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Празници на Искърското дефиле

Дефилето
пее и танцува

О

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

бщина Мездра бе
домакин на двадесет и третото издание на фестивала „Празници на Искърското дефиле“, който се организира всяка година от 1989 г.
насам с известно прекъсване. Тридневният форум,
в който са включени представители на Мездра, Своге и Нови Искър, се организира с цел да подобри
сътрудничеството между

трите града, както и да се
извърши обмен на опит и
вдъхновение между културните дейци на трите града по поречието на
река Искър. Много може
да се изпише и изприказва за това дали този фестивал реално успява да сплоти екипите на общините-участници, но със сигурност форумът успя да
сплоти млади футболни
надежди, литератори и доайени на перото, изкуство-

веди и скулптори, туристически медиатори, както
и певци и танцьори, всички неразривно свързани с
пенливите води на Искъра.
И както се казва в едно
двустишие на неизвестен
автор: „В един миг Искъра
песен запява – за сила, любов, незабрава и носи по полята широки слава навред
за силни народи. Докоснал
веднъж Дефилето, във него
човекът остава пленен, а

животворна водата пенлива
запява тихо своя рефрен“. В
този ред на мисли, след двадесет и три прекрасни съвместни инициативи, Искър
отново ще разкаже своята
история на големия си брат
Дунава. А той ще предаде
леко поукрасената история
на всички – хора, животни,
природа.
Още за двадесет и третото издание на „Празници на Искърското дефиле“ четете на стр. 2

Община Мездра
СЪОБЩЕНИЕ

Община Мездра уведомява, че съгласно Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ на 30 юни изтича срокът за
първата вноска за данък „Недвижими имоти“ и такса „Битови отпадъци“, както и за данъка върху превозните
средства.
Заплащането може да стане в касата на Общината – стая 305, по банков път, с пощенски запис, в ОББ, в офисите на EasyPay и в кметствата.
Банкова сметка на Община Мездра:
IBAN: BG95STSA93008425414500
BIC код: STSABGSF
Код на вид плащане:
44 21 00 - данък върху невдижимите имоти;
44 23 00 данък върху превозните средства;
44 24 00 - такса битови отпадъци

http://mezdra.bg

За единадесети път
“Дядо Йоцо гледа”

И тази година националният фолклорен събор „Де е
българското“ събра на едно място богатството на българския фолклор и красотата на нашата природа. Съборът традиционно се провежда в комплекс „Дядо Йоцо
гледа“ до мездренското село Очин дол. За единадесети
път организаторите от Община Мездра и сдружение
„Искърско дефиле“ дадоха възможност за сценична
изява на читалищни изпълнители, представящи фолклорното богатство и уникалност на своя регион.
445 участници от 26 селища показаха своите танцови и певчески умения. Освен 230 – те самодейци от
община Мездра, Балкана огласиха още 215 славеи от
селата Горни Вадин, Оходен, Синьо бърдо, Косталево,
както и състави от Враца, Монтана, Плевен и Роман.
Да се насладят на звучните български ритми и да аплодират участниците, бяха пристигнали кмета на Общината инж. Генади Събков, Яна Нинова – председател на Общинския съвет, Росица Кузманова, директор
на мемориален комплекс „Ботев път”, кметове на села,
участници в събора.
Със затаен дъх всички присъстващи очакваха връчването на ежегодната награда за родолюбие - 10-килограмова статуетка, умалено копие на паметника на
Дядо Йоцо. Тази година това високо признание получи младият режисьор Искрен Красимиров за неговия
принос в популяризирането на българщината.Той е автор на 5 филма за Христо Ботев, както и на филм за Св.
Софроний Врачански.
Наградата връчи Огнян Петров, председател на
сдружение „Искърско дефиле”, който сподели, че съборът се прави с цел всички българи да се почувстват по-горди, да имат по-добро самочувствие. „Трябва
всички да се грижим и да обработваме тази благородна нива – родолюбието”, каза Огнян Петров и подчерта, че наградата не е индивидуална, а се връчва на целия екип на „Незабравимата България”.
Искрен Красимиров благодари за оказаната чест и с
вълнение изрецитира стихотворенията „Дядо Йоцо ни
гледа” и „Моят Ботев” от стихосбирката на своя баща,
поетът и режисьор Красимир Стефанов. Директорът
на мемориален комплекс „Ботев път“ Росица Кузманова сподели, че филмите на Искрен са представени в
цяла България и пред българските общности зад граница, приемани са изключително радушно и емоционално от ученици, студенти и родолюбци.
Естествено, народно веселие не минава без обичаните български народни танци. Извиха се кръшни хора на
няколко ката в съпровод на популярните и обичани певици сестри Диневи.
Майсторите на художествените занаяти показаха
своите произведения, малчуганите се радваха на разнообразни сувенири от сергиите, апетитни миризми
галеха обонянието на изгладнелите сборяни.
С традиционна курбан чорба бе почетен празникът
„Неделята на слепия“.

