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Почетоха делото на Апостола
пред паметника му в Мездра
Н
ад 150 души, сред
които и кмета на
Община Мездра
инж. Генади Събков почетоха 143-годишнината
от обесването на Апостола на свободата – Васил
Левски.
На най-новия паметник на Апостола в България учениците от втори
и четвърти клас на местното СОУ „Иван Вазов“
изпълниха рецитал с откъси, възхваляващи делото на Дякона, а децата
от вокалната група към
ОУ „Христо Ботев“ изпълниха патриотичните песни-стихотворения
на Добри Чинтулов „Вятър ечи, Балкан стене“ и
„Къде си вярна ти, лю-

бов народна?“. Най-мал- СОУ „Иван Вазов“, деца от „Просвета-1925 – Мездра“,
ките участници в чества- детските градини, предсе- както и много граждани на
нето бяха подготвителни- дателя и секретаря на НЧ общината.
те групи на детските градини, които гордо размахваха
трибагреници, въпреки лошото време.
След изпълнението на
вокалната група градоначалникът на Мездра изказа своята дълбока почит и
благодарност към делото на
Васил Иванов Кунчев, като
пожела на всички граждани
на Община Мездра да запазят заветите и пламъка, наследени от Левски.
Цветя пред паметника
поднесоха служителите на
Общинска администрация
– Мездра, председателя и
сенаторите от Общински
съвет – Мездра, ученици от

Община Мездра
3100, Мездра, ул. „Христо Ботев” 27, тел.: 0910 / 92 116; 0910 / 92 321
e-mail: mezdra@mail.bg, http://mezdra.bg

5% OТСТЪПКА 5%

Уважаеми съграждани,

Тече срока за плащане на местни данъци и такси. Възползвайте се от възможността да заплатите:
1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци:
Първа вноска до 30 юни; втора вноска до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка от 5%
2.Дaнък върху превозните средства:
Първа вноска до 30 юни; втора вноска до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка от 5%
Отдел “Местни данъци и такси”

http://mezdra.bg

Мисъл
на броя:
Всеки ден трябва да
слушаш поне една песен,
да погледнеш една хубава
картина и ако е възможно,
да прочетеш едно мъдро
изречение.
•Гьоте•

Село Лик найсетне има кмет

С

ъдът потвърди избора на новия кмет на
село Лик. 4 месеца след
местния вот Върховният административен съд
сложи точка на дилемата
законно ли е избран кметът на селото. Магистратите решиха, че няма нарушения при броенето
на гласовете на Нецо Нецов и той може да се счита за легитимен кмет на
подбалканското село с
500 жители.
Като претендент на БСП
той спечели 50,30% от
гласовете на отишлите
до урните. Опонентката му на втория тур Гена
Кръстева пък взе 49,70
на сто и оспорва изборите. Административният съд във Враца потвърди решението на общинската избирателна комисия в Мездра, според
което Нецо Нецов е спечелил изборите.
След това върховните
магистрати са преценили, че изводите на колегите им от Враца са правилни и обосновани, че
постановеното решение
не страда от пороци, а е
законосъобразно и като
такова следва да бъде
оставено в сила. Решението на ВАС е окончателно. XXI
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Зарязаха лозите
в Мездренско
В

повечето населени
места в Oбщина Мездра почитат Трифон Зарезан на 14 февруари. Празници бяха организирани в селата Типченица,
Лик, Долна Кремена, Игнатица, Оселна, Ребърково и
Царевец, където зарязаха лозята и дегустираха селекция
от вина. В Горна Кремена и
Крапец пък почетоха и Св.
Валентин и нарекоха тържествата “На любовта и виното”.
В Лик веселието стартира
още от ранните зори на Трифон Зарезан. Въпреки че нямаше и помен от снежна по-

кривка, духът на „трифоновци“, както шеговито се нарекоха всички дошли да направят един от първите земеделски ритуали през годината, се беше вселил в тях, както и в рубинената течност,
която кротко чакаше при масивите. Кмета на Община
Мездра инж. Генади събков
също уважи празника, като
заряза първата лоза на един
от масивите в Лик.
По традиция най-голям празник се организира в село Типченица, където местен винопроизводител отглежда доста сериозни лозови масиви. Там заря-

