещение и фо-
тографиране на интересни 
туристически обекти във 
Валашке Мезиричи и Ол-
моуц. 

Г-н Роберт Стржинек, 
кмет на ВалМез, в стег-
нато експозе ни запозна с 
постиженията на града и 
че за него е важно просле-
дяването и контролирането 
на успеха, анализирането 
на мерките за поддръжка 
на постигнатото. Учуди-
хме се, че ежеседмичен 
проблем за обсъждане в 
кметството на ВалМез е 
чистотата и междуградски-
ят транспорт. Усмихвайки 
се на нашето недоумение, 

двете дами зам.-кметове по 
социалното дело и култу-
рата, както и самият кмет 
ни обясниха, че биха иска-
ли градът им да бъде още 
по-чист и с още по-добри 
транспортни връзки.

Два много интересни 
следобеда имахме, свърза-
ни с прословутото чешко 
стъкло. Посетихме мага-
зина за стъклени изделия 
във Всетин и Стъкларското 
училище във Валашске Ме-
зиричи. На малката площ 
на магазина, където имаше 
толкова много сервизи, се 
чувствахме като слонове, 
опиянени от красотата на 
стъклените изделия, при-
теснени, че сме тромави и 
ще закачим някоя стъклена 
власинка и чудното стъкле-
но видение ще стане на пух 
и прах. Слава Богу, това не 
се случи! Продавачката, от-
ворила магазина специално 
за нас в събота, доволна ни 
изпрати, но ние не ѝ отвър-
нахме на поздрава, защото 
всеки държеше в двете си 
ръце по няколко пакета, от-
където подрънкваха пред-
коледно стъклените звън-
чета на „Бохемия”.

В Стъкларското учили-
ще на ВалМез имаме много 
приятели – учители и уче-
ници, които в продължение 
на няколко години, участ-
ват в пленери по Програма 
Еразъм+ в ДКИ КЦ „Дво-
реца” Балчик, гостоприем-
но посрещани от директора 
г-жа Жени Михайлова, а 
чешките групи неизменно 
водени от г-жа Красимира 
Колчева, координатор на 
съвместните учебни про-
грами, семинари и прак-
тики в Двореца на Балчик, 
любовта към който те скът-
ват най-дълбоко в младото 
си сърце.

Нашата делегация също 
бе настанена в дворец - в 
един от двата феодални 
замъка на Валашске Мези-
ричи /Жерутину/. Замъкът 
е преобразен и превърнат в 
модерен хотел. От нашите 
стаи се виждаше информа-

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 37 
22 71                        /10-9/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Давам къща под наем 
целогодишно, обзаведена 
тел. 0886690650 в Балчик                      

                                    /50-1/
* Давам квартира под 

наем обзаведене, дългосроч-
но. в бл.35. те. 0888702805                 

                                     /2-1/
* Търся квартира /гарсо-

ниера, апартамент, стая/ це-
логодишно в ж.к. „Балчик“ 
Балчик. Тел. 0885 079116                       

                                      /4-3/
* Сдружение „Българско 

* Продавам част от 
къща в центъра на Балчик. 
Ул.“Хр.Смирненски“ № 6 
тел. 0897 617 426                         

                                /10-9/
* Продавам апартамент 

наследство“ Балчик органи-
зира екскурзия по родните 
места: Констанца, Сараюрт, 
Саръгьол, Бая, Еникьой, 
Тулча. 2 нощувки, 2 вечери, 2 
закуски+пътни разходи. Екс-
курзовод: Иванка Унгуряну. 
Цена на екскурзията .150 лв. 
Тел. за справки и записвание 
0887983113 /Деспина Мари-
нова, водач/, НА ПРОЛЕТ

*  Продавам  ябълки , 
екологично чисти, бъл-
гарски сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка 
Стоянова

* Акожелаетефотосе-
сия,заповядайтевреклам-
на агенция “КОНТРАСТ
2018”ГрадБалчикУл.Д-р
ЗлаткоПетков 34АТел:
0878247581/0886461492