http://facebook.com/mezdra

Традиции

20 ЮНИ - 4 ЮЛИ 2016

2

Дефилето пее и танцува

Д

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

вадесет и третото
издание на съвместната инициатива на
общините Мездра, Своге
и Нови Искър, датираща
от края на 80-те години на
миналия век „Празници на
Искърското дефиле“ бе открито с футболен турнир
за учениците от училищата в трите общински центъра. Тазгодишното издание на тридневния форум,
домакин на който е Община Мездра, премина под наслов „Дефилето пее и танцува”.
Първата среща от футболния турнир бе между
отборите на Нови Искър и
Своге. Още в първите минути на двубоя командата от Своге показа класа
и превъзходство, нанизвайки три бързи попадения във вратата на младите футболисти от Нови Искър. Въпреки неимоверните си усилия зелено-белите новоискърци отстъпиха
с 1:10.
Втората среща бе между
отборите на Мездра и Нови
Искър. Възпитаниците на
Иван Георгиев – Саки разгромиха своите съперници с внушителен краен резултат от 12:0. Сред найрезултатните за футболистите от Мездра бяха Денис Русинов с 4 точни попадения и Ралин Тодоров,
записал хеттрик за своя отбор. Сред играчите на мездренския отбор се отличи и полузащитникът Тони
Христов, който освен с точно попадение, подпомогна
състава си с няколко брилянтни асистенции.
Във финалния двубой
премериха сили учениците от Мездра и Своге. Отборите сътвориха истински футболен спектакъл,
като след оспорвана борба, много емоции и напрежение, командите не успяха да излъчат победител в
редовното време, завършвайки с реми – 1:1.
По-добрата голова разлика от предишните две
срещи отреди на отбора
от Мездра първото място
в турнира. Втори останаха
учениците от Своге, а трети – малчуганите от Нови
Искър.

Кметът на Общината
инж. Генади Събков връчи
грамоти и купи на достойно представилите се млади надежди на футболните
школи у нас, като им пожела да преследват спортните върхове, мечтите си и да
бъдат сигурни, че тежката
работа по развиване на таланта им ще им даде така
бленуваните плодове.
По традиция празниците
на Искърското дефиле не
могат да преминат без културни мероприятия. Тази
година Община Мездра организира среща на литераторите от трите града, която се проведе на археологически комплекс „Калето“.
Началото на събитието
даде уредникът на комплекса Димитър Павлов, който удостои многократно
награждавания литератор
Никола Николов с честта
да направи опит да „събори“ една от стените на крепостта с най-новата придобивка в парка на „Калето“ –
напълно работеща умалена
версия на средновековното
стенобитно оръжие „Требучет“.
Ентусиастът Константин Колев разказа на гостите интересни факти относно облеклото на средновековни викинги, в частност
– шведите „Варяги“. Пълното му бойно снаряжение
предизвика огромен интерес.
Любителите на перото от Своге Пепи Гергова,
Никола Николов, Боян Балкански, Атанас Кременлиев, Вихрен Бънков и Снежана Костадинова показаха пред колегите си и пред
гостите на „Калето“ своите
най-нови, а и някои от найдобрите си творби. Мездренчани не отстъпиха и
чрез прекрасните стихове и проза на Калин Топалски, Дарина Цветкова, Павлина Русева, Рени Митева,
Емилия Гарванска, Тодорка Василева, Цветко Стеев и Светла Дамяновска. За
съжаление литературните дейци от Нови Искър не
успяха да присъстват на четенията.
Литераторите от Мездра
и Своге успяха да обменят ценен опит и създадоха
възможност за популяри-