заха лозите, Женския народен хор “Типченски майки”
огласи полята със своите изпълнения, а по-късно избраха и царя на лозята след обстойна дегустация на вина.
Тази година домакините очакват и почетни гости – вицепремиера Ивайло Калфин, зам. министър Иван
Аспарухов и генерал Михо
Михов. И както си е редно
празникът завърши с кръшни български хора, на които се хвана и пристигналия
да уважи празника на всички в Типченица кмет на Мездра, и се изпи доста вино за здраве и берекет.
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Трифон Зарезан
С венец от лозови пръчки, с бъклица черно вино
и с погача хляб, омесена грубо, по мъжки,
крачи царят лозарски през редовете.
И се насилва да празнува душата му,
но очите му мокро светят.
Ризата му е потна, по ръцете му лепне мъзга
мъка гори в погледа, но и спомен светъл,
и мъдрост предвечна – сложна като живота,
проста като смъртта ...
Днеска лозарят трябва да направи магията,
с която в далечната алена есен
ще се кършат лозите от тежки гроздове,
а осите замаяни ще кръжат и звънят
над кошовете с грозде и над пазвите на жените...
Така ги помни, тези гроздобери от някога –
със глъчка и смях, с песни и танци
на боси момински нозе във каците,
с вкус на шира, на устни и на любов...
И на още толкоз много неща, дето не са за казване...
Студено е още, още е гола земята.
Лозите протягат тънки пръсти нагоре
в молитва за много родитба, или за пощада,
и плаче лозето и се радва лозето, и пее косера
в треперещата от старост ръка на резача...
Лозарят на ум разговаря със сивите сенки
на отдавна починали и погребани хора
(баща, братя, приятели, близки, роднини, комшии).
Крачи заедно с тях във едно голямо шествие,
стигащо чак до хоризонта - лозар до лозаря,
майстор до майстора, винар до винаря отдавна изтлелите жреци, свещенодействали някога
върху златната земя на България...
Многолюдно, весело, радостно шествие
извило се през запустелите хълмове,
през подивелите слогове, през погиналите лозя...
Но когато се вглежда, разбира с тъга,
че това са само: на мъглата бялата прежда,
оскрежени дървета, вятър и намаляваща светлина...
Крачи дядо Трифон и плаче над участта си да е последният останал лозар, най-най-последният...
Оня, дето с жал и безсилна ярост ще гледа
как завещаните ни още от траките разкошни лозя
се връщат в прегръдките на своята дива прамайка.
И как отново настават предчовешките времена...
Светла Дамяновска

Старото и новото се сляха в Дионисиевите празници на „Калето”
В

навечерието на Трифон
Зарезан десетки хора се
събраха в археологически
комплекс „Калето” край Мездра. Причината бe съживяването на една древна традиция – празненствата в чест на
Дионисий и преплитането им
в делото на св. Трифон. Идеята зад това преплитане на обичаи е на режисьора Юли Пухалски, като на сцената се изявиха експерименталния театър и представителния танцов ансанбъл към НЧ „Просвета-1925 – Мездра“.
Режисьорът заяви, че Трифон Зарезан е християнски
светец, като е прието на негово име да се чества денят на
лозарите и винарите. С тази
симбиоза Пухалски успешно
успя да прелее „тракийското с
древногръцкото и това по-съвременното и модерното кое-

то е в наши дни.“
Венелин Кръстев, който се бе превъплатил в ролята на бог Дионисий не скри
въодушевлението си, като
сподели, че това е било едно
от най-интересните неща,
които са му се случвали.
„Беше много различно, разчупено и на мен лично много ми
хареса.” допълни самодееца.
Освен богата на танци и музика програма, за всички гости на празника бе приготвено
и специално питие – греяно
вино по стара древноримска рецепта. Димитър Павлов – уредник на АК „ Калето“ - Мездра спомена, че както сочат старите римски документи това е било рецепта
за лекуване на разбити сърца. В него има доста ароматни подправки, но те остават
тайна. XXI
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Проведоха урок по родолюбие
в СОУ “Иван Вазов” в Мездра

Н

а 18 февруари 2016
г. в СОУ „Иван Вазов“ - Мездра бе
проведен интерактивен
урок по родолюбие със
специалното участие на
Красимир Богданов – историк, председател на Областен комитет на ВМРО
и народен представител от
МИР-6 Враца, Красимир
Тодоров,
зам.председател на ВМРО и председател на ПК „Труд“ Мездра,
Евгени Кучков- художник
и Марин Цветков, общински съветник в Общински съвет - Враца. По стар
български обичай гостите
бяха посрещнати с хляб и
сол.
Ученици от 4-ти клас рецитираха стихове, посве-

