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Новият паркинг на Болницата

2017 г. на УС на Проект „Красива България“,
Министерството на труда и социалната политика одобри кандидатурите
за 44 обекта, сред които и
болницата в Мездра.
Проектът e по мярка
„М02 – подобряване на
социалната инфраструк-

тура“. Заложени са: ремонт на покрива на сградата на лечебното заведение с битумна смес и водоотблъскващо покритие, полагане на мазилка и боядисване на фасадите, както и асфалтиране на пространството за
паркиране на автомоби-

ли. Общата стойност на
проекта е 129 997 лева.
40 % /51 999 лв./ от средствата са осигурени от
Министерството на труда
и социалната политика.
Съфинансирането от
страна на Община Мездра е в размер на 77 998
лв.

Ясни са щетите
от бурята в Мездра
143 213, 92 лв. са необходими за възстановяване
на щетите след падналата
градушка и обилните дъждове, връхлетели Общината на 3 юли т.г.
Комисия,
сформирана със заповед № 483/
03.07.2017г. на кмета на
Община Мездра, извърши оценка на щетите в населените места най-силно засегнати от природната стихия.
В Кален за ремонт на
улици и подпорна стена
ще бъдат необходими 3
639, 19 лева. В Долна Кре-

мена трябва да бъдат отремонтирани 4 улици, като
стойността на ремонта
възлиза на 4 296, 60 лева.
80 832, 46 лв. ще струват
дейностите по полагане на
асфалтобетон и трошенокаменна настилка на три
улици в Горна Кремена. В
Игнатица за ремонтиране
на улиците „Рила“, „Стара
планина“, „Любен Каравелов“, „Георги Димитров“
и „Витоша“, са необходими 6 560.93 лв. Дейностите по ремонта на улиците
„Александър Стамболийски“ и „Маршал Толбу-
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Ремонтират МБАЛ-Мездра
по „Красива България“

Започна ремонтът на
Многопрофилната болница за активно лечение в
Мездра. Вече е положена
новата асфалтова настилка на паркинга на здравното заведение. Дейностите се реализират по проект „Красива България“.
С Решение № 1 от 1 март

На страница 4

Комисия оценява щетите

хин“ в Руска Бяла възлизат на 1 002,54 лв. В Типченица засегната е улица
„Йордан Юнчев“, чиито
ремонт възлиза 20 814, 39
лв. Улица „Родопи“ в Лик
може да бъде възстановена с 4 643, 34 лв.
Предвижда се корекция
на дере „Мала река“ в Ребърково.
Ремонтните дейности

по свлачищата в Люти дол
на улиците „Любен Каравелов“ и „Бузлуджа“ ще
струват 3 594,23 лв. Дейностите по ремонта на моста на улица „Цвятко Радойнов“ в Лик ще струваа
805,26 лв.
Ремонтът на отсечката
Мездра – Царевец при километър 20+300 ще отнеме 1475, 06 лв.

За първи път Общината приключва
финансова година без неразплатени разходи
АЛБЕНА МИЛАНОВА

„За първи път от демократичните промени в България Община
Мездра приключи финансовата 2016г. без неразплатени разходи във
всички звена и по отношение на всички второстепенни разпоредители с бюджетен кредит“
-това заяви кметът инж.
Генади Събков, който
представи годишния отчет на изпълнението на
бюджета на Общината
за м.г. по време на последното заседание на
ОбС.
„Община Мездра има
единствено неразплатени задължения от 61
000лв.,при преходен остатък 276 000лв., които сме осчетоводили и
не сме разплатили, тъй
като не сме убедени в
правилността на разходите. Те са за минали периоди от 2014г. и 2015г.
и за тях смятаме, че нямаме достатъчно основание за разплащане.”,
категоричен бе инж.
Събков.
Той допълни, че общинска администрация
е провокирала проверка
на АДФИ за една голяма
част от тези разходи.
„Община Мездра стартира финансовата 2016г.
с неразплатени разходи
от 8.5 млн.лв. В рамките
на година разплати 3.9