http://mezdra.bg

зиране на местното творчество из Искърското дефиле.
В рамките на двадесет и
третото издание на Празниците на Искърското дефиле се състоя и конференция по повод 90 години от
рождението на скулптора
от Старо село Петко Мичев. На официална церемония в голямата заседателна зала на Община Мездра бяха наградени призьорите в Първия Регионален симпозиум по интериорна дървопластика „Петко Мичев”, организиран от
Община Мездра.
Гости на конференцията
бяха кметът на Общината
инж. Генади Събков, Сашо
Николов – кмет на родното село на твореца – Старо село, Данаил Димитров
– зам. председател на Общинския съвет, съпругата на Петко Мичев – Йонка Мичева, група гости от
гр.Своге и район Нови Искър, участници в симпозиума, художници, ценители
на изобразителното изкуство и граждани.
Конференцията протече в две тематично обособени части. В първата
част „Петко Мичев – живот и дело” беше представен материал от Светла
Дамяновска за жизнения
и творчески път на скулптора, бяха прожектирани филмът „Староселският скулптор”, репортажен
материал от откриване на
ретроспективната изложба с творби на П.Мичев на
25 февруари 2016 г., както и интервю със съпругата му. Йонка Мичева разказа за трудния, но изпълнен с вдъхновение и усилен труд живот на Петко
Мичев.
Във втората част „Симпозиум по интериорна
дървопластика
„Петко
Мичев” гостите бяха запознати с регламента на
творческия форум, проектите за стенни пана на
тема „Щастливо детство”,
журирането им, с готовите произведения, които бяха експонирани в залата и с творческите биографии на тримата автори .
Конференцията завърши с
награждаването на Петър

Трифонов, Красимир Яков
и Милен Василев – първите финалисти на Регионален симпозиум по интериорна дървопластика „Петко Мичев”.
Милен Василев бе единственият автор, съумял да
присъства на конференцията. Той запозна присъстващите със своето дело,
реализираните си проекти
и трудностите, през които
е минал, за да създаде красивото пано.
„Много трудно се работи по зададена тема. Но
щом синът ми хареса и се
зарадва на работата ми,
значи съм свършил нещо
качествено“, заяви още
Василев.
Реализираните творби
ще бъдат подарени от Общината на детските градини.
Веднага след края на
конференцията се проведе
среща за обмяна на опит в
сферата на туризма. Общините Мездра, Своге и
Нови Искър представиха най-интересните си туристически обекти и празници.
Представителят на консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Мездра и уредник на
археологически комплекс
„Калето“ Димитър Павлов
запозна гостите на Своге и
Нови Искър с две презентации, една от които представляваше туристически
маршрут от „Калето“ до
комплекс „Дядо Йоцо“ в
Очин дол.