тени на Васил Левски, а учениците от 6-ти клас, СИП”
Български език” представиха драматизацията „Апостолът в премеждие“. Младежите от ученическия парламент
зададоха интересни въпроси
за делото на Левски и нуждата днес от национални герои
и включиха в увлекателната дискусия гостите. Богданов бе обстоен в отговорите
на въпросите, които му бяха
зададени, като по този начин
показа на младежите, че патриоттизма не е просто наречие, а призвание.
Посланието, което Красимир Богданов остави към
днешното поколение е да
помним Левски и винаги да
казваме истината за българската история.

Учители, инспекторат и родители бяха заедно
на работна среща „Да погледнем отвъд етикета”

З

а трети пореден път
ОДЗ № 2-гр. Мездра събра институции от община Мездра на работна среща за обсъждане на важни
текстове в новия Закон за
предучилищно и училищно образование при подкрепа личностното развитие на децата, съобразно
индивидуалните им образователни потребности.
Присъстващите участваха в „извънреден вътрешноведомствен полет
на българска авиокомпания“, разпределени в шест
работни групи: детски
учители, начални учители,
родители, представители
на социални институции,
ресурсни специалисти от
РЦ – Враца и експерти.
Програмата включваше
три информационни панела, като във първи информационен панел акцента
беше поставен върху ранното откриване и подкрепа
на деца с обучителни трудности в условията на детската градина.
Мариана Петрова, главен учител в ОДЗ № 2 – гр.
Мездра, представи предхождащите дейности на
педагогическия екип в детското заведение с обобще-

на извадка и анализ на анкетно проучване при родители и
учители по темата.
Във втория, дискусионен
панел, се обсъдиха сериозни въпроси за ранното идентифициране на деца с обучителни трудности още в детската градина, сътрудничеството с родителите, ресурсите
за подкрепа, съдействието
на социалните институции
и ефективната помощ на експертите.
„Напасваме ли децата
към определен набор от индикатори или им залепваме етикета или ги разглеждаме като отделен индивид,
като осигуряваме подкрепа,
за да ги оценим в тяхната цялост?”
Острите въпроси предизвикаха активни позиции
на отделните институции с
приложение метода на Едуард де Боно „Шест мислещи шапки”, който помогна
за дефиниране на ситуацията , вземането на решения и
планирането на последващи
стъпки.
Участниците в работната среща имаха възможността да получат „експертни”
отговори от Ваня Трайкова
– гл. експерт Дирекция „Образователни програми и об-

http://mezdra.bg

разователно съдържание”
на МОН, Даринка Костадинова – ст. експерт по предучилищно възпитание на
РИО – Враца, Лорета Колева
– ст. експерт по организация
на средното образование на
РИО – Враца, София Дерменджиева – зам. директор и
ръководител катедра „Педагогика и методика” филиал
Враца на ВТУ”Св.Св.Кирил
и Методий”, Мирослав Па-

влов – гл. експерт „Хуманитарни дейности” в Община
Мездра, Тошко Стоянов – гл.
експерт „Образование” в Община Мездра, педиатрите –
д-р Павлова и д-р Лечева.
В третия, кооперативен
панел, присъстващите изработиха съвместно Механизъм за взаимодействие между институциите при подкрепа на деца с обучителни трудности в детската градина.

Определиха и основната цел.
Обсъди се и се подписа Споразумение за сътрудничество
и координиране действията
на заинтересованите институции при оказване на подкрепа на деца с обучителни
трудности. Така ще се гарантира взаимното партньорство и съвместните действия
при прилагане на Механизма
за взаимодействие на институциите. XXI
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Пчеларите в Мездра организираха
изложение на мед и пчелни продукти

П

челарско
дружество “Нектар”- Мездра, Oбщина Мездра и Общинската поземлена комисия организираха “Пчеларско изложение
2016” за дванадесети пореден път. Поводът бе празникът на пчеларите, който
беше отбелязан в деня на св.
Харалампий. Изложението
беше открито на 11 февруари, от 9.30 часа пред сградата на Общинска администрация. Денят се случи и пазарен за града.
Останалите по-малко от дузина производители, гледащи
кошери в района, предложи-

ха акациев, билков, липов и
манов мед, пчелни продукти
– пчелен праtшец и пчелен
клей и пчелни артикули – восъчни основи, кошерища и
пчелни рамки. Изложението
предизвиква традиционно
голям интерес сред жителите и гостите на Мездра, които се запасяват с предлаганите на по-ниски цени сладки
изкушения. За посетителите на изложението организаторите от Пчеларско дружество “Нектар”- Мездра, Община Мездра и Общинската
поземлена комисия бяха подготвили листовка с 12 причини да се консумира мед.