в бл.2 ж.к.“Балик“ Балчик  
тел.0898 440 709                         

                                  /10-9/
* Продавам къща в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/
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РАЗПИСАНИЯНААВТОБУСНИЛИНИИ№1,№3,№2ИБАЛЧИК-

АЛБЕНА
„ПЪТНИЧЕСКИПРЕВОЗИ”ЕООД,0894667450
РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№1
Новогробище–ПлощадРибарски
07.15,09.45,11.15,13.15,14.05,16.15,17.45
ПлощадРибарски–Новогробище
07.40,10.20,11.40,13.40,14.30,16.40,18.10
*Линия№1сеизпълнявацелогодишно
* Маршрут на линия №1: Ново гробище – Енерго/Гарадок – Районен 

съд – Елпром – Тунджа /сп.3/ – Тунджа /сп.2/ – Тунджа /сп.1/ – Камчия – 
кв.Левски – Р.Даскалов – СОУ “Хр.Ботев” – спирка на ул. „Черно море” /до 
бивша автогара/  – Център – пл.Рибарски 

РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№3
Новогробище–ПлощадРибарски
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00*,08.30,09.00*,09.30,
10.30,11.00,11.30,12.00*,12.30,13.00*,13.30,14.00,
14.30,15.30,16.00*,16.30,17.00,17.30,18.30,19.30,20.30,21.30,23.30;
ПлощадРибарски–Новогробище
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30*,09.00,09.30*,10.00,
11.00,11.30,12.00,12.30*,13.00,13.30*,14.00,14.30,
15.00,16.00,16.30*,17.00,17.30,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,24.00
*Линия№3сеизпълнявацелогодишно,без20.30,21.30и23.30,които

сеизпълняватот01.07до31.08.вкл.
*ОтНовигробища08.00,09.00,12.00,13.00,16.00иотпл.Рибарски

08.30,09.30,12.30,13.30,16.30сеизпълняват безсъботаинеделяпрез
периода01.09-30.06

* Маршрут на линия №3: Ново гробище – Енерго/Гарадок – Районен съд 
– Елпром – ОУ”Антим I” – Средна гора – Варненска – кв.Левски – Аквилон 
– Нов живот – Гемиджи – Болница – Център – пл.Рибарски 

РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№2
Балчик–Тузла
08.30,09.30,12.00,14.00,16.00,18.00
Тузла–Балчик
09.00,10.00,12.30,14.30,16.30,18.30
*Линия№2сеизпълнявавпериода15.06–15.09
* Маршрут на Линия №2: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Р.Даскалов – спирка 

на ул. „Черно море” /до бивша автогара/ – Център – пл.Рибарски – Тузла 
РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯБАЛЧИК–АЛБЕНА–

БАЛЧИК
Балчик–Албена/лятноразписание15.06-15.09/
07.25,08.15,08.45,09.45,10.15,11.15,11.45,12.45,
13.15,14.15,14.45,15.45,16.15,17.15,17.45,19.15;
Албена–Балчик/лятноразписание15.06-15.09/
08.00,09.00,09.30,10.30,11.00,12.00,12.30,13.30,
14.00,15.00,15.30,16.30,17.00,18.00,18.30,20.00;
Балчик–Албена/зимноразписание16.09-14.06/-07.20,08.15,12.15,

17.15
Албена–Балчик/зимноразписание16.09-14.06/-09.00,13.30,16.30,

18.10
* Маршрут на Линия Балчик – Албена: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Аквилон 

– Нов живот – Гемиджи – Болница – Център – пл.Рибарски – Двореца – Сборно 
място – Хоризонт – Бадема – Лозята – Зл.рибка – Орехите – Лагера – Фиш-
фиш – Бариера – Албена 

АКТУАЛНАИНФОРМАЦИЯЗАРАЗПИСАНИЯТАНАМЕЖДУСЕ-
ЛИЩНИТЕАВТОБУСНИЛИНИИ–АВТОГАРА БАЛЧИК: 0893 590060
Интернет сайт: http://avtogara-balchik.free.bg