Гвоздей на тридневния
форум бе концертът „Дефилето пее и танцува“, с
участието на самодейци
от трите града. Над 100
участници показаха своя
творчески и танцов талант на естрадната сцена
на пл. „България“. Сборният концерт бе открит с
танцa „Копаница“ в изпълнение на Представителния танцов ансамбъл при
НЧ „Просвета 1925“ - Мездра с художествен ръководител Мирослав Аспарухов. След мездренските танцьори на откритата
сцена се качиха малчуганите от Школа по гимнастика и танци при НЧ „Градище 1907“ - Своге с ръководител Силвия Маринкова, които показаха танците
„Детска планета“ и „Танц
с чадъри“. Певческа група от с. Миланово изпълни народните песни „Зънзън, Ганке ле“ и „Залюбила малка мома голям ерген“. Изпълненията бяха
последвани от прекрасното представяне на Школата за изучаване на народни танци „Голем мерак“ от
Своге с ръководител Тошко Тодоров, които показаха „Хора от Шоплука“.
Район Нови Искър се
представи с един „голям“
изпълнител - Борис Стойнов, който въпреки своите 6 години, има солидна творческа биография
- Лауреат от предаването
на БНР „Млади фолклорни таланти“; трето място
в Националния конкурс

„Пазители на българското“ и направени два студийни записи в Радио Стара Загора. Борис изпълни
„Прочула се мома Милка“, „Мало село“ и „Тръгна желка“.
Община Нови Искър показа на сцената и изпълненията на възпитаниците на
Клуб по спортни и латино
танци „Проданс“ - София
с ръководител Николай
Йорданов. Те изпълниха
танците „Ча-ча-ча“, „Румба“ и „Джайф“.
След горещите латино
ритми, танцьорите от Танцов състав „Младост“ при
НЧ „Отец Паисий 1927“
- кв. Гниляне с художествен ръководител Дарина Владимирова показаха
на всички камерния танц
„Свирец игралец“.
Мездренските самодейци се представиха с изпълненията на Моника
Емилова и Жанита Антонова от ВГ „Детски свят“
с ръководител Анета Петкова, които изпълниха:
„Копнеж“, „Fight song“ и
„Цветът на надеждата“.
Програмата продължи с
изпълненията на Група за
стари градски песни „Мездрея“ към НЧ Просвета
1925 с ръководител Валентин Иванов, които изпълниха „Ти-пи-тин“, „Всред
рози съм родена“, „Червена роза“ и „Румба негра“.
Концертът завърши с изпълнение на Представителния танцов ансамбъл
„Мездра“, които изпълниха „Шопски танц“.

http://facebook.com/mezdra

Актуално

Обучение на малчугани
В

рамките на два дни 46
деца от СОУ „Иван Вазов” /Мездра/ и СОУ „Христо Ботев” /Враца/ участваха в образователните турове, проведени от фондация
„ЕкоЦентрик“ и дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан”. Под формата на градска разходка с „учебни” спирки учениците се запознаха с раз-

лични аспекти на отговорното потребление - какво и
кой стои зад производството на шоколада, обувките,
пластмасата, електрониката, как тези стоки стигат до
нас, как се образуват цените им, може ли да повлияем
с нашия избор? Отговорите на тези въпроси децата
търсеха чрез интерактивни игри, дискусии и реша-

ване на казуси. Всеки тур
беше с продължителност
около един час и бе воден
от доброволци, обучени по
проект „КонсУмувай”. Освен образователни турове,
в рамките на проекта са изготвени наръчници и материали за отговорно потребление, изработени на базата на съществуващия опит
в Германия.

Успешно представяне

Д

ва златни и един сребърен медал завоюваха състезателите на СК Атлет /Мездра/ в първия ден
от Националния шампионат за мъже и жени, състоящ се на стадион „Васил
Левски“ в София. Участникът в предстоящите летни Олимпийски игри в Рио
де Жанейро и рекордьор
на 3000 м стипълчейз Митко Ценов стана шампион на България на 1500 м.