За разкопките в „Калето“ ще се разчита
на Министерство на културата

М

алка площ остава от
западната част на
хълма “Калето” в Мездра,
която все още не е изследвана. Ръководителят на
разкопките археологът доцент Сергей Торбатов се
надява, че тази година разкопките на античния пласт
ще бъдат приключени чрез
кандидатстване за сред-

ства от Министерството на
културата. След това Община Мездра ще може да кандидатства за цялостно реставриране на археологическия обект.
“Имахме амбицията да
приключим с проучванията на античния пласт на хълма “Калето” в Мездра. Орязаното финансиране не

ни позволи това. Разчитаме през настоящата година, по линия на целевите
финансирания на Министерството на културата, да
кандидатстваме и евентуално с отпуснатата ни субсидия да направим това,
което мислехме да направим още 2014 година”, каза
арх. Сергей Торбатов. XXI

Състоя се първата
сватба на Мездра
Н

яма по-красив момент в живота на едно младо и
тепърва започващо своя житейски път заедно семейство от това да сключат свещен съюз. А едва ли има
по-радостен миг и за всички нас като граждани на Мездра от това едно младо семейство да избере да живее,
да се обича и да създаде поколение именно на територията на общината.
На 20-и февруари Мирослав Кръстев и Паулета
Кръстева от село Камено поле изразиха и запечатаха
своята силна любов със заветното „Да“ пред повече от
50 свидетели в ритуалната зала на общината.
Всички служители на Общинска администрация Мездра изказват своите най-сърдечни поздравления
на новото семейство, а кмета на Мездра инж. Генади
Събков поднесе поздравителен адрес и кошница с приятни изненади, с които младото семейство завинаги да
запомни този така чудесен миг. XXI

Читалищен конкурс “Георги Тодоров”
Регламент: Право на участие имат всички жители на Община
Мездра, навършили 18 години. Конкурсът е анонимен - творбите се подават неподписани, придружени със запечатано
пликче, съдържащо личните данни на автора (трите имена,
адрес, телефон и e-mail). Неанонимни текстове няма да бъдат разглеждани.
Раздели:
1. Поезия - приема се до 1 (едно) непубликувано стихотворение;
2. Художествена проза - приема се до 1 (един) непубликуван
разказ, не по-дълъг от 3 страници;
3. Краезнание - приема се до 1 (един) непубликуван прозаичен текст, не по-дълъг от 3 страници;
Конкурсът стартира на 14.01.2016 г., приемането на творбите приключва на 05.04.2016 г.
Текстовете ще се предават на Валентина Цекова в НЧ “Просвета-1925 - Мездра” или по пощата, на адреса на Читалището:
Мездра - 3100,
ул. “Просвета” №2
НЧ “Просвета-1925 - Мездра”
(за литературния конкурс).
Тържествено отчитане на конкурса ще се състои на 22.04.2016 г.
Награден фонд: И в трите раздела се връчва по една парична награда “Георги Тодоров”. Всички автори получават грамота за участие в конкурса.

http://mezdra.bg
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Къде е Левски днес?
В

Павел Петров

асил Левски – онзи
реален човек, но
същевременно и
толкова имагинерен образ, който почти като Диоген сме тръгнали да търсим. Въпреки всичките
тези 143 години, в които
образът му болезнено ни
напомня за това, че сме
синове и дъщери на множество велики българи,
все още държим светилник в ръката си и трескаво търсим Дякона.
Та, къде е Левски днес?
Наистина ли образът му
остана привързан за същото въже, на което се
провеси тялото му преди
143 години?