млн. лв. стари задължения и осъществи всички дейности, свързани
с обичайното съществуване на администрацията. В края на 2015г. Община Мездра бе в състояние на финансов колапс, но през 2016г.
благодарение усилията на администрацията се превърна в Община, която има относително стабилно финансово
състояние.
В условията на тежка финансова криза избрахме единствения верен път: на ограничаване на разходите; прекратяване на неизгодните
договори; прецизиране
на всички ангажименти
и строг контрол на доставки и услуги; оптимизиране на персонал; активни действия по отношение на длъжниците на общината; постоянен и текущ анализ на текущите и бъдещите приходи и разходи и недопускане поемането на необезпечени финансови ангажименти.“, допълни кметът. Според инж. Събков успехите във финансовата част нямат ясно
изразен видим ефект за
гражданите, но имат решаващо значение за развитието на всички останали сфери.
Продължава на стр. 2

Общината спечели финансиране
за оптимизация на училищната мрежа
Мездра е сред 19-те общини в България, спечелили финансиране по Националната програма за оптимизация на
училищната мрежа на Министерството на образованието
и науката. Общината ще получи 132 590 лева за извършване на строително-ремонтни дейности на приемното училище СУ "Климент Охридски“ в с. Зверино, след закриването на Основно училище "Хаджи Димитър“ в с. Елисейна.
Продължава на стр. 2
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АКТУАЛНО

За първи път Общината
приключва финансова година
без неразплатени разходи
Продължение от стр. 1
„Общинският бюджет е
като семейния бюджет. Какво самочувствие, какви мечти и какви планове за инвестиции могат да имат хора,
които нямат доходи и са потънали в задължения и заеми?!“, попита реторично
кметът общинските съветници по време на сесията.
Въпреки катастрофалното състояние в началото на
годината, през 2016г. са реализирани и всички набелязани инвестиционни задачи.
Разплатени са средствата за
асфалитиране и бетониране на 9улици. Изградени или
ремонтирани са 8 нови път-

ни участъка-обнови се пътят
Мездра-Крапец, засадени са
6 декара земя в Шабла, автопаркът в ОП “Чистота“ се
разшири с автовишка, багер,
сметоизвозващ автомобил.
„Това, което отчитаме през
2016г. е напрежението и усилията, които положихме първо в сферата на чистотата. С
новата организацция и порядъка, който влагахме в разходването на средствата, от
едно предприятие, което постоянно дължеше средства и
приключи 2015г. и стартира
2016г. с над 350 000лв. задължения, направихме така, че
в края на 2016г. да няма никакви задължения. При това

е свършено в пъти повече и
по-качествена работа. Доказа се, че можем да работим и
по този начин и при това успешно.
В режим на оцеляване и
предвид на високите очаквания към кметската управа
направихме поредна промяна. Вместо да възлагаме услуги и дейности срещу високо заплащане, предпочетохме да си закупим техника и пособия и сами да решаваме проблемите”, заяви
кметът.
Инж. Събков допълни, че
на 100% са изпълнени заложените цели в сферата на образованието, здравеопазва-

нето и социалните дейности.Той поясни, че общинска
администрация ще продължи да работи в условията на
строгата финансова дисциплина при разходването на
средства и в позиция на откритост, честност и загриженост към проблемите на
хората от Общината. Четирите постоянни комисии в
ОбС-Мездра единодушно
подкрепиха годишния отчет
на изпълнението на бюджета на Общината. След проведено гласуване съветниците приеха с 14 гласа „За”,
1-„Против” и 1-„Въздържал
се” разходването на средства през м.г.

АК“Калето“ - на 4 години

Инж. Димитър Павлов стана част от Мото клуб „Велика България“

Мотоклуб "Велика България''
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Стотици приятели и почитатели на АК“Калето“
в Мездра бяха гости на отбелязването на четвъртия
рожден ден на най-известния туристически обект в
региона. Ръководителят
на комплекса инж. Димитър Павлов изказа благодарност към многобройните участниците в празничната програма и хилядите приятелите на
АК“Калето“, с които осъ-

ществява ползотворно сътрудничество.
Кметът на Общината
инж. Генади Събков поздрави екипа на комплекса
за всеотдайния им труд за
поддържане на мястото в
естетичен и приветлив вид
и създаването на атракции
за посетителите.
Празничната програма
бе открита с изпълнения
на Женска певческа група „Детелина“ – с. Брусен.
За доброто настроение на
гостите се погрижиха още

Полезно

Завършиха заниманията
от лятното обучение на деца

Ученици,
завършили
IV клас от ОУ“Хр.Ботев“,
ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ и СУ“Иван Вазов“, заедно със секретаря на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Силвия Петкова и
психологът Цветанка Йорданова се запознаха с работата на огнеборците в Мездра.
Така завършиха заниманията от лятното обучение
на деца. Малчуганите видяха как се реагира при подаване на сигнал за тревога, разгледаха уредите, които има в пожарния автомобил. Огнеборците помогнаха на желаещите да загасят