БАЛЧИК–ВАРНА/BALCHIK-VARNA
 07:44  10:00  11:04  13:14* 15:05*  
17:20  18:10 
►Преминаващи: 
07:44 – Кооперация “Калиакра Експрес”
10:00 – ЕТ „Мильо – Димитър Димитров”
11:04 – ЕТ “Баланс – Иван Иванов”
13:14* /без събота и неделя/; 15:05*/само събота, неделя и празнични дни/; 
18:10–“Варна Бус 2000”ООД 
17:20 – ЕТ “Мильо – Д.Димитров”

БАЛЧИК-ДОБРИЧ/BALCHIK-DOBRICH
 07:00 (без неделя) 08:00 (без събота и неделя) 
09:20 10:30 11:05 11:40 
 13:20       14:00 15:20 16:30 17:20 
18:30 (19:00 – от 15.06 до 15.09)

БАЛЧИК–СТРАЖИЦА-ОДЪРЦИ–ДОБРИЧ
BALCHIK–STRAZHITSA–ODARTSI-DOBRICH
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 07:30  17:10
► “Травел Балчик” ООД
► “Пътнически Превози” ЕООД;
► “Минибус Експрес” ООД;
► “Албена Автоекспрес”;

БАЛЧИК–КАВАРНА–ШАБЛА/BALCHIK–KAVARNA–SHABLA
► Преминаващи:
08:30 – “Пътнически превози” ЕООД
09:10 – “Варна Бус 2000” ООД – БАЛЧИК – КАВАРНА – ШАБЛА – ГРА-
НИЧАР
/само събота, неделя и празнични дни/
09:50 – “Варна Бус 2000” ООД 
13:20 – ЕТ „Мильо – Димитър Димитров”
16:00 – “Варна Бус 2000” ООД

БАЛЧИК–КАВАРНА/BALCHIK–KAVARNA
► Преминаващи:
10:24 – Кооперация “Калиакра-експрес”
14:25 – ЕТ “Баланс-Иван Иванов”

БАЛЧИК-ТРИГОРЦИ/BALCHIK-TRIGORTSI
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 07:30 16:15 
► “Травел Балчик” ООД

БАЛЧИК–ЦЪРКВА/BALCHIK–TSARKVA
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 14:00
► “Пътнически Превози” ЕООД

Валашске Мезиричи – една скъпа, 
но осъществена мечта

ционният център и артга-
лерия „Сипка”.

Посещението ни в мо-
равския, силно изразен 
като икономически център 
град, нарочно съвпадна с 
поставяне началото на нов 
българо-чешки проект по 
Програма Еразъм+, в който 
се включва и трети парт-
ньор Артцентър гр.Галаци, 
Румъния. Проектът се на-
рича „От древността до 
съвремието - материали, 
технологии и опазване на 
културното наследство“. 
Първият му етап ще бъде 
от 28. 6. - 2. 7. 2019 г. в 
НАИМ БАМ София; в Га-
лаци, Румъния,е вторият 
етап от 28. 10. - 1. 11. 2019 
г.; в ДКИ КЦ „Двореца” 
Балчик е третият етап от 1 
- 5. 5. 2020 г.; във Валашске 
Мезиричи, Чехия, ще при-
ключи проектът от юни до 
ноември 2020 г.

Представянето на този 
проект в кметството на Ва-
лашске Мезиричи бе първа 
международна среща за за-
познаване с този млад, но 
амбициозен проект.

Краткосрочните обу-
чителни дейности на 
проекта са насочени към 
практическо и теоретично 
въвеждане на различните 
професионални работни 
места. Ще се проведат ре-
дица лекции и практически 
семинари. Добавена стой-
ност е възможността да се 
работи директно в чуждо-
езичната среда на музеите, 
галериите и културните 
институции. Участниците 
ще имат уникалната въз-
можност да стигнат до ко-
лекциите и депозитарите 
на тези важни културни 
институции, да работят под 
ръководството на експерти 
и да научат за материали и 
технологични процеси от 
древността до наши дни. 
Прехвърлянето на опит ще 
се осъществи не само меж-
ду участниците в проекта, 
но и между техните инсти-
туции. Участието в про-
екта е съществена част от 

активното учене и ученето 
през целия живот – цел на 
Програмите Еразъм+.