Левски е жив!
Да, може би физическото
проявление на Васил Иванов Кунчев няма как да присъства днес, но неговите
завети все още живеят във
всеки един от нас.
Похвално е да видиш как
читалищните и училищните дейци, въпреки трудностите, са готови да събудят
онзи пламък във всеки, дръзнал да се докосне до почти
утопичното значение на думата българщина.
Всъщност, делото на Васил Левски ни показва колко силни и мотивиращи могат да бъдат мечтите. Желанието и копнежите на един
неуморен българин за чиста
и свята република могат да

преборят и най-свирепите
заптиета, да вдигнат и найпреклонената глава. Именно този пламък превърна
Васил Левски в национален
герой.
Левски днес? Освен футболен клуб, Левски е синоним на визионерството в
нас, на безкористното и самоотвержено дело за по-добър свят и за по-добри хора.
Левски е жив, 143 години след неговото обесване.
Левски е жив във всеки един
от нас, но мисля, че е време
да сменим бледото пламъче
в нас с по-силна светлина и
да открием образа на Дякона за себе си, както и за идните поколения.
И пак – Левски е жив!

Уникален стенопис
краси черква в Крапец
И

зключително рядко изображение на
Васил Левски като светец е зографисано в селски храм. Стенописът,
който изобразява големите личности на българското Бъзраждане
Васил Левски и Софроний Врачански се намира в храма “Св. Вмч.
Димитър Мироточец” в
с. Крапец, община Мездра. Хората от селото
не са чакали Българската православна църква
да канонизира Апостола на Свободата, а сами
са го обявили за светец и
го почитат като светиня.
Параклисът, в който
се помещава внушителният стенопис е изграден за 2 години и осветен през 1997 г. Православният храм е изографисан от младите възпитаници на худ. академия в София Лили Попова, Мирослав и Любомил Стефанови, които се опитват да създадат съвременен стил в
традиционната българска иконография. Образът на Левски, изогра-

фисан като светец, е единственият в България.
Васил Левски е изобразен
с четническата си униформа и с меч в ръце, както по
канон се рисуват светците-

http://mezdra.bg

войни. Заради свети Левски хората от село Крапец
не пропускат на днешната
дата да влязат в храма и да
запалят свещица в негова
памет. XXI

Снимка: Борис Кръстев
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Читателска
поща
Скъпи съграждани,
С цел да бъдем все по-близо до Вас
и Вашите проблеми, радости, идеи и
предложения, възраждаме една прекрасна рубрика - читателската поща.
Вярваме, че общественото мнение е
най-ценния коректив и оценка за работата, която вършим. Вярваме, че
хората на Община Мездра са най-важни, а това ни дава повод за неизменна гордост.
Нашата мисия е да бъдем възможно
най-близо до хората, да им помагаме да се развиват и да правят всичко
това, което е вътре в тях.
Ще се радваме да получим Вашите
въпроси, на които неизменно ще отговорим.
Можете да изпращате вашите запитвания на адрес:
3100 Мездра, ул. „Христо Ботев“ 27
Вестник „Мездра XXI век“
Или на електронната ни поща:
mezdra21vek@mezdra.bg
Благодарим Ви предварително!
http://facebook.com/mezdra

6

Събития

9 - 24 ФЕВРУАРИ 2016

Локо /Мездра/ с трета победа
в подготвителния период

Двама французи от школата на ПСЖ дебютираха неофициално с червено-черната фланелка

Т

ринадесетият в класирането в „Б” група
Локомотив /Мездра/
победи с 2:1 като гост Септември /Симитли/ в относително лесен за Локо двубой, който се игра на „Арена Крупник”. Точни за възпитаниците на Анатоли Тонов бяха Никола Яначков
и Антонио Хаджииванов,
а почетното попадение за
Септември /Симитли/ отбеляза Тихомир Костурков. Двубоят започна с минута мълчание в памет на
наскоро напусналата ни легендата на българския футбол Трифон Иванов.
Локомотивци откриха резултата в 11-ата мин. чрез
юношата на Левски Никола Яначков, който пока-

за завидната форма на отбора от Мездра като отбеляза фамозен гол с удар извън наказателното поле.
Пъровто полувреме завърши без голяма интрига и
при резултат 1:0 за Локо.
Три минути след паузата
Владислав Златинов и Антонио Хаджииванов направиха чудесна комбинация
и с изстрел със странична ножица Хаджииванов,
който през зимата се раздели с Пирин, успя да прониже безпомощния страж на
Септемврийци за 2:0. Две
минути преди края на срешата домакините от Септември (Симитли) успяха
да върнат един гол, но силите им, а и времето не стигнаха за измъкване на равен-

По всичко личи, че подството. Почетния гол отбеляза Тихомир Костурков, готовката на мездренските
отклонявайки с глава цен- „железничари“ за старта на
втората част от първенствотриране от корнер.