пожар чрез използване на
високо налягане. Показаха
и уредите, които употребяват при аварийно-спасителни дейности и при пътнотранспортни произшествия.
Пожарникарите демонстрираха и как се гаси огън
с високо налягане. Децата
проявиха интерес към уредите, съоръженията и работата на пожарникарите.
„Най-интересно за мен бе
да се кача в пожарната кола
и да видя как се гаси огън.
Имах мечта какъв ще стана
когато порасна, но от днес
разбрах, че и работата на
пожарникарите много ми
харесва.“, сподели малкият
Николай Бойчев.
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Женска певческа група „Белокаменица“ –
с. Царевец и Група за
стари градски песни
„Мездрея“. Особен
колорит в музикалната програма внесе изпълнението на 5-годишната Йоана Лиловска с ръководител Анета Петкова. За
гостите на празника
на АК“Калето“ пяха
и младите дами от
Вокална група „Детски свят“. Народната певица Беатрис Александрова изпълни песни от
българския фолклор. Тя
е ученичка на известната Бинка Добрева и племенница на президента на
Мото клуб „Велика България“ Мартин Манев, който е с мездренски корени.
Малките гости на комплекса се забавляваха с викторина и опознавателни игри, организирани от
ПП“Врачански Балкан“-

Враца. Бурни аплодисменти предизвика връчването
на нашивките на новите
членове на Мото клуб „Велика България“. Президентът на организацията
Мартин Манев приобщи
към организацията ръководителя на АК“Калето“
инж. Димитър Павлов,
както и Тихомир Тодоров,
Георги Танчев и Тихомир
Златев. Призьорът от 55-я
Национален рецитал-конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия за любители Генчо
Драголов от Мездра рецитира стихотворението
„Зададе се облак темен“
на поета-революционер.
Спелеоклуб Мездра бе организирал състезание за
купата на Общината. Гостите на празника имаха
възможност да се разхладят и покачат своя адреналин чрез пускане с въжен
тролей от скалите над река
Искър.

Ремонтират детските площадки
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Общината започва ремонти на детските и спорни
площадки в града. Вследствие на вандалските набези част от съоръженията,
както и прилежащата им инфраструктура, са разрушени и е необходимо да бъдат
реновирани. В края на юни
инж. Светлин Цветанов, гл.
експерт „Инвеститорски и
строителен контрол“, обобщи резултатите от извършен
технически и строителен
контрол на всички 21 детски
и спортни площадки в града. Експертът направи оценка на състоянието на съоръженията съгласно Заповед
№ 446 / 16.06.2017 г. на кмета на Общината. Резултатите от проверката установяват, че цялостното техниче-

ско състояние на детските
площадки в Мездра е добро,
но поради недобросъвестни ползватели е необходимо да бъдат реновирани.
Най-засегнати са детските площадки и съоръжения
в кв. „Лещака“, на ул. „Първи май“, спортната площадка „Юшан“ и при блок „Леденик“. Повечето от повредите са по прилежащата на площадките инфраструктура – счупени дъски
на пейки и счупени кошчета за смет.
Започнали са подготвителни мерки за отстраняване на неизправностите
по съоръженията, като ремонтните дейности по констатираните забележки ще
започнат в най-кратки срокове.
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Близо 30 хил. лева
за проекти на граждани
Реализират 8 проекта по програмата
за малки местни инициативи
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Общинският съвет в
Мездра одобри реализирането на 8 от подадените 9 проектни предложения по програма
“Малки местни инициативи – Мездра 2017“.
Това стана на последното заседание на местния парламент. Съветниците одобриха предложенията със 17 гласа
„За“ и нито един „Против“ или „Въздържал
се“. Според подадените
проекти в Очин дол ще
се изгражда кът за отдих
и оформяне на прилежащите му пространства.
Във Върбешница ще се
създаде „Райско кътче“ в центъра на селото.
Предстои още подмяна
на дограмата в кметството в Горна Кремена, изграждане на стрийт фитнес на открито в двора на
СУ “Иван Вазов“ в Мездра, възстановяване на
каменната чешма в Руска Бяла и облагородяване на прилежащото
пространство. Ще бъде
ремонтирана и залата за
тържества в Царевец. В
Типченица ще се реализират мерки за енергийна ефективност на сградата на кметството /подмяна на част от дограмата, ремонт на помещения на кметството, пенсионерския клуб и салон към читалището/. В