Той грабна златото с време 3 мин., 50 секунди и 98
стотни. Четвърти в класирането остана неговият съотборник Александър Йотовски, оставайки на около 2 секунди от бронзовия
медал.
Сребърен медал в дисциплината 1500 м при жените заслужено спечели Милица Мирчева, която също
ще бяга на Олимпийските игри. Мирчева спечели

среброто, заковавайки хронометъра на 4 мин., 38 секунди и 94 стотни.
Републиканската
титла при мъжете на 3000 м
с препятствия бе завоювана от Йоло Николов. 32-годишният треньор и атлет
пробяга 3-километровото
трасе за 9 мин., 40 секунди и 2 стотни. Втори завърши Йордан Петров от Добруджа 99 (Добрич) с 20 секунди изоставане от Йоло.

Къпането забранено!
В

изпълнение на наредбата за водоспасителна
дейност и обезопасяването
на водните площи се забранява къпането в язовирите и
река Искър. Това са язовирите Под селото, Батон дол – с.
Долна Кремена, Заминец – с.
Горна Кремена, Горна Бешовица, Ослен Криводол, Крапец – с. Боденец и с. Крапец;
Върбешница и Царевец.
Забранява се къпането и
в река Искър в участъците,
преминаващи през територията на община Мездра.
Собствениците на язовири, кметовете или кметските наместници трябва да поставят на видни места табели с надпис „Къпането забранено“, се казва още в заповедта. Директорите на училища и детски заведения пък
трябва да издадат заповеди, с
които да информират децата
за забраната.
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Време разделно

Да му мислим ние…
Н

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

а 13 май т.г. в съседна Румъния американците официално откриха противоракетна система. Това е досами северната
ни граница. На 20-тина километра отвъд Дунава срещу Свищов. За да успокоят
общественото мнение, натовските стратези изсипаха
куп обяснения как противоракетите не били насочени
срещу Руската федерация.
Тяхната цел била да прехващат евентуални изстрелвания на ракети от Иран. И
още една заблуда – противоракетите не били способни
да прехващат високолетящи
балистични ракети. Това е
обяснение за наивници. Русия веднага реагира остро и
сигурно вече има технология за противодействие, защото натовските прехващачи, като не могат да поразяват ракетите на балистична
траектория, могат успешно
да правят това още при изстрелването им. Така че ни-

кого не можеш да излъжеш.
Още повече руснаците, които са се настрадали от удари в гърба. Въздушно-космическите сили на страната веднага предприеха адекватни мерки за противодействие. Още повече, че в Полша през 2018 г. ще бъде задействана втора подобна
база… Тогава за какво говорим? Кой кого заплашва?
Кой използва чужди територии? Кой се стреми към световно господство?
Отговорите на тези въпроси са ясни, но аз се чудя на
друго. Чудя се на мълчанието на народите на тези страни – на Румъния, на Полша,
на Латвия, Литва, Естония,
които се обричат на пълно
унищожение при евентуален военен сблъсък. Защо
не се надигнат да протестират, да кажат твърдо „Не!“.
Разбира се, че това си е тяхна работа, но когато се сетят
да го направят, сигурно ще
бъде късно…
В задачата се пита къде

http://mezdra.bg

сме ние? Ами не сме много
далеч от споменатите. Вярно, не строят на наша територия подобни съоръжения,
но ни довлякоха танкове и
пехотинци – да ни „пазят от
евентуално руско нашествие.“ Да се смееш ли, да плачеш ли! Нас да ни заплашва Русия?! Това никога, ама
никога няма да го повярвам!
Заплахата е от другата страна, от тези, които преди 25
години обещаха, че няма да
разширяват НАТО, че няма
да разполагат свои бази в
Източна Европа, че дори ще
разпуснат своя военен съюз,
както се разпусна Варшавският договор. Лъжа след
лъжа!
Е, как, кажете ми, руснаците да ни вярват? За това и
отговорът им е много ясен,
записан е в първа точка на
Военната им доктрина: „Русия е единствената страна в
света, която може да изпепели и Америка, и Европа за
броени часове“. Толкоз.
Да му мислим ние...