Задачите на проекта ще 
се фокусират върху нови-
те процедури при използ-
ването на материали като 
стъкло, камък, хартия, ке-
рамика, бои, известни в ХХ 
и ХI век. Ще бъдат предос-
тавени експертни лекции 
по живопис и скулптура и 
практически семинари за 
валидиране на текущите 
практики и работа с мате-
риали.

Целта на дейността е да 
накара участниците да ре-
ализират разработването 
на нови материали и ком-
бинация от традиционни и 
съвременни технологични 
процеси.

Фокусът е върху възста-
новяването и опазването на 
културните паметници. По 
време на лекциите учас-
тниците ще научат за про-
цедурите, използвани за 
възстановяването и опазва-
нето на културното наслед-
ство. Освен това те ще се 
занимават със запазването 
на „отворените музеи“, къ-
дето паметниците са част 
от открития район и по 
този начин са в пряк кон-
такт с посетителите и под 
въздействието на атмос-
ферни условия. В практи-
ческата част участниците 
ще се запознаят с текущите 
материали, използвани по 
време на възстановяването 
и тяхното възможно из-
ползване в художественото 
творчество. Целта е да се 
свържат традиционните и 
настоящите технологични 
процеси с опазването на 
културното наследство.

Втората международна 
среща, относно проекта, 
ще се проведе през юни 
2020 г. Срещата ще бъде 
съсредоточена върху оцен-
ката на дейностите и под-
готовката на окончателна 
международна конферен-
ция. 

Подхожда на градове 
като Балчик, Валашске Ме-
зиричи и Галаци да имат 
общи интереси, свързани 
с обучението на млади 
хора за кадри на разшире-
ната икономическа мрежа 
на Европа. ВалМез има 
показателно развиваща се 
индустрия. Големи заводи, 
с международно значение 
и известност. Ниска безра-
ботица. И все пак има нуж-
да от млада работна ръка, 
трябват му още поне 1000 
души. А защо да не излязат 
тези хора от програмите на 
Еразъм+ и да заемат работ-
ните места в трите града?

Маруся КОСТОВА

“Сезоните в Двореца”

Експозицията от карти-
ни на културния институт 
наречена “Сезоните в Дво-
реца” вече може да бъде 
разгледана в двете галерии 
на музей „Тихото гнездо“. 
Колекцията обединява све-
жи морски пейзажи, пасто-

рални пролетни, 
пищни есенни, 
спиращи дъха 
зимни картини в 
живописна цвето-
ва хармония.

Посетителите 
на кралския ком-
плекс ще имат 
възможност да 
разгледат творби 
от съвременни 
майстори на жи-
вописта и изящ-
ната рисунка, а 
сред имената на 
авторите са Петър 
Савов, Николай 
Янакиев, Дари-
на Янева, Атанас 
Андасаров, Лидия 
Мина Шаровик и 
много други.

Изложбата е 
част от мероприятията, 
включени в Националния 
културен календар на Ми-
нистерство на културата.

Експозицията ще остане 
отворена за посещения до 
14 февруари.

Турнир от веригата ’’Веселин 
Топалов“ 

На 13-ти януари във Варна 
се проведе турнир от вери-
гата ’’Веселин Топалов“.
Участваха шахматисти от 
Балчик, Варна,  Добрич 
и Шумен. ШК’’БАЛЧИК’’ 
участва с двама състезате-
ли-Пламен Петров и Райчо 
Милев /Професора/. Два-
мата се представиха според 
възможностите си. Пламен 

се класира на 5-то място, а 
Райчо стана първи при юно-
шите до 16 г.
Предстоят сериозни изпи-
тания за шахматистите от 
клуба.
Следващото участие е през 
февруари на Откритият 
шампионат на България .
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