Брусен ще се реализира
проект „Бъдеще за децата“, според който ще се
изградят три беседки за
отдих, ще бъде подменена ограда на детска площадка и ще се ремонтира тоалетна. За някои от
предложенията има възможност за търсене на
допълнителни източници на финансиране като
за пример бе даден проектът на СУ „Иван Вазов“.
Горна Кремена е селото, предвидено в списъка за капиталови вложения, да бъде
извършен ремонт на
сградата на кметството. Идеята е тя да добие завършен вид, затова ще се търсят варианти за освобождаване
на средства за монтиране на дограма и на тази
част от сградата, която
към момента не се владее от Общината. Сградата е публична общинска собственост, но е
предоставена за ползване от читалището. Това,
че те формално на този
етап не отговарят на условията на Програмата,
не означава, че сградата ще бъде оставена наполовина реновирана.
Крайният срок за изпълнение на проектите е 30ти октомври 2017г., като
за тях ще бъдат заделени
29 766.40 лв. от общинския бюджет.

Общината спечели финансиране
за оптимизация на училищната мрежа

Снимка: Министерство на образованието

Продължение от стр.1
През 2017 г. 19-те одобрени общини ще получат авансово 50% от сумите от МОН, като на Община Мездра ще бъдат преведени 66 295лв. За изграждането на нов компютърен
кабинет в приемното училище в Зверино ще бъдат
закупени 11 компютърни системи, интерактивна
дъска и периферия. Също
така ще бъдат доставени и 3 батерии от бутилки за пренос на компресиран природен газ. За подобряване текущото състояние на сградния фонд
се предвиждат цялостна реконструкция на хидроизолационното покритие на физкултурния салон на училището, както
и ремонт на салона, фоа-

йетата, коридорите, кабинетите и санитарните помещения на четирите етажа на сградата. Училището в Елисейна бе включено в процедура по закриване с решение №329 от
протокол №22 / 27.04.2017
г. на Общинския съвет, а с
решемие №337 от протокол № 23 / 25.05.2017
г. бе приета и Общинската програма за оптимизация на училищната мрежа. Средствата ще бъдат
трансферирани към общините след обнародване на заповедите за прекратяване дейността на
училищата в Държавен
вестник и след изтичане на 14-дневния срок за
обжалване на заповедите
пред Върховния административен съд.

http://facebook.com/mezdra

СПОРТ
От Мездра стартира

Национален турнир по стрийт фитнес

Снимка: mezdra.bg

Занапред железничарският град ще бъде домакин на демонстрациите на
физическите възможности и умения на младите хора.
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Състезанието бе организирано от Националното сдружение на сираците в България и ще се проведе и в други градове на страната. Инициативата се подкрепи активно и от община Мездра.
Слави Михайлов, председател на УС на Национално-

то сдружение на сираците в
България, който е организатор на турнира, връчи почетен приз на кмета на Общината инж. Генади Събков.
Той бе удостоен за принос
към реализирането на турнира по стрийт фитнес в града и активната помощ в полза на деца и младежи в нерав-

ностойно социално положение в страната. Почетен приз
бе връчен и на г-жа Петя Петкова, управител на хотелски
комплекс “Родина“ за съдействието при осъществяване
на спортното събитие. Участниците в турнира бяха разделени в 3 групи: момчета до
17-годишна възраст, момче-

Безплатен тенис на маса
за децата на Мездра
Общината и центъра за
подкрепа за личностно
развитие осигуряват безплатен тенис на маса в железничарския град. Всички деца и младежи, желаещи да се забавляват през
лятната ваканция, могат
да играят тенис на маса от

5-ти юли до 14-ти септември в салона и фоайето на
Центъра за подкрепа за
личностно развитие /бившия Детски комплекс/.
За играчите са подсигурени три тенис маси, хилки и топчета. Обществени възпитатели ще съ-