Стартира приемът
след VII клас

С

тартира
подаването
на документи за участие в конкурса за прием
на ученици в държавните и общинските училища
за учебната 2016/17 г. след
VII клас. Учениците и техните родители могат да подадат документи в определените от Регионалния инспекторат по образованието „училища-гнезда”. За
община Мездра това е основното училище „Христо
Ботев”. Документи могат
да се подават всеки делничен ден до 21 юни (вкл.) от
08:00 до 18:00 ч
Необходимите документи, с които кандидат-гимназистите трябва да се явят
на конкурс са:
Заявление за участие в
класиране с подредени желания по образец; удостоверение за завършен VII
клас (копие и оригинал);
служебна бележка с резултатите от Националното външно оценяване с допълнителен модул (копие
на служебната бележка за
оценките от положените
приемни изпити, ако желанието на ученика е в друга област); акт за раждане
на ученика; копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар
на ученика (ако кандидат-

ства в професионална гимназия)
Класирането се извършва електронно, като резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 27
юни. Записването на приетите ученици и подаването на заявления за участие във второ класиране ще
стане от 28 до 30 юни.
Учениците, които не са
удовлетворени от класирането си в първия етап на
приема, следва да подадат в
училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап. Ако
кандидатът е минал на попредно свое желание, следва да се запише в приема-

Думите отлитат, написаното остава

Издава и разпространява
Община Мездра
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щото го училище от 5 до 7
юли.
Неуспелите да се класират, неудовлетворените от
второто класиране и незаписалите се ученици могат
да участват в третия етап на
класирането. За него от 11
до 13 юли се подава ново
заявление в „училищетогнездо”.
След обявяване на резултатите от третото класиране и останалите свободни
места, което ще стане до
21 юли, следва попълване
на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на
приемащите училища.

Адрес на
редакцията:
Мездра, ул. “Хр. Ботев” 27,
ет. 4, Радиоцентър

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Вчера и днес
Исторически дати:

Интересно
В следващите дни
рожденици са:

Д-р Цеца Каменова – 21 юни;
Маргарита Стефанова, кореспондент на bTV – 22 юни;
Доброслав Стоянов, редактор в Medianews.bg – 22 юни;
Иван Коцев, кмет на с. Люти
брод – 23 юни;
Цветан Поповски, автоинструктор – 24 юни;
Юли Пухалски, режисьор и
поет – 24 юни;
Наталия Луканова, общински съветник – 25 юни
Цветан Тодоров, бизнесмен,
управтел на фирма „Цветина“
– 30 юни

20 юни 1935 г. – Излиза брой 1 на нелегалния вестник „Работническо дело“;
1954 г. – Открит „Дунав мост“ между Русе и Гюргево;
22 юни 1871 г. – излиза брой 1 на вестник „Дума на българските емигранти“ под редакцията на Христо Ботев;
1941 г. – Фашистка Германия вероломно напада Съветския съюз;
23 юни 1947 г. – Начало на строителството на Димитровград;
25 юни – Ден на работниците от транспорта и съобщенията;
1966 г. – Официално е открита електрифицираната ЖП
линия Мездра-Горна Оряховица-Русе
26 юни 1945 г. – Създадена Организацията на обединените нации /ООН/;
27 юни 1877 г. – Освободителните руски войски преминават р. Дунав при Свищов.
28 юни 1980 г. – По случай професионалния празник на
работещите в транспорта и съобщенията отваря врати Домът на железничаря в Мездра. Дотогава той се помещава
на таванския етаж на ЖП гарата

Прочетено в старите
мездренски вестници:
„Зимен, строг режим на електроенергията
В изпълнение указанията на Окръжната енергийна комисия се възложиха допълнителни
мероприятия:
1. Промишлените предприятия да спазват графиците за работната си мощност;
2. Фуражните кухни да не работят в сутрешния и вечерния върх;
3. Да се ограничава населението по спуснат график.
При тези обстоятелства трябва да се направи следното:
1. Още веднъж да се потърсят резерви в предприятията по отношение на прозиводствените мощности, вътрешно и външно осветление, а отоплението с ел. енергия напълно да се изключи;
2. Незабавно да се изключи незаконното ползване на отопление в търговската мрежа и комунално-битовия сектор;
3. Изградените постоянни групи за проверки по домовете всяка сутрин да докладват за резултатите от извършените проверки;
4. Домоуправителите да изготвят списък с подпис на всички абонати в блока, че ще спазват
графика по самоограниченията…“
Вестник „Искърска комуна“ бр. 563 от 14 януари 1987 г.