то в „Б“ група дава прекрасни резултати. Първенството ше бъде подновено на 28-и февруари.

Рая е новата надежда
в леката атлетика
С

лед Йоло Николов, Митко Ценов и Милица
Мирчева, доайенът на леката атлетика в Мездра и дългогодишен треньор на спортен клуб “Атлет” Георги
Митев явно е открил своята нова бъдеща звезда - Рая
Лалова, която завоюва първата си титла за годината. На
държавното първенство по
лека атлетика за момичета
и момчета под 16 години в
зала в Добрич, на 800 метра
тя завоюва златния медал с

време 2:24.98 мин. Лалова
дръпна пред конкурентките
си още от старта и със свое
темпо остави далеч зад себе
си втората - варненката Грени Енчева, от “Черно море
Атлетик” Варна, с 2:26.13
мин, и третата - Елица Тодорова, от “Средногорски
атлет” Пирдоп, 2:30.97 мин.
Това бе своеобразен реваш за младата мездренска
бегачка, която бе дисквалифицирана на 400 метра и не
успя да бяга на финала. XXI

Локо 1929 би Ботев /Кз/ Оселна разби Озировец с 10:2,
в спаринг с 9 попадения братя Иванови с два хеттрика
Ч

етвъртодивизионния
Локомотив 1929 се
наложи в Мездра с 5:4 над
състезаващият се в северозападната „В” група Ботев /Козлодуй/ в контрола.
С хеттрик за успеха на водената от Кунчо Кузманов
формация се отличи Валдемар Стоянов, а по веднъж се разписаха Александър Александров-Вош

и Илия Илиев. За гостите
вкара румънецът Мариус
Станкулеску, който преди няколко години бележеше гол след гол за култовата формация Дунав
09 /Лесковец/ на Ивайло
Вагенщайн. Останалите
попадения за Ботев бяха
дело на Ангел Големанов,
Денис Гърлов и Иван Иванов. XXI

http://mezdra.bg

С

кала 2015 /Оселна/ разгроми с 10:2 Озировец
/Долно Озирово/ в контрола, която се игра на стадиона в Зверино. Очакванията, че двубоят между лидерите на „Б“ група във Врачанско и на „Б-1“ в Монтанско ще бъде равностоен по
никакъв начин не се оправдаха. Двубоя започна добре, но след бързи 2 гола в
актива на Скала 2015, ин-

тригата в мача бе напълно
премазана.
Кметският тим на Росен
Николов продължава да вдига класата си и да трупа популярност, излизаща вече извън рамките на региона. През
следващата седмица формацията ще мери сили с Локо /
Сф/ или Марек /Дупница/.
Братското дуо Георги и
Емануил Иванови направиха по един запомнящ се

хеттрик, Пламен Венчов допълни актива си
с 2 гола, по веднъж точни бяха Владимир Стоянов и Иван Крумов. Капитанът Димитър Георгиев се отчете с 3 асистенции. Едно голово подаване бе дело на Димитър Руменов, брат на отново игралия стабилно в
защита Светослав Руменов-Фрино. XXI

http://facebook.com/mezdra
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Смях
през
сълзи

Мъж се връща от командировка, влиза в спалнята и гледа жена му под юргана с друг
мъж.
Онзи става, облича се и
се изнизва тихо, без да каже
дума.
- Кой беше този?!
- Откъде да го знам?! Нали
виждаш - ни на теб здрасти,
ни на мен довиждане…
Бащата мели месо за домашни суджуци. Прибира се
дъщерята с някакъв младеж
и заявява:
- Тате, това е Иван. От днес
той ще живее у нас!
Бащата без да прекъсва заниманията си:
- Чудесно! И без това от
Пешо почти нищо не остана.
Млада двойка на 14 февруари в ресторант:
- Келнер, още една бутилка вино!
- Ама, мило, днес има и
друг празник...
- Верно! Келнер... и порция
панирани сърчица!
Евреин носи в Израел портрет на Ленин.
- Това какво е? - питат го на
руската митница.
- Не “какво”, а “кой”! Това е
другарят Владимир Илич Ленин!
На израелската митница го
питат:
- Това кой е?
- Не “кой”, а “какво”! Това е
рамка от злато!
Двама приятели се срещат.
Единият, сериозен и тежък
бизнесмен, изтупан с костюм, носи голяма златна обица на едното си ухо. Другият
го пита:
– Какво става бе, каква е тая
обица?
– Ох, не питай… Дълга история.
– И откога я носиш?
– Откакто, жена ми я намери в леглото…