та над 17-годишна възраст
и момичета над 14-годишна
възраст. Те демонстрираха
невероятни физически и артистични умения, които бяха
оценени от 3-членно жури.
Радостин Колев оценяваше
силата, вложена в съчетанията. Полян Методиев следеше комбинираните елемен-
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ти, а Пламен Атанасов-издържливостта на изпълненията. Първо място в категория момчета до 17г. зае Димитър Иванов. Втори бе Давид Стоянов, а трети-Габриел Георгиев. И тримата призьори са на 16-годишна възраст и са от София. Първи в
категория момчета над 17г.
бе Николай Николов от Белоградчик. Втори-Руми Стефанов от София на 23г. Трети се класира Мишел Дойчинов от София на 20г. 17-годишната Елена Любенова
от Перник, която бе и единствената дама в надпреварата, се класира на първо място
в категорията момичета над
14-годишна възраст.
С уникалните си изпълнения младежите допълнително разгорещиха публиката.
Именно чрез бурните аплодисменти трябваше да бъде
определен най-атрактивният
победител, който да спечели
едноседмична All inclusive
почивка за двама през август
в КК“Албена“.
След избиране на победителите във всяка една от категориите се проведе кратко финално шоу, а публиката
трябваше да реши на кого да
даде голямата награда. Младите хора бяха толкова добри
в представянето си, че журито и публиката харесаха
всички изпълнения, затова
организаторите раздадоха 3
специални награди на тримата победители. Официалният фен клуб на „Манчестър
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Юнайтед“ също се включи
в инициатива на Националното сдружение на сираците в България. Плажни кърпи на „Манчестър Юнайтед“
бяха част от наградния фонд.
Спортна кампания „Ваканция без грижи“ се провежда
за осма поредна година с генералната подкрепа на хотел
„Маринела“ – София и сдружение „Маринела“. Инициативата се подкрепя от общините Мездра, Пловдив, Варна и Стара Загора, с любезното съдействие на фирмите
„Симетра“, „Арома“, „Маниа Принт“, „Титан Фитнес“, „Нивеа“, магазин за бижута „Мистик“ – Плевен и
хотел „Марица“ – Пловдив.
Всички победители в отделните категории, спечелили
първо място, се класират за
участие на финал в град София, където ще бъдат настанени безплатно в хотел „Маринела“.
Целта на турнира по
стрийт фитнес е да се насърчат децата и младите хора да
спортуват по-често през лятната ваканция. По време на
надпреварата деца в неравностойно социално положение ще се състезават заедно със свои връстници от семейна среда и чрез спорта ще
създават нови приятелства.
Надпреварата ще продължи на 22.07.2017г. – гр. Стара Загора, на 29.07.2017г. – в
гр. Плевен. Финалът на турнира ще бъде на 02.09.2017г.
в гр. София.

Наши момичета
станаха шампионки

блюдават за спазване на
дисциплината и обществения ред. Желаещите да
се забавляват и да се отдадат на спортни занимания имат възможност да
го направят всеки делничен ден от 9ч до 12ч. и от
14ч. до 19ч.

Юношите на “Локомотив” Мездра трети
на международен турнир

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Представителите във възрастова група U15 на детско-юношеската школа на
„Локомотив“ Мездра се завърнаха триумфално, носейки със себе си бронзовите медали от шестото из-

дание на футболния турнир „Volos Cup“, провеждан под патронажа на местния клуб Олимпиакос. Подрастващите във възрастова
група U13 се класираха на
пета позиция. Футболистите от мездренския клуб бяха

посрещнати от кмета на Общината инж. Генади Събков, който поздрави всички
участници, както и техните
родители.
„Горд съм, че в Мездра
пристигна такова отличие.
Да премериш сили с толкова много отбори и да се класираш трети – това неминуемо е успех“, заяви още
Събков.
Възпитаниците на треньора Иван Георгиев – Саки
премериха своите сили с
над 30 отбора в двете възрастови групи – М13 и М15,
като още в първата среща
командата U15 на „Локомотив“ срази домакините от
Олимпиакос със 7:0.