Памет

Да си спомним за него

Цанко /Цоло/ Христов
Роден на 18 октомври 1933 г. в с. Царевец, починал на 15 юни 1986 г. Поет и журналист.
Завършил Педагогическия институт във Враца. Трудовата си дейност започва като библиотекар в родното си село. Работи в окръжния вестник „Отечествен зов“, кореспондент
на в. „Септемврийче“, председател на Окръжния съвет за култура, зам.-гл. редактор на
литературния алманах „Околчица“. Автор на пет поетични книги и на повестта „Юмрук
свободна територия“ /1982 г./

Децата на Община Мездра
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Поглед към миналото

Достойни хора

ЛЮБЕН ЙОТОВ

продължение от бр. 9
... Христо Цеков прояви
бащинска грижа към един
младеж без родители от
Типченица. Прие го за общ
работник, изпрати го на курсове за заварчик, а после постъпи в новия завод на БДЖ
в Мездра. Тук се произведоха фермите за покрива на новата ЖП гара – София. При
тържественото
откриване на гарата този младеж –
Павлин Минов получи златен „Oрден на труда“.
През всичкото време ръководствата на Мездра готвеха машиноремонтната работилница да стане основа
на Машиностроителен завод. За това изградихме хале
от 700 кв.м в източната част
на града.
С такива аргументи, както и с другите възможности
на града, започнахме няколко продължителни срещи в
Министерство на машиностроенето с инж. Карапантев, зам.-министър и с инж.
Янко Тошков, директор на
проектантския институт на
Балканкар. Не мога да не отбележа интелекта и работата на Васил Маринов, първи секретар на Градския комитет на БКП, за излагане на
възможностите на Мездра
за строителството на машиностроителен завод.
Накрая Министерство на
машиностроенето взе решение в наша полза. Един ден
ме извикаха да заведа трима души – директор, главен счетоводител и стругар. След обсъждане и разговори определихме: за директор – Борислав Цолов, за
стругар – Стоян Димитров
(и двамата от с. Кален), а за
счетоводител Цоло Петков
от Мездра. С тях започнахме. Завод „Искър“ се разви
много добре, особено след
като директор стана инж.
Иван Вълчев.
През последната петилетка на социализма на завод „Искър“ беше предвидено голямо разширение за
производство на зъбни колела, оси и валове. Строителството завърши и започнаха
да монтират поточните линии, но с идването на демократичните промени всичко
беше спряно и сега там работи чужда фирма с над 1000
души, изправени на крака
и доколкото разбирам работниците, не са доволни от
възнаграждението.
От машиноремонтната