Думите отлитат, написаното остава

Издава и разпространява
Община Мездра

http://mezdra.bg
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90 години от рождението на
Петко Мичев – скулпторът
от Старо село

А

Светла Дамяновска

ко не си беше отишъл от този свят в
края на 2010 г., сега
(на 22 февруари 2016 г.) Петко Мичев щеше да навърши 90 години. Той беше талантливият ваятел, творецът, който вдъхваше живот
на дървото и пресъздаваше
с рядко умение и художестевен финес многообразната красота на живота. Негови творби и досега се съхраняват във фондовете на
много галерии в България
и по света (Франция, Япония, Русия и др.). Стотици
са изящните му скулптурни композиции, въплътили
в себе си българския дух и
хубостта на хората и природата ни. Част от тях и досега са собственост на семейството му, друга част –
на ценители и културни институции. За жалост предпочитаният от него материал за работа - дървото е нетраен, в сравнение
с камъка и метала. Част от
скулптурите на Петко Мичев вече са засегнати от
времето и вредителите. Но

макар и рядко, Петко Мичев е работил и с така наречените от него – студени
материали. В град Мездра
се намира бюст-паметник
на Максим Горки, изработен от бронз и бял камък.
Край град Бяла Слатина произведението „Очакване” (седнало момиче с цвете) от бял врачански камък.
В парковата среда на град
Плевен – бронзова фигура
на девойка, с названието
„Младост”. А върху фасадата на Читалище „Надежда – 1871” в град Оряхово
е монтиран прекрасният
бронзов релеф, с портрета
на големия композитор на
Северозапада Дико Илиев.
Творческата биография
на Петко Мичев е дълга
и плодотворна. След завършването на Художествената академия в София
през 1954 г. младият творец
се прибира в родното си
Старо село и започва да рисува от натура, след което
вае образите от глина, претворява ги с гипс, експериментира с различни материали, за да пресъздаде

Децата на Мездра

идеите си. И бавно, но неотклонно напредва в стремежа си да одухотвори суровата материя и да я подчини на въображението си.
Над 50 години той активно
работи в ателието си, в своя
дом в Старо село. Селцето,
чиито жители днес са малко над 100 души беше център на необятната му творческа вселена, мястото, където той създаваше произведенията си и от където
те тръгваха по света. Това
своеобразно отшелничество не попречи на творбите
му да заемат достойно място в историята на българското изобразително изкуство. А авторът им да бъде
член на Съюза на българските художници и на Групата на врачанските творци. Скулптурните композиции на Петко Мичев
са експонирани в над 20
общи изложби в столицата
и страната (Мездра, Враца, Видин, Монтана и др.),
а самостоятелните му изложби (приживе) са 8 на
брой.
Любовта към родния
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край и творческата свобода, на която скулпторът се
радваше в родното си село
са причините да изживее
живота си в него, неизкушен от възможности-

те на големите градове
или София. И да остане една от ярките личности на селището, на
общината ни и на Северозапада.

Ученици от Мездренско
отбелязаха Свети Валентин
П

Денис, 5 г.

Барелеф на Дико Илиев върху фасадата на читалище “Надежда‘'

о повод Свети Валентин в последния
учебен ден от седмицата момичетата от БМЧК
към СОУ “Свети Климент Охридски” - Зверино и тяхната ръководителка Петя Илиева реализираха прекрасна инициатива – през междучасията по училищната радиоуредба зазвучаха любовни песни, напомняйки за идеята на празника.
През голямото междучасие организаторите обясниха историята за Свети
Валентин и любовта му
към дъщерята на неговия пазач в затвора.
“На всеки 14 февруари по цял свят влюбените си разменят клетви за

вярност, бонбони, цветя и
подаръци и то все в името
на Свети Валентин”.
В коридора пред учителската стая имаше поставена украсена със сърца пощенска кутия , в която всеки да постави своето послание към любимия човек.
В същия ден учениците

от БМЧК - Мездра под
мотото “Нулева стигма, нулева дискриминация” раздадоха над
100 изготвени от тях
сърчица и прикрепени
към тях презервативи
на младите хора в заведения и в центъра на
града.