Виолета Миловска и Александра Захариева
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Виолета Миловска
и
Александра Захариева завоюваха първо място от държавно първенство по художествена гимнастика в ансамбъл при двойки, старша възраст, категория „Б“.
„За първи път Федерацията
по художествена гимнастика включва в първенствата
формата „двойки“ и „тройки“, който е нов за България.“, каза Лили Николова,
ст.треньор на ЖКХГ „Анелия“.Причината да подготвяме състезателки в тези формати се зароди на нашия традиционен турнир „Коледни

звездички“, който е посещаван от представители на федерацията. Те харесаха този
формат и решиха да го включат в държавните първенства
при деца, девойки младша и
девойки старша възраст“,
добави още Николова. Миловска и Захариева се състезаваха при старшата възраст
с участието на още 6 отбора. Те играят формата „двойка“ заедно от 3 години, което им помогна да са спокойни, въпреки сложното съчетание. Предстои им участие
на турнир в Бургас. „Доволна
съм, че Федерацията разбра,
че има смисъл в този формат,

Думите отлитат, написаното остава

Издава и разпространява
Община Мездра
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който дава малко разнообразие в първенствата. Рускините вече отдавна го практикуват.“, каза още Лили Николова.
„Очаквахме да се класираме в тройката, златният медал ни изненада. Бяхме притеснени от тази голяма конкуренция, но си изиграхме
добре съчетанието. Продължаваме да тренираме усилено и се стремим да имаме повече успехи.“, споделиха шампионките.На възпитаничките на ЖКХГ „Анелия“ предстои второ държавно първенство за деца до
10г., категория „А“.

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

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

ОБЩЕСТВО

Интересно
В следващите дни рожденици са:
Цветелина Николова,
Георги Нончев, кмет
ст. Експерт в Общината на с. Горна Кремена - 25
- 19 юли;
юли;
Красимир Трифонов, Антон Антонов, гл.
общественик -19 юли;
експерт в Общината –
Мирослав Захариев, 26 юли
бизнесмен - 20 юли;
Димитър Доков –
Красимир Йончев,
педагог – 1 август
охранител – 22 юли;

17 - 30 ЮЛИ 2017

4

„Забавно лято
в библиотеката“

Исторически дати:

• 20 юли 1958г - Основано ТКЗС „Христо Ботев“ в
село Зверино с председател Тодор Събков
• 21 юли 1983г. - умира
големият български скулптур Иван Фунев, роден в с.
Горна Бешовица
• 22 юли 1877г. - Руските войски и българското
опълчение освобождават
Стара Загора;
• 22 юли 1899 г. - официално е открита жп линията София-Роман-Плевен ;
• 25 юли 1925г. - Роден
в с. Типченица Ивайло Диков, дългогодишен актьор
във врачанския драматичен театър.;
• 1942г. - разстреляни
Никола Вапцаров и другарите му анти-фашисти.
• Юли 1973г. - спортните
дружества Локомотив Мездра и Металург Елисейна
се обединяват в ЖСК Металург. Под това име футболният отбор на клуба 5
сезона се състезава в Б

РФГ. През лятото на 1978
г. двете дружества отново
стават самостоятелни
• 1 август 1934г. - Мездра
става център на околийска
училищна инспекция, която просъществуеа до 17
януари 1937. Тя е средище
на 60 първоначални училища и 35 прогимназии с
над 300 учители.
• Юли-Август 1992г. 5-ма членове на Клуба по
пещерно дело към туристическо дружество Искър
вземат участие в двуседмична експедиция в планината Проклетия, в района на албанския град Шкодра. Съвместно със свои
колеги от Плевен и София те откриват и проучват 30 пропасти и пещери, на 20 от които съставят подробни топографски
карти. Това е трета експедиция зад граница на мездренските спелеолози,
след тези в Чехословакия
, 85 и Германия ,89.

ЧАСТНА ОБЯВА

Купувам пружина за креват, ширина 73
см. , стандартна дължина. Продавам шевна
машина, крачна. Телефон 0897 83 03 95

Деца се учат да плетат макраме
СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА

За четвърта поредна година библиотеката при Народно читалище „Просвета 1925-Мездра“ организира разнообразни занимания
за децата и учениците през
ваканцията под надслов „Забавно лято в библиотеката“.
Идеята за тези дейности се
зародила след проведена анкета от екипа на културната институция и разговори
с родители и деца за интересите и желанията им през
лятната ваканция. Основната цел на летните занимания
в библиотеката е привличане към четенето и опознаването на детските писатели и
техните произведения, които се изучават в различните
класове. Всеки понеделник
от 14ч. ще се провежда четене на откъси от детски роман

Опашати лъжи
ИВАНКА НАЧЕВА

Гледам и не вярвам на
очите си, слушам и не вярвам на ушите си. Не е ли
това чиста наглост! Лъжа
и измама управляват милата ни Родина! Ние , българите, държава нямаметова го доказаха „милите“
ни управници.
Едно говорят и обещават по време на избори,
друго се случва след тях…