работилница израсна и заводът за телефонни елементи. И той работеше добре,
започна и разширение, но
също по това време на промените беше ликвидиран.
И още. В края на 1982 г. в
ОНС – Враца ми възложиха да поема ръководството и монтажа на паметника на септемврийци на „Томин мост“ край Криводол.
През 1983 г. – 60 години от
Септемврийското въстание,
се предвиждаше подходящо
отбелязване на тая дата от
нашата революционна история. Там са загинали 150
въстаници. Паметникът е
по проект на скулптора Цветко Йорданов, висок е 32 метра, зидан от врачански блокове. Сключихме договор
с фирма от София към Съюза на българските художници. Разбра се, че бригадата, която ще изработи паметника, е на Въто Цолов от
с. Кален. За 1300-годишнината на България тази бригада е изработила паметника на създателите на българската държава над град Шумен по проект на скулптора Валентин Скорчев. Работата продължи повече от 10
месеца, завърши успешно и
на 23 септември стана вълнуващо тържество.
Въто Цолов днес живее
в с. Кален, има ателие и изгради паметник на загиналите от селото във войните.
Той изработи и един детайл
от паметника на загиналите във войните и от с. Типченица.
Накрая за още една вълнуваща за мен среща с хората от Кален. През септември
1951 г. ние, неприетите в институтите, в които първоначално кандидатствахме, се
намерихме в Лесотехническия институт – Механизация на дърводобива. Втората година бях избран за секретар на младежкото дружество и отговорник на курса. Останах такъв до края на
петте години следване. Един
път ме заговори станалият
вече любимец на курса Любомир Тошев: „И аз съм от
твоя край. Моите дядовци са
преселници от Кален в с. Галово, край Оряхово“. Любо
Тошев, след като си изкара
времето по разпределение,
завърши МЕИ и постъпи в
проектантския институт на
Балканкар. Между другото,
там работеха повечето от нашите състуденти от Лесотехническия институт. Макар

и с неудобство ще си позволя да кажа, че след като отидох във Враца, завърших задочно ВИАЗ – професионалната ми любов от строителния техникум. Направих
дипломна работа за Втора
атомна. И сега не мога да се
примиря, че на тия две жени,
които подписаха споразумение с Европейския съюз за
затваряне на четирите блока
на АЕЦ, това им се води като
заслуга. Сега заемат високи
постове в държавата.
Любо Тошев с брат си дойдоха в ОНС – Враца да уреждат една собственост – кантора на баща им в Оряхово.
На място видяхме за какво
става въпрос и разпoредихме на техническата служба
на Съвета да оформи необходимите документи. Като
разговаряхме с брата на
Любо, се разбра, че той е доцент в Медицинския институт във Варна. Не е доживял
да стане професор, но е съавтор на учебник по дентална медицина. Така че той,
доктор Цветан Тошев Цеков, е с корен от с. Кален и
съавтор на учебник.
Любо Тошев идва два
пъти в Мездра като представител на ДСО „Транспортно
машиностроене“. Един път
в комисия, която да приеме проекта и изработката на
каравана от Любен Петков,
главен технолог в Промкомбината. Караваната беше
приета и ни информираха,
че ще я възложат за изработка в завода в гр. Велики Преслав, където вече се произвеждаха малки автобуси с
български двигатели („Перкинс“). Втори път господин
Тошев дойде с жена си и ми
гостуваха, след което отиде
на годишното отчетно събрание на МЗ „Искър“. Това
беше последното събрание
на завода. От предприятие с
повече от 1000 високоплатени стругари, фрезисти и технолози, сега дали са останали повече от тридесет човека!
Любо се пенсионира, разболя се и през март 2014 г.
почина. Заминах за София,
помолиха ме да произнеса
слово и се разбра, че той има
вече званието доцент.
Дано опитът ми да предам
доброто, с което съм впечатлен от достойните хора на с.
Кален, се приеме и с това да
добавя нещо истинско към
името на селото, с което то
заема мястото си сред селата от нашия край.

Абонирай се и спести!
Радина, 2 г., 6 м.
http://mezdra.bg

Скъпи читатели, отново стартираме нашата абонаментна кампания за Общински вестник „Мездра XXI век“ за оставащите 6 месеца от 2016 г., както и за цялата 2017 г.
Цените за абонамент са както следва:
За 6 месеца (до края на 2016 г.) - 3,60 лв.
За 12 месеца (за цялата 2017 г.) - 7,20 лв.
Абонаментната такса може да заплатите на касата в Информационен център Мездра (в сградата на Общинска администрация).
Предварително Ви благодарим за оказаното доверие!

http://facebook.com/mezdra