Обещания за „светло бъдеще“, високи пенсии и
заплати, работа за всички,
образование и медицински услуги на ниво, а бе…
всичко е ОК! До изборите!
А ние, „българските овчици“, опиянени от „светлините“, тръгваме към урните, без да се замисляме, че
всичко се прави за власт и
пари. Влязат ли „във висшите етажи“, забравят за

бедния електорат. Започват договорки, сделки,
шашмалогии, само и само
да се доберат до министерските постове и многото пари… А овчиците?
Остави ги, те бяха до тук!
Употребихме ги, свършихме си работата, сега да
чакат следващите избори.
Да, ама не. И ние приключихме. Не забравяйте, че
има Видов ден!

или цяла приказка от препоръчителни списъци, които
се избират от присъстващите деца. Малчуганите четат
верижно, след което гледат
прожекция на детски филм,
направен по книга, изучавана в училище. Заглавията на
филмите се избират от библиотекарите, като се съобразяват с възрастта и предпочитанията на читателите,
които посещават съответното занятие. Всеки вторник от 14ч. е ден за инициативата „Природата в нас“
– за възпитаване на екологично мислене, опознаване
на растенията и животните
от родния край, събиране на
природни материали и правене на екологично пано или
разходка из парка, опознаване на растенията и дърветата. Всяка сряда от 14ч. може

да пътувате из Европа със заниманието „С куфар из Европа“, водено от Красимира Каменова. Чрез мултимедия се представят географските особености, култура,
забележителностите, кухнята и видни творци от европейските страни. Децата се включват с оцветяване на флаговете, на географската карта и др., както и с
отговаряне на викторина за
държавите. В четвъртъците се предоставя времето за
доброволци на библиотеката, които желаят да предоставят безплатно своите умения и знания в занимания по
избор.
Целият месец юли е запълнен със следните изяви: на
20 юли от 14ч. Светла Дамяновска ще изнесе мултимедийна презентация за „Бъл-

гарското народно приложно
изкуство“, на 27 юли местната организация на Българския Червен кръст ще запознае децата с организацията
и дейностите си.
На 10 август /четвъртък/
от 14ч. ще гостува Центърът по кариерно ориентиране - Враца с цел представяне
на различни професии пред
читателите.
Останалите четвъртъци
засега са свободни за желаещи доброволци.
Всеки петък от 14ч. ще се
организира Арт работилница „Хей ръчички, хей ги две“
с желанието да се предостави възможност на участниците да научат или да приложат научени умения за апликиране, рисуване, моделиране, както и да плетат на
една игли, да бродират и др.

ПИСМО ОТ РЕДАКЦИОННАТА ПОЩА

Браво на танцьорите, но…

Снимка на броя
Ансамбъл "Мездра‘'
ПЕТЪР КРЪСТЕВ

За пореден път Мездра осъмна с изпотрошени пейки и повредена инфраструктура. През уикенда са били извършени посегателства върху част от
пейките на пешеходната алея на ул. Александър Стамболийски, а две от циментовите саксии, ограждащи шадравана на площад „България“, са били избутани във водния басейн на шадравана.

http://mezdra.bg

Гледах по кабелната телевизия концерта по случай 70-годишния юбилей
на Ансамбъл „Мездра“
изнесен във Враца. Възхитен съм от виртуозните изпълнения на народните танци, от неизчерпаемата енергия, жизненост
и емоционалност на самодейците. Те , ръководството на читалището и ансамбълът заслужават похвала
и всеобща признателност
за положения труд и за по-

стигнатите високи творчески успехи във фолклорното изкуство. Този концерт и юбилей ще останат
едно от най-важните събития от културния живот на
Мездра. От него, когато го
гледат, ще се възпитават и
идните поколения на родолюбие и съхранение на
българския дух и фолклор.
Питам обаче, защо концертът не се проведе в родното място на ансамбъла, а на друга територия.
Кой реши това да се слу-

чи? Защо бяха ощетени нашите съграждани? Не зная
причините. Някои казват,
че сцената в Мездра била
малка, други, че е повредена и т.н., но защо тогава
концертът не се проведе на
площад „България“ или на
стадиона, за да дойдат повече мездренчани, защото
малцина отидоха във Враца.
Пожелавам здраве и
много години самодейците да радват хората! Още
един път им благодаря.

http://facebook.com/mezdra

